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RESUMO 

 

Objetivo – Este estudo tem o objetivo de propor uma modelagem para identificar a 

postura estratégica a ser adotada por uma Instituição de Ensino Superior (IES), considerando a 

geração de patente, através da integração do ELECTRE TRI original e variações (ELECTRE TRI 

ME e CPP-TRI), métodos de Auxílio Multicritério à Decisão (AMD), à Análise SWOT, 

ferramenta de Diagnóstico Estratégico. Metodologia/Abordagem – A visão macro da 

metodologia de pesquisa divide-a em quatro momentos. Primeiro, foi realizada uma revisão da 

literatura, concentrada em quatro eixos: métodos de AMD aplicados a patente; ferramentas de 

Diagnóstico Estratégico aplicadas a patente; integração de métodos de AMD e ferramentas de 

Diagnóstico Estratégico; e fatores influenciadores na geração de patente na Universidade. Em 

seguida, com base no levantamento na literatura dos fatores influenciadores na produção de 

patente; na aplicação de questionário e pesquisa com docentes da Escola de Engenharia da 

Universidade Federal Fluminense; e na análise do conteúdo textual dos fatores relacionados, por 

meio da aplicação das ferramentas Many Eyes e Wordle, foi proposto o conjunto de 24 critérios 

para avaliação. Em um terceiro momento foi elaborado o questionário para a coleta da percepções 

dos dirigentes da Escola. Por fim, foi efetuada a aplicação da modelagem proposta e, 

consequentemente, identificada a postura estratégica a ser adotada pela Instituição. Resultados – 

O método ELECTRE TRI ME demonstrou-se o mais adequado, uma vez que foi desenvolvido 

para ser utilizado em problemas de decisão envolvendo múltiplos avaliadores e por permitir 

atribuir a cada avaliador, para cada critério, um peso próprio. A análise dos resultados indicou 

que, para quaisquer planos de corte λ ϵ [0,5; 1,0], o decisor deverá optar pelo procedimento menos 

exigente ou mais exigente. Na aplicação do método ELECTRE TRI original, para realizar uma 

única classificação, fez-se necessária a utilização da frequência dos resultados, não demonstrando 

ser eficiente, uma vez que, ao se realizar a análise de sensibilidade com a variação do plano de 

corte, evidenciou-se o problema de redistribuição desproporcional para outras classes. O método 

CPP-TRI demonstrou-se robusto e estável ao se variar o plano de corte, indicando, para todos os 

planos de corte analisados e para ambos os procedimentos de classificação, que a Instituição 

deverá adotar estratégias de Crescimento. A pesquisa também permitiu identificar os critérios 

mais favoráveis e menos favoráveis para a geração de patente na IES avaliada. Assim sendo, 

considerando as variáveis internas, para os procedimentos benevolente e exigente, foram 

identificados como pontos fracos: “Cultura de patente”, “Infraestrutura”, “Normas institucionais”, 

“Disciplina na grade curricular e/ou divulgação (palestras)”e “Progressão na carreira”. Já para as 

variáveis externas, em ambos os procedimentos de classificação, os critérios “Sistema de 

avaliação de pós-graduação”, “Área de atividade de pesquisa”, “Premiação”, “Reconhecimento 

profissional”, “Bolsa de pesquisa”, “Financiamento pela indústria”, “Financiamento por agências 

de fomento à pesquisa”, “Mercado de Consultoria”, “Desenvolvimento colaborativo de projetos 

de P&D” e “Retorno sobre o investimento” foram considerados oportunidades. Limitações da 

Pesquisa – O estudo não considera a percepção de grupos da Escola de Engenharia como: alunos, 

corpo docente, ex-alunos e profissionais da indústria. Contribuições Práticas – Espera-se que a 

pesquisa seja aplicada em outras IES e auxilie os gestores na tomada de decisão. Originalidade – 

A originalidade da pesquisa está pautada no exercício sistematizado para construção do conjunto 

inédito de critérios para avaliação de IES; na ausência, constatada pela revisão da literatura, de 

publicações que abordem a integração de métodos da família ELECTRE à Análise SWOT; e na 

lacuna de estudos que realizem aplicação de métodos de AMD ou ferramentas de Diagnóstico 

Estratégico ao tema patente no âmbito de IES. 

 

Palavras-chave: Patente. Universidade. Instituição de Ensino Superior. IES. Multicritério. AMD. 

Diagnóstico Estratégico. SWOT. ELECTRE TRI. ELECTRE TRI ME. CPP-TRI. 

  



 

ABSTRACT 

 

Purpose – This study aims to propose a model to identify the strategic posture to be 

adopted by an Higher Education Institution (HEI), considering the generation of patent, by 

integrating the original ELECTRE TRI and variations (ELECTRE TRI ME and CPP - TRI) , 

methods of Multicriteria Decision Aid (MCDA) , the SWOT Analysis, Strategic Diagnostic 

tool. Methodology/Approach – The macro view of research methodology is divided into four 

stages. First, a literature review focused on four areas has been implemented: MCDA methods 

applied to patent; Strategic Diagnostic tools applied to patent; Integration MCDA methods 

and Strategic Diagnostic tools; and influencers factors in generating patent in the University. 

After, based on the literature survey of influencers factors in the production of patent; a 

questionnaire and interview with teachers from the Escola de Engenharia of the Universidade 

Federal Fluminense, and the analysis of textual content of the related factors, through the 

application of tools Many Eyes and Wordle, a set of 24 evaluation criteria was proposed. In a 

third step, the questionnaire to collect the perceptions of Escola leaders was prepared. Finally, 

the application of the proposed modeling was effected and, consequently, identified the 

strategic posture to be adopted by the institution. Findings – The ELECTRE TRI ME method 

proved to be the most appropriate, since it was developed to be used in decision problems 

involving multiple evaluators and it permits assign each appraiser, for each criterion, a 

weight. The analysis of the results indicated that, for any cutting plane λ ϵ [0,5; 1,0], the 

decision maker must choose the pessimistic or optimistic procedure. In the application of 

original ELECTRE TRI method, to achieve a single classification, it was necessary to use the 

frequency of results, which proved not to be efficient, since, when achievement sensitivity 

analysis by varying the cutting plane, became evident the problem of disproportionate 

redistribution to other classes. The CPP - TRI method has proven to be robust and stable when 

varying the cutting plane. Therefore, for all cutting planes analyzed and for both classification 

procedures, the Institution should adopt improvement strategies. The research identified the 

most favorable and least favorable evaluation criteria for the generation of patent in HEI. So, 

given the internal variables for the pessimistic procedure, were identified as weaknesses: 

"Patent culture ", "Infrastructure", "Institutional norms", "Discipline in the curriculum and/or 

disclosure (lectures)" and "Career Progression". For the external variables in both 

classification procedures, the criteria "Evaluation System Graduate", "Award", "Professional 

recognition", "Search grant", "Funding by industry", "Funding by agencies fostering 

research", "Consulting market", "Collaborative development of projects in R&D" and "Return 

on investment" were considered opportunities. Research Limitations - The study does not 

consider the perception of groups as alumni, teachers, graduates and industry professionals. 

Practical Implications – It is expected that research is applied in other HEI and aid managers 

in decision making. Originality – The originality of the research is guided in the systematic 

exercise of construction of the unprecedented set of evaluation criteria of HEI; in the absence, 

evidenced by the literature review of publications that address the integration of ELECTRE 

methods to the SWOT Analysis, and the gap of studies which realize application of MCDA 

methods or of Strategic Diagnostic tools to the patent topic within HEI. 

 

Keywords: Patent. University. Higher Education Institution. HEI. Multicriteria. MCDA. 

Strategic Diagnostic. SWOT. ELECTRE TRI. ELECTRE TRI ME. CPP - TRI. 
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1 INTRODUÇÃO 

A patente, como forma de proteção da invenção, tem estimulado o desenvolvimento 

econômico e tecnológico de muitos países, sejam eles desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

(SABINO, 2007; LIU & WANG, 2010; RYU & HAN, 2012). Nos países em 

desenvolvimento, o sistema de proteção à propriedade industrial pode ser considerado, em 

muitos casos, como de fundamental importância para sua infraestrutura, visto que a proteção 

concedida estimula a expansão de mercados da economia, facilitando o acesso a novas 

tecnologias. No entanto, segundo Müller (2003): 

 

 
a existência isolada de um sistema de patentes não é condição suficiente para o 

desenvolvimento econômico. Um sistema de patentes eficiente é uma ferramenta 

importante para o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico de um país, 

entretanto, outros aspectos devem ser levados em consideração e precisam estar em 

sincronia como, por exemplo, um sistema nacional de inovação, uma maior 

interação entre o meio acadêmico e o empresarial, o papel das agências de fomento, 

políticas de incentivo fiscal às pequenas e médias empresas, maior aporte de 

recursos para investimentos em ciência e tecnologia, visão comum de que a 

tecnologia é fator de competitividade, dentre outros. 

 

 

Conforme Sabino (2007), a patente, além de beneficiar o inventor, contribui para o 

progresso da sociedade. Visto que, em troca da concessão de um monopólio temporário de 

exploração, o inventor deve: (1) fornecer a descrição completa do invento, contribuindo para a 

divulgação de conhecimentos que poderão produzir novas invenções; e (2) produzir ou 

licenciar sua invenção no mercado local para fortalecer a base industrial instalada no território 

do país concedente da patente. 

No Brasil, a Lei nº 9.279, de 14.05.1996 (Lei da Propriedade Industrial), é a norma 

que, atualmente, regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, visando a 

concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; de registro de desenho industrial; 

de registro de marca; de repressão a falsas indicações geográficas; e de repressão à 

concorrência desleal. No entanto, somente com a publicação da Lei nº 10.973, de 02.12.2004, 

(Lei da Inovação), a qual dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo, as Universidades brasileiras deram maior atenção à 

produção de patentes acadêmicas. Por esta razão, a Lei da Inovação é considerada marco 

regulatório de parceirias estratégicas entre as universidades, institutos tecnológicos e 

empresas (MCTI, 2013). 
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Todavia, é importante destacar que, segundo Souza, Barbastefano e Pereira (2011), 

apesar da Lei de Inovação estabelecer que todas as ICTs (Instituições Científicas e 

Tecnológicas) – tais como universidades e institutos de pesquisa – devam possuir um Núcleo 

de Inovação Tecnológica (NIT) para assegurar a política de inovação e de direitos de 

propriedade intelectual da instituição, a iniciativa de se criar esses núcleos tem origem na 

década de 80 por meio de uma política apoioada pelo CNPq para promover a inovação, 

transferência de tecnologia para a indústria e elaboração de estudos de prospecção tecnológica 

(ETZKOWITZ, MELLO & ALMEIDA, 2005). 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Nas últimas décadas, estudos sobre a geração de patente no âmbito da Universidade 

vêm despertando, internacionalmente, o interesse de diversos pesquisadores. No Brasil, com o 

advento da Lei de Inovação (nº 10.973, de 02.12.2004), que incentiva o relacionamento entre 

Universidade e Indústria, autores vêm publicando inúmeros trabalhos relacionados ao tema. 

(OLIVEIRA et al., 2011) 

De acordo com Merola (2009), as Universidades, instituições responsáveis pela 

formação de cientistas e profissionais, possuem grande concentração de capacidade científica, 

cabendo, portanto, a estas, a implementação de políticas internas de proteção da sua 

propriedade intelectual, com foco no patenteamento e na exploração comercial dos resultados 

de suas pesquisas. 

Apesar disso, a geração de patente na Universidade esbarra na cultura de publicação, 

onde tudo que é desenvolvido na instituição deve ser de domínio público para promover a 

divulgação do conhecimento. Ainda, segundo Merola (2009), a publicação antecipada 

inviabiliza o depósito de um possível pedido de patente, uma vez que o mesmo não possuíria 

um dos requisitos de patenteabilidade, a novidade. 

Oliveira et al. (2011) afirmam que o receio da Universidade de que a Empresa se 

apodere da tecnologia e o receio da Empresa de que a falta de cultura de mercado das 

Universidades torne o processo lento inibem o relacionamento Universidade-Indústria, 

incentivado pela Lei da Inovação. No entanto, conforme Merola (2009), as empresas que 

desejarem se manter competitivas em seus mercados, precisam liderar ou se alinhar com a 

fronteira tecnológica. Para isso, vêm se tornando imprescindíveis as parcerias empresa-

universidade, uma vez que a indústria possui o capital e a instituição de ensino e pesquisa 

abriga as principais competências técnico-científicas e a formação de pessoal. 
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Neste contexto, diante da importância da geração de patente para o desenvolvimento 

nacional e assumindo que a patente é parte essencial na proteção e transferência de tecnologia 

para a indústria, sendo utilizada como indicador para mensurar o esforço inovador de uma 

organização ou país (SOUZA, BARBASTEFANO & PEREIRA, 2011; PEREZ et al., 2013), 

torna-se importante a discussão sobre a contribuição da Universidade na geração de patente 

acadêmica. 

Sendo assim, o estudo utiliza a Análise SWOT (acrônimo de Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats), uma técnica de Diagnóstico Estratégico, com o objetivo de 

identificar a postura estratégica a ser adotada por uma Universidade quanto à geração de 

patente. 

A Análise SWOT (LEARNED et al., 1965; ANDREWS, 1980) é utilizada para 

avaliar fatores internos (potencialidades e fraquezas) e fatores externos (oportunidades e 

ameaças) das organizações. No entanto, por ser uma ferramenta de análise qualitativa, 

apresenta deficiência na medição e priorização desses fatores. Segundo Zaerpour et al. (2008), 

a necessidade de quantificar a importância dos fatores qualitativos da Análise SWOT leva à 

associação com outras metodologias, como, por exemplo, métodos multicritério de apoio à 

decisão. 

Os resultados gerados pela integração do método de Auxílio Multicritério à Decisão 

à ferramenta de Diagnóstico Estratégico imprimem menos subjetividade e maior transparência 

nas avaliações. Deste modo, o estudo utiliza a integração do método ELECTRE TRI original 

(YU, 1992; MOUSSEAU & SLOWINSKI, 1998) e variações (NEPOMUCENO, 2012; 

SANT’ANNA, COSTA & PEREIRA, 2012) à Análise SWOT para identificar a postura 

estratégica a ser adotada por uma Instituição de Ensino Superior quanto à produção de patente 

acadêmica. 

 

 

1.2 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Esta seção apresenta o questionamento que motiva a realização da pesquisa e está 

dividida em duas subseções: questão central e questões norteadoras. As questões norteadoras, 

ao serem respondidas, garantem a obtenção da resposta à questão central. 
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1.2.1 Questão Central 

 

Diante do cenário exposto na seção 1.1, a pesquisa visa responder a seguinte questão 

central: Como identificar a postura estratégica a ser adotada por uma Instituição de Ensino 

Superior, considerando a produção de patentes? 

 

 

1.2.2 Questões Norteadoras 

 

i. Qual seria o estado da arte da aplicação de métodos de Auxílio Multicritério à 

Decisão em pesquisas com patente? 

ii. Qual seria o estado da arte da utilização de ferramentas de Diagnóstico Estratégico 

em pesquisas com patente? 

iii. Qual seria o estado da arte da integração de métodos de Auxílio Multicritério à 

Decisão a ferramentas/técnicas de Diagnóstico Estratégico? 

iv. Qual seria o estado da arte de fatores estimuladores e fatores inibidores na geração 

de patente no âmbito da Universidade? 

v. Quais seriam as percepções dos docentes da Escola de Engenharia da Universidade 

Federal Fluminense quanto aos fatores estimuladores e fatores inibidores na 

geração de patente na Instituição? 

vi. Quais seriam os critérios para avaliação de uma Instituição de Ensino Superior 

quanto à geração de patente? 

vii. Como seriam captadas as percepções dos especialistas à luz dos critérios de 

avaliação? 

viii. Quais seriam essas percepções? 

ix. Como seriam tratadas estas percepções? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Esta seção apresenta a finalidade da pesquisa e está dividida em duas subseções: 

objetivo geral e objetivos específicos. Os objetivos específicos são etapas que, ao serem 

atingidas, garantem a consecução do objetivo geral. 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral da presente pesquisa é propor uma modelagem para identificar a 

postura estratégica a ser adotada por uma Instituição de Ensino Superior, considerando a 

geração de patente, através da integração do ELECTRE TRI original e variações (ELECTRE 
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TRI ME e CPP-TRI), métodos de Auxílio Multicritério à Decisão, à Análise SWOT, 

ferramenta de Diagnóstico Estratégico. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo geral e responder as questões norteadoras apresentadas na 

seção 1.2.2, são propostos os objetivos específicos a seguir: 

 

i. Mapear, na literatura, a aplicação de métodos de Auxílio Multicritério à Decisão 

em pesquisas com patente; 

ii. Mapear, na literatura, a utilização de ferramentas de Diagnóstico Estratégico em 

pesquisas com patente; 

iii. Mapear, na literatura, a integração de métodos de Auxílio Multicritério à Decisão a 

ferramentas/técnicas de Diagnóstico Estratégico; 

iv. Realizar levantamento bibliográfico de fatores estimuladores e fatores inibidores na 

geração de patente no âmbito da Universidade; 

v. Realizar levantamento, em campo, com docentes da Escola de Engenharia da 

Universidade Federal Fluminense de fatores estimuladores e fatores inibidores na 

geração de patente no âmbito da Instituição; 

vi. Propor um conjunto de critérios para a avaliação de Instituição de Ensino Superior 

quanto à geração de patente; 

vii. Propor uma forma de coleta das percepções dos especialistas; 

viii. Coletar e analisar estas percepções em um caso específico, identificando pontos 

fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças; 

ix. Propor uma forma de tratamento das percepções dos especialistas. 

 

 

1.4 ESTRATÉGIAS DA PESQUISA 

 

Esta seção apresenta os caminhos a serem percorridos, por meio de métodos, que, 

alinhados com os objetivos, permitem responder às questões da pesquisa. Para isto, faz-se a 

divisão entre estratégia central e estratégias específicas, em alusão ao objetivo geral e aos 

objetivos específicos, respectivamente. 

 

 

1.4.1 Estratégia Central 

 

Como estratégia central da pesquisa, apresentada para atender o objetivo geral e 

responder à questão central, descreve-se a modelagem proposta. 
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1.4.2 Estratégias Específicas 

 

i. Realização de revisão da literatura da aplicação de métodos de Auxílio 

Multicritério à Decisão em pesquisas com patente; 

ii. Realização de revisão da literatura da utilização de ferramentas de diagnóstico 

estratégico em pesquisas com patente; 

iii. Realização de revisão da literatura da integração de métodos de Auxílio 

Multicritério à Decisão a ferramentas/técnicas de Diagnóstico Estratégico; 

iv. Realização de revisão da literatura de fatores estimuladores e fatores inibidores na 

geração de patente no âmbito da Universidade; 

v. Elaboração de questionário, aplicação do instrumento e entrevista; 

vi. Utilização das ferramentas Many Eyes (VIÉGAS et al., 2007) e Wordle 

(FEINBERG, 2013); 

vii. Elaboração e aplicação de questionário; 

viii. Efetivação da coleta de dados; 

ix. Integração do método ELECTRE TRI original e variações (ELECTRE TRI ME e 

CPP-TRI) à Análise SWOT. 

 

 

1.5 SÍNTESE DA METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A síntese da metodologia de pesquisa aborda três grandes etapas, as quais serão, para 

um melhor entendimento do estudo, decompostas e detalhadas no capítulo 5. 

Conforme apresentado na Figura 1.1, na primeira etapa é realizada a construção do 

conjunto de critérios para avaliação de Instituição de Ensino Superior quanto à produção de 

patente. Para a consecução do objetivo, é realizado levantamento bibliográfico de fatores 

estimuladores e fatores inibidores na geração de patente acadêmica, além de ser aplicado 

questionário com perguntas relacionadas aos mesmos fatores pesquisados na literatura e 

realizado entrevista com docentes da Escola de Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense. Por fim, é realizado estudo sistematizado do conteúdo textual, apresentado com a 

compilação dos fatores estimuladores e fatores inibidores retirados da literatura e coletados 

com a aplicação do questionário ou com entrevista, por meio da utilização das ferramentas 

Many Eyes e Wordle. 

A segunda etapa versa sobre a coleta de julgamentos. É elaborado um questionário, 

baseado nos critérios identificados na primeira etapa, e aplicado a dirigentes (chefes de 

Departamento e coordenadores de Cursos de Graduação e de Pós-Graduação) da Escola de 

Engenharia da Universidade Federal Fluminense. Os respondentes emitem 2 julgamentos para 
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cada critério: um está relacionado ao grau de importância do critério e o outro, ao 

desempenho da Escola de Engenharia ou ao nível de influência do critério em questão. 

A última grande etapa consiste na aplicação da integração do método ELECTRE TRI 

original e variações à Análise SWOT para identificação da postura estratégica a ser adotada 

pela Escola de Engenharia da UFF. Vale ressaltar que a análise da importância dos critérios e 

do desempenho da Escola de Engenharia ou nível de influência do critério em questão 

permitirá identificar as potencialidades, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. 

 

 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

A pesquisa de revisão da literatura de artigos, publicados até abril de 2013, que 

abordam métodos de Auxílio Multicritério à Decisão aplicados a patente teve como objetivo 

mapear o estado da arte do tema. Também foram realizadas pesquisas sobre ferramentas de 

Diagnóstico Estratégico aplicadas a patente e sobre a integração de métodos de Auxílio 

Multicritério à Decisão a ferramentas de Diagnóstico Estratégico, ambas com os mesmos 

objetivos da pesquisa citada anteriormente. Os levantamentos compreenderam artigos 

publicados até, respectivamente, junho de 2013 e maio de 2013. 

Figura 1.1 Síntese da Metodologia de Pesquisa 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

IDENTIFICAÇÃO DA POSTURA ESTRATÉGICA 

ELECTRE TRI original, ELECTRE TRI ME, CPP-TRI e Análise SWOT 

COLETA DE JULGAMENTOS 

Questionário 

CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO DE CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 

Levantamento bibliográfico, Questionário/Entrevista, Many Eyes e Wordle 
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A proposta do conjunto de critérios para avaliação de Instituição de Ensino Superior 

quanto à geração de patente foi alcançada no mês de junho de 2013, após análise do 

levantamento na literatura dos fatores estimuladores e fatores inibidores para geração de 

patente no âmbito da Universidade, em artigos publicados até maio de 2013, e da consulta a 

docentes da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, realizada de maio a 

junho de 2013, através de questionário e/ou entrevista. Este levantamento não pretendeu 

esgotar o assunto, sua finalidade foi fornecer subsídios para construção do conjunto de 

critérios de avaliação. 

O estudo limita-se às áreas das Engenharias e a modelagem proposta é aplicada na 

Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense. 

 

 

1.7 INDICATIVO DE CONTRIBUIÇÃO E ORIGINALIDADE DA PESQUISA 

 

A originalidade da pesquisa é ilustrada com o levantamento realizado nas bases 

Scopus e ISI Web of Science apresentado no Capítulo 3. Este capítulo está dividido em 4 

seções, as quais obedecem a uma sistemática para a conclusão da não existência de trabalhos 

publicados com o tema do estudo. 

A primeira seção faz o mapeamento dos estudos realizados sobre aplicação de 

métodos de Auxílio Mutlicritério à Decisão a patente. Foram encontrados 7 trabalhos que 

abordam diferentes temas, mas nenhum apresenta avaliação de Instituição de Ensino na 

geração de patente nem utiliza o método ELECTRE TRI original e as variações ELECTRE 

TRI ME e CPP-TRI. 

Na segunda seção é apresentado o levantamento sobre aplicação de técnicas de 

Diagnóstico Estratégico a patente. O resultado da busca relaciona 8 trabalhos com diferentes 

enfoques, mas nenhum deles refere-se à Instituição de Ensino. A Análise SWOT é utilizada 

em somente 1 dos 8 trabalhos, no entanto, sua aplicação está relacionada a estratégias de 

proteção de direitos de propriedade intelectual. Deste modo, apesar do emprego da Análise 

SWOT, sua aplicação difere da proposta na presente pesquisa. 

A terceira seção faz o levantamento sobre a integração entre métodos de Auxílio 

Mutlicritério à Decisão e técnicas de Diagnóstico Estratégico. Foram selecionados 48 artigos, 

no entanto, nenhum deles adota as integrações propostas neste estudo: ELECTRE TRI 

original, ELECTRE TRI ME e CPP-TRI à Análise SWOT. 

Assim sendo, com base no levantamento realizado no Capítulo 3, observa-se que 

existem trabalhos que realizam a integração de método de Auxílio Multicritério à Decisão e 
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ferramenta de Diagnóstico Estratégico, no entanto, não há registro de utilização de quaisquer 

métodos da família ELECTRE. Acrescenta-se a isso, a ausência de aplicação ao sistema 

avaliado, Instituição de Ensino Superior, e ao tema patente. 

É importante destacar que a seção 3.5 apresenta um diagrama de Venn-Euler para 

melhor visualização da justificativa de inexistência de publicações. 

Na seção 4.3 é realizado o estudo dos fatores estimuladores e fatores inibidores para 

geração de patente acadêmica, levantados com a pesquisa bibliográfica realizada na subseção 

4.3.1 e através da aplicação de questionário a docentes da Escola de Engenharia da 

Universidade Federal Fluminense (seção 4.3.2). A utilização do Many Eyes e do Wordle, 

ferramentas de auxílio na análise de conteúdo textual, forneceram subsídios para a construção 

do conjunto de critérios de avaliação de uma Instituição de Ensino Superior quanto à geração 

de patente. Vale destacar que os critérios foram sugeridos a partir da análise do conteúdo 

textual dos fatores influenciadores, portanto, não foi realizado estudo de critérios já propostos 

em outros trabalhos, fato que contribui para a originalidade da pesquisa. 

Portanto, a contribuição para a geração de conhecimento deste trabalho está no 

desenvolvimento da modelagem e no exercício sistematizado de criação do conjunto de 

critérios para identificação da postura estratégica a ser adotada pela Instituição de Ensino 

Superior avaliada, considerando a geração de patente, validados através da aplicação de 

questionário, elaborado durante a pesquisa, e na utilização da integração do método 

ELECTRE TRI original e variações (ELECTRE TRI ME e CPP-TRI) à Análise SWOT. Já a 

contribuição prática, ocorrerá por meio da utilização da modelagem proposta pelas 

Instituições de Ensino Superior, de modo que os gestores possam tomar decisões no âmbito da 

Instituição. 

 

 

1.8 ESTRUTURA DA TESE 

 

O trabalho está estruturado em 7 (sete) capítulos, referências e apêndices. 

O primeiro capítulo apresenta a introdução com a definição do problema, a questão 

de pesquisa, os objetivos (geral e específicos), as estratégias da pesquisa, a síntese da 

metodologia, a delimitação do estudo, o indicativo de contribuição e originalidade, e a 

estrutura do trabalho. 

No Capítulo 2 é exposta a base conceitual, onde são apresentados conceitos 

relacionados a patente; a Auxílio Multicritério à Decisão, sendo descritos os métodos 

ELECTRE TRI original, ELECTRE TRI ME e CPP-TRI, utilizados na pesquisa; e a 
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Planejamento Estratégico, sendo descrita a Análise SWOT, ferramenta de Diagnóstico 

Estratégico empregada no estudo. 

No Capítulo 3 encontra-se a revisão da literatura, realizada para fundamentar a 

solução da situação problema. A pesquisa foi dividida em 4 eixos, são eles: métodos de 

Auxílio Multicritério à Decisão aplicados a patente; ferramentas/técnicas de Diagnóstico 

Estratégico aplicadas a patente; integração de métodos de AMD a ferramentas de Diagnóstico 

Estratégico; e fatores estimuladores e fatores inibidores para geração de patente no âmbito da 

Universidade. Este último eixo serviu como base para a proposta do conjunto dos critérios de 

avaliação. 

No Capítulo 4 são apresentadas as classificações e as etapas da metodologia de 

pesquisa, e o estudo dos fatores estimuladores e fatores inibidores para geração de patente no 

âmbito da Universidade, retirados da literatura e da aplicação do questionário e/ou entrevista 

com especialistas. O resultado deste estudo é a proposta do conjunto de critérios para 

avaliação de Instituição de Ensino Superior quanto à geração de patente e a elaboração do 

instrumento de coleta da percepção dos especialistas. As etapas da modelagem proposta 

encerram o capítulo. 

No Capítulo 5 é realizada a aplicação da modelagem, com a utilização dos métodos 

ELECTRE TRI original, ELECTRE TRI ME e CPP-TRI. 

O Capítulo 6 apresenta as análises e comentários dos resultados obtidos no Capítulo 

5, além da análise dos resultados obtidos por grupo de especialista e da análise do conjunto de 

critérios como conjunto de alternativas. 

O Capítulo 7 apresenta as conclusões do estudo quanto aos objetivos, à revisão da 

literatura, à estrutura proposta e aos resultados, além das limitações da pesquisa e 

recomendações para trabalhos futuros. 

A seção de Referências traz todas as publicações utilizadas para o desenvolvimento 

do estudo. 

O Apêndice apresenta os termos padronizados para os fatores retirados da literatura e 

para os fatores levantados por meio de questionário e/ou entrevista, as configurações 

utilizadas para aplicação das ferramentas Many Eyes e Wordle, o questionário, nas versões 

eletrônica e impressa, utilizado para a coleta dos fatores influenciadores na geração de patente 

na Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense e o questionário, nas versões 

eletrônica e impressa, aplicado para a coleta da percepção dos especialistas à luz dos critérios 

propostos para avaliação da Instituição de Ensino Superior quanto à geração de patente. 
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1.9 SUMÁRIO DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo teve como finalidade apresentar a motivação e a importância do tema 

escolhido, assim como uma breve contextualização. Também são apresentados o problema e 

as questões de pesquisa; os objetivos, as estratégias, a síntese da metodologia, a delimitação 

do estudo, o indicativo de originalidade e a estrutura da tese. 

Na seção 1.1, intitulada Problema de pesquisa, fez-se a contextualização do problema 

abordado, esclarecendo a importância e a motivação encontradas para desenvolver o estudo. 

A seção 1.2 apresentou as questões de pesquisa, separadas em questão central e questões 

norteadoras, as quais, ao serem respondidas, garantem a obtenção da resposta ao 

questionamento motivador da pesquisa. A seção 1.3 abordou o objetivo geral e os objetivos 

específicos, etapas que, ao serem cumpridas, permitem atingir o objetivo geral. As estratégias 

da pesquisa, caminhos alinhados com os objetivos para que as questões sejam respondidas, 

foram apresentadas na seção 1.4. 

O Quadro 1.1 apresenta a síntese das estratégias de pesquisa. 

 

QUESTÃO OBJETIVO 
ESTRATÉGIA / 

MÉTODO 

Como identificar a postura 

estratégica a ser adotada por uma 

Instituição de Ensino Superior, 

considerando sua produção de 

patentes? 

Propor uma modelagem para identificar 

a postura estratégica a ser adotada por 

uma Instituição de Ensino Superior, 

considerando a geração de patente, 

através da integração do ELECTRE 

TRI e variações (ELECTRE TRI ME e 

CPP-TRI), método de Auxílio 

Multicritério à Decisão, à Análise 

SWOT, ferramenta de Diagnóstico 

Estratégico. 

Proposta da modelagem 

1. Qual seria o estado da arte da 

aplicação de métodos de Auxílio 

Multicritério à Decisão em 

pesquisas com patente? 

Mapear, na literatura, a aplicação de 

métodos de Auxílio Multicritério à Decisão 

em pesquisas com patente. 

Realização de revisão da 
literatura da aplicação de 

métodos de Auxílio 

Multicritério à Decisão em 

pesquisas com patente. 

2. Qual seria o estado da arte da 

utilização de ferramentas de 

Diagnóstico Estratégico em 

pesquisas com patente? 

Mapear, na literatura, a utilização de 

ferramentas de diagnóstico estratégico em 

pesquisas com patente. 

Realização de revisão da 

literatura da utilização de 

ferramentas de diagnóstico 

estratégico em pesquisas 

com patente. 

3. Qual seria o estado da arte da 

integração de métodos de Auxílio 

Multicritério à Decisão a 
ferramentas/técnicas de Diagnóstico 

Estratégico? 

Mapear, na literatura, a integração de 

métodos de Auxílio Multicritério à Decisão 

a ferramentas/técnicas de Diagnóstico 
Estratégico. 

Realização de revisão da 

literatura da integração de 

métodos de Auxílio 

Multicritério à Decisão a 
ferramentas/técnicas de 

Diagnóstico Estratégico. 

4. Qual seria o estado da arte de 

fatores estimuladores e fatores 

inibidores na geração de patente no 

Realizar levantamento bibliográfico de 

fatores estimuladores e fatores inibidores 

na geração de patente no âmbito da 

Realização de revisão da 

literatura de fatores 

estimuladores e fatores 
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QUESTÃO OBJETIVO 
ESTRATÉGIA / 

MÉTODO 

âmbito da Universidade? Universidade. inibidores na geração de 
patente no âmbito da 

Universidade. 

5. Quais seriam as percepções dos 

docentes da Escola de Engenharia 

da Universidade Federal 

Fluminense quanto aos fatores 

estimuladores e fatores inibidores 

na geração de patente na 

Instituição? 

Realizar levantamento, em campo, com 

docentes da Escola de Engenharia da 

Universidade Federal Fluminense de 

fatores estimuladores e fatores inibidores 

na geração de patente no âmbito da 

Instituição. 

Elaboração de questionário, 

aplicação do instrumento e 

entrevista. 

6. Quais seriam os critérios para 

avaliação de uma Instituição de 

Ensino Superior quanto à geração 

de patente? 

Propor um conjunto de critérios para a 

avaliação de Instituição de Ensino Superior 

quanto à geração de patente. 

Utilização das ferramentas 

Many Eyes e Wordle. 

7. Como seriam captadas as 
percepções dos especialistas à luz 

dos critérios de avaliação? 

Propor uma forma de coleta das 
percepções dos especialistas. 

Elaboração e aplicação de 
questionário. 

8. Quais seriam essas percepções? 

Coletar e analisar estas percepções em um 

caso específico, identificando pontos 

fortes, pontos fracos, oportunidades e 

ameaças. 

Efetivação da coleta de 

dados. 

9. Como seriam tratadas estas 

percepções? 

Propor uma forma de tratamento das 

percepções dos especialistas. 

Integração do método 

ELECTRE TRI original e 

variações (ELECTRE TRI 

ME e CPP-TRI) à Análise 

SWOT. 

Quadro 1.1 Síntese das estratégias de pesquisa 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

A seção 1.5 apresentou a síntese da metodologia com 3 grandes etapas: (1) 

construção do conjunto de critérios para identificação da postura estratégica a ser adotada pela 

Instituição de Ensino Superior; (2) elaboração de um questionário e coleta das percepções dos 

especialistas; e (3) aplicação da integração do método ELECTRE TRI e variações (ELECTRE 

TRI ME e CPP-TRI) à Análise SWOT. 

Na seção 1.6 foi apresentada a delimitação do estudo, abrangendo o período de 

publicação dos artigos selecionados com os levantamentos da revisão de literatura em 4 eixos 

(métodos de Auxílio Multicritério à Decisão aplicados a patente; ferramentas de Diagnóstico 

Estratégico aplicadas a patente; integração de métodos de Auxílio Multicritério à Decisão a 

ferramentas de Diagnóstico Estratégico; e fatores estimuladores e fatores inibidores para 

geração de patente na Universidade) e as áreas da Engenharia para aplicação da modelagem 

proposta. 

A seção 1.7 apresentou o indicativo de originalidade da tese. Concluiu-se que a 

contribuição para a geração de conhecimento está no desenvolvimento da modelagem e no 

exercício sistematizado de criação do conjunto de critérios para identificação da postura 
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estratégica a ser adotada por uma Instituição de Ensino Superior avaliada, considerando a 

geração de patente e a contribuição prática, ocorrerá por meio da utilização da modelagem 

proposta pelas Instituições de Ensino Superior, de modo que os gestores possam tomar 

decisões no âmbito da Instituição. 

A seção 1.8 apresentou um breve relato do que aborda cada um dos 7 capítulos da 

tese, as referências e os apêndices. 
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2 BASE CONCEITUAL 

Este capítulo apresenta a base conceitual necessária para o desenvolvimento e 

entendimento da pesquisa, sendo dividido em 4 seções: (1) Patente; (2) Auxílio Multicritério à 

Decisão; (3) Planejamento Estratégico; e (4) Sumário do Capítulo. 

 

 

2.1 PATENTE 

 

Conforme Merola (2009), “o direito do inventor denomina-se privilégio de invenção; 

e o título que o comprova é a patente”. 

INPI (2013) define patente como um título de propriedade temporária, outorgado 

pelo Estado aos inventores ou outras pessoas físicas/jurídicas detentoras de direitos exclusivos 

à exploração industrial e comercial do invento. É o instrumento oficial para conceder o 

privilégio do monopólio ao inventor, que se obriga a descrever detalhadamente todo o 

conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. 

De acordo com Assis Neto (2010), “a patente tem como pressuposto a extinção do 

segredo industrial, supostamente, em benefício da sociedade, o que viria a tornar o 

conhecimento da tecnologia acessível a todos”. Merola (2009) acrescenta que a patente é 

fonte valiosíssima de informações técnicas, assim como informações sobre o mercado e seus 

atores. Por meio da patente, é possível realizar levantamento de tecnologias já conhecidas, de 

tecnologias que estão disponíveis para uso gratuito, de tendências de mercado, de apostas 

tecnológicas; indicar parceiros comerciais que possam estar desenvolvendo tecnologias 

complementares; entre outros. 

Conforme INPI (2013), a patente tem como características fundamentais: limite 

temporal e interesse público na divulgação da informação contida no pedido de patente. 

Portanto, a patente é uma propriedade limitada temporalmente, visto que, após o transcurso de 

determinado período, cai em domínio público e torna-se disponível para utilização por toda a 

sociedade. Quanto ao interesse público na divulgação da informação contida no pedido de 

patente, a divulgação da informação permite à sociedade o livre acesso ao conhecimento da 

matéria objeto da patente. Dessa forma, outros inventores podem desenvolver pesquisas a 

partir de um estágio mais avançado do conhecimento, promovendo, assim, o desenvolvimento 

tecnológico do país. 

A lei brasileira, que trata de propriedade industrial (Lei nº 9.279, de 14.05.1996), traz 

duas modalidades para patenteamento: patente de invenção e modelo de utilidade. A patente 
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de invenção (PI) é concedida a produto ou processo que atenda aos requisitos de: atividade 

inventiva, novidade e aplicação industrial. Sua validade é de 20 anos a partir da data do 

depósito. Já o modelo de utilidade (MU) é um objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível 

de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, 

que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Sua validade é de 15 anos 

a partir da data do depósito (INPI, 2013). 

 

 

2.1.1 A patente no Brasil 

 

Embora o Brasil tenha sido um dos primeiros países-membros a assinar, em março 

de 1883, a primeira convenção para proteção da Propriedade Industrial – a Convenção da 

União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), a disseminação da cultura 

para proteção do patrimônio intelectual do país ainda é incipiente (SOUZA et al., 2006; 

MARQUES, 2013). 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é o representante do Estado 

brasileiro responsável pela concessão da patente. O Instituto é uma autarquia, vinculada ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criada pela Lei nº 5.648, de 

11 de dezembro de 1970, e regulamentada pelo Decreto nº 68.104, de 22 de janeiro de 1971 

(INPI, 2013). 

Em 14 de maio de 1996, entrou em vigor a Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei 

nº 9.279), norma brasileira que regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial. 

Seu Título I dispõe sobre patentes, estabelecendo regras e critérios para a titularidade; a 

patenteabilidade; o pedido de patente; a concessão e a vigência da patente; a proteção 

conferida pela patente; a nulidade da patente; as cessões e as anotações; as licenças; a patente 

de interesse da defesa nacional; o certificado de adição de invenção; a extinção da patente; a 

retribuição anual; a restauração; e a invenção e o modelo de utilidade realizado por 

empregado ou prestador de serviço. 

A FAPESP (2011) apresenta um estudo, com 2 volumes, intitulado Indicadores de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em São Paulo 2010. O volume 1 traz, em seu Capítulo 5, 

particularidades das atividades de patenteamento no Brasil e no exterior. Na análise deste 

capítulo, as seguintes conclusões merecem destaque: 

 

(1) Quanto ao posicionamento no ranking de patentes: Em 32 anos (1974 a 2006), o 

Brasil preservou o mesmo posicionamento no ranking de patentes depositadas no 

escritório dos Estados Unidos (USPTO – United States Patent and Trademark 



39 

Office): 29ª posição. Com relação às patentes triádicas, ou seja, patentes 

submetidas simultaneamente aos três principais escritórios de patente atualmente 

(European Patent Office – EPO, U.S. Patents and Trademark Office – USPTO e 

Japan Patent Office – JPO), o posicionamento do Brasil também não apresenta 

alterações significativas. Inicialmente na 27ª posição (em 1985), sobe para a 26ª 

posição em 2005. 

(2) Quanto aos subdomínios líderes no Brasil: Dados processados do INPI, no 

período de 1980 a 2005, apontam que, para patentes depositadas no INPI por 

titulares no Brasil, tanto os quatro subdomínios líderes no país como sua ordem 

mantiveram-se (Consumo das famílias, Manutenção e gráfica, Construção civil e 

Transportes). Já para as patentes depositadas por não residentes no Brasil, os 

subdomínios líderes são: Química de base, entre 1980 e 1989; e Farmacêutico-

cosméticos, entre 1990 e 2005. 

(3) Quanto aos estados líderes em depósito de patente: São Paulo, Rio Grande do 

Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina são os seis estados 

líderes, correspondendo a 90,4% do total das patentes entre 1980 e 2005. 

(4) Quanto à natureza jurídica dos titulares: Pela natureza jurídica do titular, no 

período 1980-2005, 26,5% das patentes foram depositadas no INPI por pessoas 

jurídicas. Neste período, o número de pessoas jurídicas totalizou 9 552, sendo 

liderado pela Petrobras. Em relação às patentes de pessoas físicas, 37985 pessoas 

físicas depositaram patentes no INPI entre 1980 e 2005. Nesse conjunto, há seis 

inventores com mais de 50 patentes, dentre eles: C. Lorenzetti, com 103 patentes, 

e Nelson Bardini, com 93 patentes. Portanto, as patentes depositadas por pessoas 

físicas são mais numerosas do que as depositadas por pessoas jurídicas. 

 

Diante do cenário exposto, segundo FAPESP (2011), é importante observar que: 

 

(1) A manutenção do posicionamento do Brasil no ranking de patentes depositadas 

não deve ser uma meta para um país em desenvolvimento. A superação do 

subdesenvolvimento reflete, entre outros elementos, na posição tecnológica 

internacional do país. Portanto, as políticas de desenvolvimento industrial, 

científico e tecnológico do Brasil devem estar voltadas para a entrada do país em 

novas indústrias, preferencialmente em tecnologias emergentes, tais como 

biotecnologia e nanotecnologia. 

(2) Como o registro de patentes atribui monopólio (temporário) aos titulares, o 

predomínio das patentes de não residentes em subdomínios tecnológicos 

associados a atuais tecnologias de ponta e tecnologias emergentes pode significar 

uma forte barreira à entrada nesses setores/tecnologias ou representar um alto 

custo. No entanto, a estabilidade dos subdomínios tecnológicos líderes para 

patentes de residentes indica a continuidade dos esforços tecnológicos nessas 

áreas. 

(3) A predominância de patentes depositadas por pessoa física no período entre 1980 

e 2010, de acordo com Penrose (1973), pode ser considerada um indicativo de 

subdesenvolvimento. 
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2.1.1.1 A evolução histórica da legislação nacional 

 

Com o desenvolvimento tecnológico, fez-se necessária a elaboração de regras e 

normas que garantissem o reconhecimento e proteção dos direitos de propriedade intelectual, 

com foco principal em patente. O Quadro 2.1 apresenta a evolução histórica da legislação 

nacional relacionada ao tema. 

 

Norma Data Assunto 

Lei sem número 28/08/1830 
Garante ao inventor o uso e a propriedade exclusiva da invenção 
por meio da patente 

Lei 3.219 14/10/1882 Fixa em 15 anos o privilégio exclusivo da invenção 

Decreto 24.507 29/06/1934 

Aprova o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou 

modelo industrial, para o registro do nome comercial e do título de 
estabelecimentos e para a repressão à concorrência desleal 

Lei 7.903 27/08/1945 Primeiro Código de Propriedade Industrial 

Decreto-Lei 1.005 21/10/1969 Segundo Código de Propriedade Industrial 

Lei 5.648 11/12/1970 Cria o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 

Lei 5.772 21/12/1971 Terceiro Código de Propriedade Intelectual 

Decreto 1.355 30/12/1994 
Torna o TRIPS de observância obrigatória no território brasileiro 

(internalização) 

Lei 9.279 14/05/1996 
Dispõe sobre direitos e obrigações relativos à propriedade 

industrial 

Decreto 3.201 06/10/1999 
Dispõe sobre a concessão de licença compulsória nos casos de 

emergência nacional e de interesse público 

Lei 10.196 14/02/2001 
Altera e acrescenta dispositivos à Lei 9.279/96, criando o 

mecanismo da exceção bolar e da anuência prévia da Anvisa 

Decreto 4.830 04/09/2003 

Altera o Decreto 3.201/99, modificando regras da licença 

compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse 

público 

Lei 10.973 02/12/2004 
Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e 
tecnológica no ambiente produtivo 

Portaria 985, 

GM/Ministério da 
Saúde 

24/06/2005 
Declara os princípios ativos Lopinavir e Ritonavir (Kaletra) de 

interesse público 

Quadro 2.1 Evolução histórica da legislação nacional 

Fonte: GTPI (2013) 

 

2.1.2 A patente na Universidade brasileira 

 

Segundo Póvoa (2008), as universidades possuem papel fundamental no sistema 

nacional de inovação, uma vez que atuam como formadoras de cientistas e profissionais 

atuantes na indústria, além de agirem como fontes de conhecimentos científicos e de 

pesquisas, fornecendo técnicas úteis para o desenvolvimento tecnológico. Ainda, de acordo 

com o autor, governos de vários países industrializados têm incentivado a interação 

universidade-indústria, reconhecendo a relevância da pesquisa acadêmica como fonte de 

conhecimento para o avanço tecnológico. 
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Conforme FAPESP (2011), as universidades brasileiras vêm aumentando o número 

de depósitos de patente a partir da segunda metade da década de 1990. No ranking das 20 

empresas e instituições líderes no Brasil, há cinco universidades: Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual 

Paulista (UNESP). 

É importante observar que as mudanças na lei de patentes e o advento da Lei da 

Inovação proporcionaram uma maior preocupação das universidades quanto à proteção de 

suas invenções, influenciando, portanto, o crescente número de patentes acadêmicas no Brasil 

(FAPESP, 2011; MEROLA, 2009). 

Diferente da estatística apresentada na seção 2.1.1, a pesquisa realizada por FAPESP 

(2011) indica o potencial que as instituições de ensino e pesquisa têm para renovar a base 

tecnológica do país, relacionando em segundo lugar o subdomínio Farmacêutico-cosméticos, 

em quarto lugar o subdomínio Engenharia médica, e na oitava posição, Biotecnologia. 

Na tendência da crescente preocupação com os depósitos de patente acadêmica, a 

Folha de S. Paulo (2013) desenvolveu uma metodologia, com o objetivo de fornecer uma 

listagem ordenada das principais universidades brasileiras. O Ranking Universitário Folha 

(RUF), além do indicador de inovação (número de pedidos de patente entre 2002 e 2011), 

utiliza indicadores de pesquisa, a opinião do mercado de trabalho e a opinião de pesquisadores 

renomados. 

O Quadro 2.2 apresenta as 10 primeiras posições para a classificação geral e para o 

indicador de inovação no ano de 2013 e a classificação fornecida por FAPESP (2011). 

 

Ranking Universitário Folha FAPESP 

Posição 
Classificação 

Geral 

Indicador de 

Inovação 
Classificação 

1º USP USP UNICAMP 

2º UFRJ UNICAMP UFMG 

3º UFMG UFMG UFRJ 

4º UFRGS UFRJ USP 

5º UNICAMP UFRGS UNESP 

6º UNESP UFPR - 

7º UFSC UNESP - 

8º UNB UFPE - 

9º UFPR UFSC - 

10º UFPE UFV - 

Quadro 2.2 Classificação das universidades segundo o RUF e pesquisa da FAPESP 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 
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De acordo com FAPESP (2011), as cinco universidades brasileiras com maior 

número de patentes acadêmicas depositadas no período de 1980 a 2005 são: UNICAMP, 

UFMG, UFRJ, USP e, por último, UNESP. Todas pertencentes à região Sudeste. No entanto, 

na pesquisa realizada pela Folha de São Paulo, considerando o período de depósitos de 

patentes entre 2002 e 2011, a USP sobe 3 posições; a UFMG e a UFRJ caem uma cada e a 

UNESP cai 2 posições. É importante destacar a inclusão da UFRGS na 5ª posição no RUF 

para o indicador de inovação, única representante da região sul do país. Apesar de estar na 8ª 

posição, a UFPE é a única universidade da região nordeste a figurar no Quadro 2.2. 

 

 

2.2 AUXÍLIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO 

 

Esta seção aborda considerações e classificações de problemas de decisão. Além de 

apresentar características de Auxílio Multicritério à Decisão (AMD) e conceitos e 

procedimentos para a aplicação dos métodos ELECTRE TRI original, ELECTRE TRI ME e 

CPP-TRI. 

Conforme Neves (2005), tomar decisão é um ato cotidiano. Em todos os instantes as 

pessoas enfrentam situações que lhes exigem algum tipo de decisão. Com isso, supõe-se que a 

tomada de decisão seja algo simples e natural, que as pessoas façam de maneira totalmente 

consciente. Entretanto, quando não são tão rotineiras e tendem a desencadear consequências 

importantes, acabam tornando-se mais difíceis. 

Segundo Erlich (1996a), quando a decisão é importante, complexa, envolvendo 

muitas alternativas e objetivos distintos, quando precisa ser compartilhada por um grupo de 

pessoas ou quando envolve riscos, um modelo para apoio é bastante útil. 

As metodologias de auxílio à decisão surgiram com a finalidade de ajudar os 

decisores a obterem um melhor entendimento dos seus problemas, reduzindo, assim, os riscos 

na tomada de decisão. Portanto, estas metodologias não estão preocupadas em fornecer uma 

solução ao problema. A principal preocupação está no processo de auxílio à decisão e não na 

resposta final que o modelo apresenta. A aprendizagem e a participação dos decisores no 

processo são de suma importância para o sucesso de uma aplicação utilizando o AMD. De 

acordo com Roy (1985), o Auxílio à Decisão pode ser definido como a atividade que busca, 

através de modelos formalizados ou não, clarificar o processo decisório através da elaboração 

de recomendações de soluções que levam em consideração valores e objetivos dos indivíduos 

envolvidos. 
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Os principais elementos do processo de auxílio à decisão, conforme Costa (2005; 

2006), são: 

 

 Decisor: unidade, formada somente por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, 

responsável pela tomada de decisão, considerando seus valores individuais na 

construção do modelo de avaliação. Essa unidade tem o poder de intervir, a 

qualquer momento, na construção e na utilização do modelo. 

 Alternativa viável: estratégia que pode ser adotada pelo decisor, visto que satisfaz 

as condições ou quesitos estabelecidos. 

 Critério: propriedade ou variável à luz da qual as alternativas são avaliadas. 

 Atributo: valor da avaliação da alternativa à luz do critério. 

 Analista: elemento consultivo, o qual tem a função de estruturar e analisar o 

problema, apresentando orientações e argumentos que auxiliem o decisor na 

tomada de decisão. 

 

A análise multicritério considera a avaliação de alternativas à luz de múltiplos 

critérios, na solução de problemas de decisão (BANA E COSTA, 1990; BANA E COSTA & 

VANSNICK, 1995; COSTA, 2006). Os vários critérios correspondem aos aspectos 

importantes para a tomada de decisão, segundo desejos (valores) dos indivíduos envolvidos. 

(ERLICH, 1996b). 

Portanto, conforme Rogers, Bruen e Maystre (1999), o AMD oferece um conjunto de 

ferramentas e procedimentos para auxiliar o decisor na solução de problemas complexos de 

decisão, nos quais são considerados um conjunto de critérios e vários pontos de vistas, em 

muitos casos, contraditórios, que impedem a existência de uma solução ótima ou adequada e 

que levam o analista a encontrar uma solução que melhor represente os desejos dos decisores. 

As metodologias de AMD consideram a subjetividade nos problemas de decisão e 

utilizam, de maneira científica, o julgamento de valor (COSTA, 2006). Como citado em 

Azevedo e Costa (2004), a eficácia do resultado, dentre outros fatores, está associada à 

competência dos avaliadores em emitir os julgamentos de valor. Logo, deve-se usar 

avaliadores que tenham amplo conhecimento sobre o objeto em julgamento. E, mesmo assim, 

inconsistências podem ocorrer, principalmente quando se tem um grande número de 

julgamentos. 

Decidir ou tomar uma decisão sobre alguma coisa está associado ao conceito de 

processo e, portanto, é composto de etapas consecutivas, ligadas por relações de causa e 

efeito. Os Processos Decisórios Multicritérios, conforme Vansnick (1995), Detoni (1996) e 
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Batista (2000), são compostos por duas grandes fases: estruturação do problema e avaliação 

das alternativas viáveis. 

Na etapa de estruturação do problema pretende-se obter um maior entendimento e 

aprendizado da situação que está sendo analisada, através da busca pela identificação, 

caracterização e organização dos fatores considerados relevantes no processo de auxílio à 

decisão. A criação do modelo de avaliação, também denominado de modelo multicritério, é o 

resultado esperado nesta fase. Segundo Costa (2005), a definição clara do objetivo central do 

problema é fundamental para a obtenção de uma modelagem eficaz e eficiente. 

A etapa de avaliação das alternativas viáveis leva em consideração todos os pontos 

de vista, julgados como sendo relevantes, para avaliar as alternativas disponíveis ou para criar 

uma nova alternativa, de acordo com informações oferecidas pelo modelo previamente 

estruturado. Neste processo de avaliação são levados em consideração tantos os aspectos 

qualitativos como os de caráter quantitativo. De acordo com Costa (2005), os avaliadores são 

os indivíduos (ou um grupo de indivíduos) responsáveis pelo julgamento de valor (e/ou pela 

análise do grau de importância) dos critérios. Com base nesta mensuração, as alternativas 

podem ser comparadas entre si ou comparadas a certos padrões de referência estabelecidos 

pelo decisor. 

Os problemas de decisão podem ser classificados, segundo a situação de decisão, em 

4 problemáticas (ROY & BOUYSSOU, 1993): 

 

1. Problemática P.α (alfa) – Escolha: tem o objetivo de selecionar uma alternativa (ou 

um conjunto de alternativas) dentre um conjunto de alternativas viáveis. 

2. Problemática P.β (beta) – Classificação: possui a finalidade de classificar uma 

alternativa (ou um conjunto de alternativas) em subconjuntos pré-definidos e com 

algum tipo de ordem de preferência ou importância entre si. 

3. Problemática P.γ (gama) – Ordenação: tem o propósito de relacionar as 

alternativas em uma lista ordenada. 

4. Problemática P.δ (delta) – Descrição: busca identificar e descrever as principais 

características que diferenciam as alternativas. 

 

Costa (2006) acrescenta a problemática de distribuição, onde recursos finitos devem 

ser compartilhados ou distribuídos por um grupo de elementos. Também podem ser 

classificados nesta categoria, os problemas de atribuição de peso a critérios, nos quais se 

deseja distribuir a importância entre os critérios previamente definidos. 
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Larichev e Olson, reportado em Lacaze, Gomes e Machado (2004), afirmam que: 

 

 
os estudos comparativos entre as diversas modalidades de AMD, demonstram que 

não existe nenhuma metodologia que se destaca das outras em todos os contextos de 

decisão envolvendo múltiplos critérios. Um analista de decisão deve possuir 

conhecimentos suficientes para determinar qual a melhor metodologia a ser aplicada 

em função das características da decisão que deve ser tomada. 

 

 

O Quadro 2.3 apresenta métodos de AMD com suas respectivas referências. 

 

Método Publicação / Referência 

AIRM Fedotov e Hovanov (2006) 

AHP Saaty (1977) e Saaty (1980) 

ANP Saaty (1996) 

Borda De Borda (1781) 

Condorcet Condorcet (1788) 

DRSA 

Greco, Matarazzo e Slowinski (1999), Greco, Matarazzo e Slowinski 

(2001), Greco, Matarazzo e Slowinski (2002a), Greco, Matarazzo e 
Slowinski (2002b) 

ELECTRE 

ELECTRE I (ROY, 1968); ELECTRE II (ROY & BERTIER, 1971); 

ELECTRE III (ROY & HUGONNARD, 1981); ELECTRE IV (ROY & 

HUGONNARD, 1981); ELECTRE IS (ROY & SKALKA, 1985); 
ELECTRE TRI (YU, 1992; MOUSSEAU; SLOWINSKI & 

ZIELNIEWICZ, 2000), ELECTRE TRI-C (ALMEIDA-DIAS et al., 

2010), ELECTRE TRI-nC (ALMEIDA-DIAS, 2012) 

Evidential 

Reasoning Approach 
Yang e Singh (1994), Yang e Sen (1994), Yang e Xu (2002) 

GAIA Mareschal e Brans (1988), Brans e Mareschal (1994) 

GRA Deng (1982), Deng (1989a), Deng (1989b) 

MACBETH Bana e Costa e Vansnick (1995) 

MUSA Siskos et al. (1998) e Grigoroudis, Siskos e Saurais (1999) 

MAGIQ McCaffrey e Koski (2006) e McCaffrey (2009) 

MAUT Fishburn (1970) e Keeney e Raiffa (1976)  

MAVT Keeney e Raiffa (1976) e Von Winterfeldt e Edwards (1986) 

NATA DTER (1998) e DTER (2008) 

NSFDSS Tam et al. (2002) 

PAPRIKA Hansen e Ombler (2009) 

PROMETHEE 

Brans, Vincke e Mareschal (1984), Brans, Vincke e Mareschal (1986), 

Brans e Mareschal (1992) e Brans e Mareschal (1995) 
PROMETHEE I, PROMETHEE II, PROMETHEE III, PROMETHEE 

IV, PROMETHEE V e PROMETHEE VI 

SMART 
Edwards (1977), von Winterfeldt e Edwards (1986), Edwards e Barron 
(1994) 

THOR Gomes (2005) 

TODIM Gomes e Lima (1992) 

TOPSIS Hwang e Yoon (1981), Chen e Hwang (1992) 

UTA / UTA II / 

UTADIS 

UTA (JACQUET-LAGREZE & SISKOS, 1982), UTA II 
(MATSATSINIS & DELIAS, 2003) e UTADIS (DEVAUD, 

GROUSSAUD & JACQUET-LAGREZE, 1980, JACQUET-
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Método Publicação / Referência 

LAGREZE, 1995, ZOPOUNIDIS & DOUMPOS, 1997, ZOPOUNIDIS 
& DOUMPOS, 2001, DOUMPOS & ZOPOUNIDIS, 2002) 

Vip Analysis Clímaco et al. (2009) 

WPM Bridgman (1922) e Miller e Starr (1969) 

WSM Fishburn (1967) 

Quadro 2.3 Métodos de Auxílio Multicritério à Decisão e suas referências 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

De acordo com Lacaze, Gomes e Machado (2004), os métodos da Família 

ELECTRE, são os mais indicados para problemas onde a natureza dos critérios é bastante 

heterogênea. Este estudo apresenta uma abordagem baseada no método ELECTRE TRI 

original e variações, os métodos ELECTRE TRI ME e CPP-TRI.  

A escolha do método ELECTRE TRI ME justifica-se por se tratar de um problema 

de classificação ordenada com múltiplos critérios, considerando a percepção de mais de um 

avaliador. Os demais métodos (ELECTRE TRI original e CPP-TRI) foram utilizados para 

possibilitar a comparação dos resultados. O método CPP-TRI foi escolhido devido a 

vantagem de não necessitar de atribuição de peso aos critérios. Já o método ELECTRE TRI 

original foi selecionado para que os resultados do CPP-TRI pudessem ser comparados a 

resultados de outro método desenvolvido para trabalhar com a mesma problemática. 

 

 

2.2.1 Família ELECTRE 

 

Conforme Figueira (2005), o primeiro método da família ELECTRE foi 

desenvolvido em um estudo na empresa de consultoria europeia SEMA em 1965. Esses 

métodos utilizam o conceito de concordância e discordância. Segundo Rogers, Bruen e 

Maystre (1999), as técnicas de concordância e discordância usam funções matemáticas para 

indicar o grau de dominância de uma alternativa ou um grupo de alternativas sobre as outras à 

luz de múltiplos critérios. 

Os métodos ELECTRE fazem uma análise das relações par a par, isto é, as 

alternativas são analisadas aos pares para a formação das relações de sobreclassificação, que 

representam as preferências estabelecidas pelo decisor. Segundo Roy (1968), se a alternativa 

a é, no mínimo, tão boa quanto a alternativa b, então, a sobreclassifica b. Portanto, a família 

ELECTRE é classificada, quanto à forma de decidir, como Métodos de Sobreclassificação. 
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As relações de sobreclassificação são construídas satisfazendo duas etapas: 

 

(1) Construção da relação de sobreclassificação propriamente dita; e 

(2) Exploração desta relação. 

 

O caminho para a realização das etapas depende do método utilizado (ROGERS, 

BRUEN & MAYSTRE, 1999). 

Outro conceito muito importante do AMD é a abordagem em relação aos tipos de 

critério que podem ser utilizados. Os critérios podem ser de 4 tipos: verdadeiro, semicritério, 

critério de intervalo e pseudo-critério. A família ELECTRE só utiliza dois deles: critério 

verdadeiro e pseudo-critérios. 

 

 Critérios verdadeiros: há uma concordância plena de que a alternativa a é pelo 

menos tão boa quanto a alternativa b se o desempenho de b for inferior ao de a. 

 Pseudo-Critérios: há uma concordância plena de que a alternativa a é pelo menos 

tão boa quanto a alternativa b mesmo que o desempenho de a seja um pouco menor 

(dentro de um limite aceitável) do que o desempenho de b. 

 

O Quadro 2.3 apresenta as características principais dos métodos da família 

ELECTRE. 

 

Método Publicação Características Tipo de Critério 

ELECTRE I 

(P.α) 
Roy (1968) 

- Particiona o conjunto de alternativas em 

dois subconjuntos: alternativas não 

dominadas e alternativas dominadas. 

Verdadeiro 

ELECTRE II 

(P.γ) 

Roy e 
Bertier 

(1971) 

- Ordena as alternativas presentes no 

conjunto de alternativas viáveis. 

- Utiliza uma estrutura de relaxamento para 

obter a ordenação das alternativas ao 

considerar a construção de dois grafos: 

Grafo Forte e Grafo Fraco. 

Verdadeiro 

ELECTRE III 

(P.γ) 
Roy (1978) 

- Ordena as alternativas presentes no 

conjunto de alternativas viáveis. 
Pseudo-Critério 

ELECTRE IV 

(P.γ) 

Roy e 

Hugonnard 
(1981) 

- Ordena as alternativas presentes no 

conjunto de alternativas viáveis. 

- Utilizado em problemas de ordenação sem 

atribuição de pesos aos critérios. 

Pseudo-Critério 

ELECTRE IS 
(P.α) 

Roy e 

Skalka 

(1985) 

- Particiona o conjunto de alternativas em 

dois subconjuntos: alternativas não 

dominadas e alternativas dominadas. 

Pseudo-Critério 

ELECTRE TRI 
(P.β) 

Yu (1992) e 

Mousseau e 

Slowinski 

- Desenvolvido para resolver problemas de 

classificação por meio da comparação de 
Pseudo-Critério 
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Método Publicação Características Tipo de Critério 

(1998) cada alternativa potencial com alternativas 

de referência (perfis que limitam cada 

categoria pré-estabelecida). 

ELECTRE TRI-C 
(P.β) 

Almeida-

Dias, 
Figueira e 

Roy (2010) 

- Compara as alternativas a alternativas de 

referência que contêm as características 

representativas de cada categoria. 

- Cada categoria é definida por meio de uma 

única alternativa de referência 

característica. 

Pseudo-Critério 

ELECTRE TRI-nC 

(P.β) 

Almeida-
Dias, 

Figueira e 

Roy (2012) 

- Compara as alternativas a alternativas de 

referência que contêm as características 

representativas de cada categoria. 

- Cada categoria pode ser definida por meio 

de uma ou mais alternativas de referência 

característica. 

Pseudo-Critério 

ELECTRE TRI ME 

(P.β) 

Nepomuceno 

(2012) 

- Compara cada alternativa potencial com 

alternativas de referência (perfis que 

limitam cada categoria pré-estabelecida). 

- Considera a percepção de múltiplos 

avaliadores. 

Pseudo-Critério 

CPP-TRI 

(P.β) 

Sant’Anna, 
Costa e 

Pereira 

(2012) 

- As avaliações são consideradas como 

parâmetros de locação de distribuição de 

probabilidade. 

- Compara cada alternativa potencial com 

alternativas de referência (perfis que 

definem cada categoria pré-estabelecida). 

Pseudo-Critério 

Quadro 2.4 Características principais dos métodos da família ELECTRE 

Fonte: Adaptado de Nepomuceno (2012) 

 

 

2.2.2 O método ELECTRE TRI original 

 

O ELECTRE TRI é uma importante ferramenta de auxílio à decisão que possibilita o 

reconhecimento e tratamento da subjetividade inerente aos processos decisórios. A qualidade 

dos resultados obtidos depende da qualidade da modelagem e das avaliações envolvidas. 

(COSTA, 2005). 

Conforme citado na seção 2.2.1, todos os métodos da família ELECTRE são 

desenvolvidos através da comparação entre as alternativas. No ELECTRE TRI as alternativas 

são comparadas a padrões (alternativas fictícias). Portanto, a classificação de uma alternativa 

ai resulta da comparação de ai com os perfis bh, definidos como os limites das classes-padrão. 

É um método de classificação ordenada das alternativas ai em classes predefinidas Ch. 
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A Figura 2.1 ilustra as classes ordenadas definidas por seus limites e as alternativas a i 

à luz dos critérios gj. 

 

 

Figura 2.1 Classes ordenadas definidas por seus limites e as alternativas ai à luz dos critérios gj 

Fonte: Costa et al. (2007) 

 

Para a classificação das alternativas, o método utiliza duas etapas: 

 

(1) Construção de uma relação de sobreclassificação S, onde cada alternativa é 

comparada aos limites de cada uma das classes; e 

(2) Exploração (através dos procedimentos de classificação) da relação S para 

classificar cada alternativa em uma classe específica. 

 

Conforme apresentado em Tervonen et al. (2005), o ELECTRE TRI utiliza as 

seguintes notações: 

 

 F = {g1, g2, ...gj, ..., gm} é o conjunto dos critérios e J = {1, 2, ..., j, ..., m} é o 

conjunto dos índices dos critérios. 

 A = {a1, a2, ...., ai, ...., an} é o conjunto de alternativas e I = {1, 2, ..., i, ..., n} é o 

conjunto dos índices das alternativas. 

 C = {C1, C2, ...., Ch, ...., Cp+1} é conjunto das classes, numa ordem de preferência 

ascendente (C1 é a classe mais baixa). 

 B = {b1, b2, ..., bh, ..., bp} é o conjunto dos limites que definem as classes. O perfil 

bh é o limite superior da classe Ch e o limite inferior da classe Ch+1, para todo hH, 

onde H = {1, 2, ..., p} é o conjunto dos índices dos perfis. 

 gj(ai) é a avaliação da alternativa ai à luz do critério gj para todo iI e todo jJ. 

 

1 
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Das comparações entre ai e bh resultam as seguintes relações: 

 

 Preferência forte (P): se aiPbh, diz-se que ai é fortemente preferível a bh. 

 Indiferença (I): se aiIbh, diz-se que ai é indiferente a bh. 

 Preferência fraca (Q): se aiQbh, diz-se que ai é fracamente preferível a bh. 

 Incomparabilidade (R): se aiRbh, diz-se que ai e bh são incomparáveis. 

 Relação de sobreclassificação (S): se aiSbh, diz-se que “ai é no mínimo tão boa 

quanto bh”. 

 é a relação de preferência (forte e fraca). 

 

As comparações no ELECTRE TRI são baseadas em pseudo-critérios. Um pseudo-

critério é um critério gj associado ao limite de indiferença q(gj(bh)) e ao limite de preferência 

p(gj(bh)). Esses limites oferecem uma informação mais precisa da alternativa ai, pois são 

adotados para considerar as hesitações e imprecisões das avaliações gj(ai). 

 

Logo, na utilização de pseudo-critérios, os limiares são definidos como: 

 

 qj é o limiar de indiferença para o critério gj, onde q={q1, q2, ..., qn} é o vetor do 

limiar de indiferença. Representa a maior diferença gj(ai) – gj(bh) que preserva a 

indiferença entre ai e bh à luz do critério gj. 

 pj é o limiar de preferência para o critério gj, onde p={p1, p2, ..., pn} é o vetor do 

limiar de preferência. Representa a menor diferença gj(ai) – gj(bh) compatível com 

uma preferência em favor de ai sobre o critério gj. 

 

 

2.2.2.1 A Relação de Sobreclassificação 

 

Para estabelecer a relação de sobreclassificação aiSbh, ou seja, “ai é no mínimo tão 

boa quanto bh” é preciso satisfazer as seguintes condições, para todo aiA e bhB: 

 

          hjijijhj bgagagqbgq   

 
         hjijijhj

bgagagpbgp 
 

 

Para todo aiA e bhB com gj(ai) gj(bh): 

 

 
      hjhjijhi bgqbgagIba 

 

 
         hjjhjhjhji bgpagbgqbgbQa 

 

 
      ijhjhjhji agbgpbgbPa 
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Ainda, se: 

 

       0 hjhj bgpbgq , para todo bhB, o critério é um critério verdadeiro. 

      hjhj bgpbgq  , para todo bhB, o critério é um semicritério. 

    0hj bgq , para todo bhB, o critério é um pré-critério. 

 

Segundo Mousseau e Slowinski (1998), a implementação do ELECTRE TRI ainda 

requer a determinação de dois parâmetros na construção da relação de sobreclassificação: 

 

(1) O conjunto de coeficientes de importância (peso) dos critérios (k1, k2, ..., km), 

usado no teste de concordância para calcular a importância relativa de todos os 

critérios a favor da afirmação aiSbh; e 

(2) O conjunto de limiares de veto (v1(bh), v2(bh), ..., vm(bh)), hB, usado no teste 

de discordância. O limiar vj(bh) representa a menor diferença gj(bh) – gj(ai) 

incompatível com a relação de sobreclassificação aiSbh. 

 

A construção de uma relação de sobreclassificação requer, ainda, a definição do 

índice de credibilidade para as relações aiSbh e bhSai. O índice de credibilidade (ai,bh) é 

definido pelo o índice de concordância global c(ai,bh) e o índice de discordância dj(ai,bh). 

Portanto, a relação de sobreclassificação é construída por meio da comparação de 

uma alternativa ai com um perfil bh, através dos seguintes passos: 

 

1. Calcula-se os índices de concordância parcial cj(ai,bh) e cj(bh,ai); 

2. Calcula-se o índice de concordância global c(ai,bh); 

3. Calcula-se os índices de discordância dj(ai,bh) e dj(bh,ai); 

4. Calcula-se a relação de sobreclassificação de acordo o índice de credibilidade 

(ai,bh); e 

5. Determina-se um plano de corte  para a relação, obtendo uma classificação 

ordenada da alternativa ai. 

 

 

2.2.2.1.1 Índice de Concordância Parcial 

 

O índice de concordância parcial cj(ai,bh) (cj(bh,ai), respectivamente) é calculado 

individualmente para cada critério e mede o quanto a afirmativa “ai é no mínimo tão boa 

quanto bh no critério gj” é verdadeira. 

Quando gj tem uma direção de preferência crescente, cj(ai,bh) e cj(bh,ai) são 

calculados como a seguir: 
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1, se       ijhjjhj agbgqbg   

cj(ai,bh) =  0, se       hjjhjij bgpbgag   

      
     hjjhjj

hjjhjij

bgqbgp

bgpbgag




, caso contrário. 

 

Deste modo, cj(ai,bh) aumenta linearmente de 0 a 1, quando gj(ai) aumenta dentro 

intervalo:           hjjhjhjjhj bgqbgbgpbg  ,  

 

1, se       hjjhjij bgqbgag   

cj(bh,ai) =  0, se       hjjhjij bgpbgag   

       
      hjjhjj

hjjijhj

bgqbgp

bgpagbg




, caso contrário. 

 

Deste modo, cj(bh,ai) aumenta linearmente de 0 a 1, quando gj(ai) aumenta dentro 

intervalo:           hjjhjhjjhj bgqbgbgpbg  ,  

 

Quando gj tem uma direção de preferência decrescente, cj(ai,bh) e cj(bh,ai) são 

calculados como abaixo: 

 

1, se       ijhjjhj agbgqbg   

cj(ai,bh) =  0, se       hjjhjij bgpbgag   

      
     hjjhjj

hjjijhj

bgqbgp

bgpagbg




, caso contrário. 

 

Deste modo, cj(ai,bh) aumenta linearmente de 0 a 1, quando gj(ai) aumenta dentro 

intervalo:         hjhjhjhj bpbgbqbg  ,  

 

1, se       hjjhjij bgqbgag   

cj(bh,ai) =  0, se       hjjhjij bgpbgag   

      
     hjjhjj

hjjhjij

bgqbgp

bgpbgag




, caso contrário. 
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Deste modo, cj(bh,ai) aumenta linearmente de 0 a 1, quando gj(ai) aumenta dentro 

intervalo:           hjjhjhjjhj bgqbgbgpbg  ,  

 

 

2.2.2.1.2 Índice de Concordância Global 

 

O índice de concordância global c(bh,ai) (c(ai,bh), respectivamente) mede o quanto as 

avaliações de ai e bh em todos os critérios estão de acordo com a afirmação “ai sobreclassifica 

bh” (“bh sobreclassifica ai”, respectivamente). A maneira de calcular os índices de 

concordância global é apresentada a seguir: 

 

 
 








Fj j

Fj hijj

hi
k

back
bac

,
,  

 
 








Fj j

Fj ihjj

ih
k

abck
abc

,
,  

 

 

2.2.2.1.3 Índice de Discordância 

 

O índice de discordância dj(ai,bh) (dj(bh,ai), respectivamente) mede quanto o critério 

gj diverge da afirmativa “ai é no mínimo tão boa quanto bh”, isto é, “ai sobreclassifica bh” (“bh 

é no mínimo tão boa quanto ai”, respectivamente). O índice de discordância é calculado 

separadamente para cada critério e seu valor é máximo quando o critério gj considera o veto 

na relação de sobreclassificação. Este critério gj é considerado divergente da afirmação “ai 

sobreclassifica bh”, neste caso, bh é preferível à alternativa ai. 

Quando gj tem uma direção de preferência crescente, dj(ai,bh) e dj(bh,ai) são 

calculados como abaixo: 

 

1, se       ijhjjhj agbgvbg   

dj(ai,bh) =  0, se       hjjhjij bgpbgag   

      
     hjjhjj

hjjijnj

bgpbgv

bgpagbg




, caso contrário. 

 

Desta forma, dj(ai,bh) diminui linearmente de 1 a 0, quando gj(ai) aumenta dentro 

intervalo:         hjhjhjhj bpbgbvbg  ,  
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1, se       hjjhjij bgvbgag   

dj(bh,ai) =  0, se       hjjhjij bgpbgag   

      
     hjjhjj

hjjhjij

bgpbgv

bgpbgag




, caso contrário. 

 

Desta forma, dj(bh,ai) diminui linearmente de 1 a 0, quando gj(ai) aumenta dentro 

intervalo:         hjhjhjhj bvbgbpbg  ,  

 

Quando gj tem uma direção de preferência decrescente, dj(ai,bh) e dj(bh,ai) são 

calculados como abaixo: 

 

1, se       ijhjjhj agbgvbg   

dj(ai,bh)  =  0, se       hjjhjij bgpbgag   

      
     hjjhjj

hjjhjij

bgpbgv

bgpbgag




, caso contrário. 

 

Desta forma, dj(ai,bh) diminui linearmente de 1 a 0, quando gj(ai) aumenta dentro 

intervalo:         hjhjhjhj bvbgbpbg  ,  

 

1, se       hjjhjij bgvbgag   

dj(bh,ai)  =  0, se       hjjhjij bgpbgag   

      
     hjjhjj

hjjijhj

bgpbgv

bgpagbg




, caso contrário. 

 

Desta forma, dj(bh,ai) diminui linearmente de 1 a 0, quando gj(ai) aumenta dentro 

intervalo:           hjjhjhjjhj bgpbgbgvbg  ,  

 

 

2.2.2.1.4 Grau de Credibilidade 

 

O grau de credibilidade da relação de subordinação (ai,bh) ((bh,ai), 

respectivamente) expressa até que ponto “ai sobreclassifica bh“ (“bh sobreclassifica ai“, 

respectivamente) de acordo com o índice de concordância global c(ai,bh) e com o índice de 

discordância dj(ai,bh), jF. 
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O cálculo do índice de credibilidade (ai,bh) é realizado com base nas seguintes 

regras: 

 

1. quando nenhum critério for divergente, a credibilidade da relação de 

sobreclassificação (ai,bh) é igual ao índice de concordância global c(ai,bh). 

2. quando um critério divergente contraria a afirmação “ai sobreclassifica bh“ (ou 

seja, dj(ai,bh) = 1), então o índice de credibilidade (ai,bh) é nulo (a afirmação “ai 

sobreclassifica bh“ não é confiável). 

3. quando um critério divergente é tal que c(ai,bh)<dj(ai,bh)<1, o índice de 

credibilidade (ai,bh) é menor do que o índice de concordância global c(ai,bh), 

devido ao efeito do veto. 

 

Dessas regras pode-se concluir que o índice de credibilidade (ai,bh) corresponde ao 

índice de concordância global reduzido, eventualmente, pelo veto. Mais precisamente, o valor 

(ai, bh) é calculado como segue abaixo ((bh,ai) é calculado similarmente): 

 

   
 
 

 




Fj hi

hij

hihi
bac

bad
bacba

,1

,1
,, , onde     hihij bacbadFjF ,,/   

 

 

2.2.2.1.5 A Relação de Sobreclassificação Resultante 

 

A obtenção de uma relação fuzzy de sobreclassificação a partir de uma relação de 

sobreclassificação S é feita com um plano de corte . O plano de corte  é o menor valor do 

índice de credibilidade aceitável para a afirmação de que “ai sobreclassifica bh”, isto é, 

  hihi Sbaba  , . Logo, segundo Mousseau e Slowinski (1998), a situação de 

preferência é definida pelo plano de corte . 

 

 (ai,bh) aiSbh 

 (ai,bh)  não é verdade que aiSbh 

 (bh,ai) bhSai 

 (bh,ai)  não é verdade que bhSai 

 

 

2.2.2.2 Procedimentos de Exploração 

 

A função do procedimento de exploração é analisar o modo em que uma alternativa 

ai é comparada aos perfis e determinar a classe à qual ai pertence. Dois procedimentos de 
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classificação são realizados: classificação pessimista (ou mais exigente) e classificação 

otimista (ou menos exigente). 

Assim, são definidas relações binárias de   (preferência), I (indiferença) e R 

(incomparabilidade) como se segue: 

 

 
hihi SbaIba  e

ihSab  

 hihi Sbaba  e não é verdade que ihSab  

 hi ba  ihSab e não é verdade que hiSba  

 hi Rba não é verdade que ihSab  e não é verdade que hiSba  

 

As diferentes relações possíveis são demonstradas na Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 Possíveis relações entre a alternativa ai e o perfil bh 

Fonte: Tervonen et al. (2005) 

 

 

2.2.2.2.1 Procedimento de Classificação Pessimista (ou Mais Exigente) 

 

O Procedimento de classificação pessimista é realizado em duas etapas: 

 

a) Comparar, sucessivamente, ai com bh, para h = p, p – 1, ..., 0. 

b) Quando bh for o primeiro perfil tal que aiSbh, considera-se a alternativa ai 

pertencente à classe Ch+1 (ai Ch+1). 

 

Se bh–1 e bh são os perfis inferior e superior da classe Ch, o procedimento pessimista 

classifica a alternativa ai na classe mais alta Ch tal que ai sobreclassifique bh-1, isto é, aiSbh-1. 
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Quando se utiliza este procedimento com =1, uma alternativa ai pode ser enquadrada na 

classe Ch somente se gj(ai) for maior ou igual a gj(bh-1) em cada critério. 

 

2.2.2.2.2 Procedimento de Classificação Otimista (ou Menos Exigente) 

 

O Procedimento de classificação otimista é realizado em duas etapas: 

 

a) Comparar, sucessivamente, ai com bh, h=1, 2, ..., p. 

b) Quando bh for o primeiro perfil tal que bh  ai, considera-se ai pertencente à 

classe Ch (aiCh). 

 

O procedimento otimista classifica ai na classe mais baixa Ch na qual o perfil 

superior de bh é preferível à alternativa ai, isto é, bh  ai. Quando se utiliza este procedimento 

com =1, uma alternativa ai pode pertencer à classe Ch se gj(bh) for maior que gj(ai) no 

mínimo em um critério. 

É importante destacar que as ideias que fundamentam os dois procedimentos são 

distintas, portanto, pode ocorrer divergência na classificação de uma alternativa. Neste caso, o 

procedimento pessimista classifica a alternativa em uma classe inferior a do procedimento 

otimista. 

 

 

2.2.2.3 Coerência na Definição das Classes 

 

As p+1 classes ordenadas (C1, C2, ..., Cp+1) são definidas no ELECTRE TRI por p 

perfis b1, b2, ..., bp, sendo bh perfil superior da classes Ch e perfil inferior da classe Ch+1, h=1, 

2, ..., p. Para definir, coerentemente, as classes, os limites devem respeitar duas condições: 

 

Condição 1: jF, h=1...p-1, gj(bh+1) gj(bh) 

Esta condição estabelece que as classes devem ser ordenadas. 

 

Condição 2: jF, h=1...p-1, gj(bh+1) - pj(bh+1) gj(bh) + pj(bh) 

Esta condição estabelece que nenhuma alternativa pode ser indiferente a dois perfis 

consecutivos. 
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2.2.3 O método ELECTRE TRI ME 

 

Nepomuceno (2012) apresenta uma proposta baseada na variação do método 

ELECTRE TRI para classificação ordenada de um conjunto de alternativas, considerando a 

percepção de múltiplos avaliadores para os critérios de avaliação. 

O “ELECTRE TRI ME (ELECTRE TRI Multi Evaluator)” ou ELECTRE TRI 

multiavaliador utiliza as seguintes notações: 

 

 F= {g1, g2, ..., gj, ..., gn} é o conjunto de critérios, onde J={1, 2, ..., n} é o 

conjunto de índices dos critérios. 

 A= {a1, a2, ..., ai, ..., am} é o conjunto de alternativas ou ações, onde I={1, 2, ..., 

m} é o conjunto de índices das alternativas. 

 C= {C1, C2, ..., Ch, ..., Cp+1} é o conjunto de classes. Considerando uma ordem de 

preferência ascendente, C1 representa a classe mais baixa ou a “pior classe”. 

 B= {b1, b2, ..., bh, ..., bp} é o conjunto dos limites que definem as classes onde 

H={1, 2, ..., p} é o conjunto de índices dos perfis. Desta forma, temos o perfil bh 

como limite superior da Classe Ch e como limite inferior da Classe Ch+1. 

 E={e1, e2,...,er,..., ek} é o conjunto de especialistas que participam do processo de 

avaliação das alternativas, onde R={1, 2, ...,k} é o conjunto de índices dos 

avaliadores. 

 

No ELECTRE TRI ME, cada r-ésimo avaliador deve avaliar as alternativas do 

conjunto A utilizando seu próprio conjunto de critérios nr, conforme ilustrado na Figura 2.3. 

Então, tem-se Fr= {g1r, g2r, ...,gjr,..., gnr} denotado pelo conjunto de critérios n usado pelo 

avaliador r na avaliação de uma alternativa ai. 
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Figura 2.3 Problema de classificação multiavaliador 

Fonte: Nepomuceno (2012) 

 

Segundo Nepomuceno (2012), a aplicação do ELECTRE TRI ME baseia-se na 

utilização de um novo conjunto de critérios definido por: 

 


k

r

n

t
rt

r

gF
1 1 

  

 

Este método busca unir as avaliações dos critérios, designados por todos os k 

avaliadores, num único conjunto. Este é o conjunto considerado na aplicação do ELECTRE 

TRI original para classificação ordenada da alternativa ai. 

A Figura 2.4 apresenta a diferença na definição dos conjuntos de critérios na 

aplicação do ELECTRE TRI original e do ELECTRE TRI ME. 
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Figura 2.4 Diferenças na definição dos conjuntos de critérios na aplicação do ELECTRE TRI original e do 

ELECTRE TRI ME 

Fonte: Nepomuceno (2012) 

 

Após o agrupamento, a aplicação do ELECTRE TRI ME possui as mesmas etapas do 

ELECTRE TRI original. No entanto, o resultado final é uma única classificação para a 

alternativa ai, considerando a percepção de múltiplos avaliadores. 

 

 

2.2.4 O método CPP-TRI 

 

Assim como Nepomuceno (2012), Sant’Anna, Costa e Pereira (2012) apresentam 

uma proposta baseada na variação do ELECTRE TRI original. O CPP-TRI (ComPosição 

Probabilística – ELECTRE TRI) baseia-se na transformação probabilística apresentada em 

Sant’Anna (2002), onde as avaliações são consideradas como parâmetros de locação de 

distribuição de probabilidade. 

O método proposto considera que as avaliações: 

 

1. São distribuições normais; 

2. Possuem idêntica distribuição; e 

3. Possuem independência entre as perturbações, responsáveis por imprecisão nas 

medidas. 

 

É importante observar que outras distribuições podem ser usadas sem alterações 

substanciais nos cálculos. 

 

CONJUNTOS DE CRITÉRIOS NO ELECTRE 

TRI ORIGINAL COM A PARTICIPAÇÃO DE K 

AVALIADORES 

F
1
={g1

1
, g2

1
, ..., gj

1
,...gn

1
} 

F
2
={g1

2
, g2

2
, ..., gj

2
,...gn

2
} 

 

 

F
r
={g1

r
, g2

r
, ..., gj

r
,...gn

r
} 

 

 

F
k
={g1

k
, g2

k
, ..., gj

k
,...gn

k
} 

Neste caso pode-se obter k classificações distintas 

para a alternativa a
i
, ou seja, teríamos um resultado 

para cada conjunto de critérios avaliados por k 

avaliadores. 

CONJUNTO DE CRITÉRIOS NO ELECTRE 

TRI ME COM A PARTICIPAÇÃO DE K 

AVALIADORES 

F= {F
1
, F

2
,... , F

r
, ..., F

k
} 

Neste caso obtêm-se uma única classificação para a 

alternativa a
i
 com base nas avaliações do conjunto de 

critérios F. 
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Segundo Sant’Anna, Costa e Pereira (2012), uma vez representada a avaliação, para 

cada critério, por uma distribuição de probabilidade, “é possível calcular a probabilidade de 

cada alternativa ter uma avaliação acima ou abaixo dos perfis de cada classe, ainda segundo 

cada critério”. Das probabilidades de sobreclassificação segundo cada critério é, então, 

possível estabelecer classificações globais sem atribuir pesos aos critérios, usando os 

conceitos para composição probabilística de preferências apresentados em Sant’Anna (2002). 

No caso de atribuição de pesos, considera-se as probabilidades de preferência 

segundo cada critério como probabilidades condicionais e os pesos como probabilidades 

marginais dos critérios. 

O CPP-TRI utiliza as seguintes notações: 

 

 G = {g1, ... , gm}, onde G é uma família formada por m critérios. 

 A = (a1, ... , am) , onde A é um vetor do R
m
 com as avaliações de uma alternativa, 

segundo cada um dos m critérios em G. 

 C = {C1, ... , Cr}, onde C é um conjunto de r classes ordenadas, onde a alternativa 

é classificada tanto melhor quanto maior o valor numérico do índice da classe em 

que for alocada. Para identificar a classe Ci, para cada i variando de 1 a r, são 

informados n(i) perfis, os quais são vetores de avaliações segundo os m critérios: 

 

 

{
 
 

 
 

     (           )

     (           )

     (           )
 

    ( )   (   ( )       ( ) )

  

 

Conforme Sant’Anna, Costa e Pereira (2012), para facilitar a comparação das 

probabilidades de sobreclassificação relativas a diferentes classes, é conveniente que se 

considere constante o número de perfis de cada classe, isto é, n(i) = n, para todo i. Caso seja 

variável esse número, pode-se, na execução dos procedimentos de classificação, “acrescentar 

às classes com menos perfis, perfis com valores iguais às médias dos valores informados para 

a classe, até atingir o número máximo de perfis informados para a classe com mais perfis 

informados” (SANT’ANNA, COSTA & PEREIRA, 2012). 

 

 

2.2.4.1 Estimação da Variância 

 

Sant’Anna, Costa e Pereira (2012) estabelecem que, para cada k variando de 1 a m, 

tanto as coordenadas ak da alternativa quanto as coordenadas Cijk dos Cij para i variando de 1 a 
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r e j variando de 1 a n são consideradas médias de distribuições normais independentes com 

mesma variância. 

Ainda, segundo os autores, a variância deve, em princípio, ser grande o suficiente 

para que a probabilidade de a alternativa pertencer mesmo às classes com valores segundo o 

k-ésimo critério mais afastado de ak não seja tão pequena que torne inútil a informação dada 

pelos outros critérios. Deste modo, impede-se que seja introduzido o poder de veto a um 

critério isolado em determinada classe. Na prática, este princípio pode ser satisfeito estimando 

a variância das medidas para cada critério pela variância do conjunto de avaliações registradas 

segundo este critério para várias alternativas ou para os vários perfis estabelecidos como 

representativos das classes. 

No entanto, este procedimento pode conduzir a superestimação, pois a variância em 

uma determinada amostra compreende a variância interna à classe e a variância entre classes e 

só a primeira dessas componentes deve ser atribuída à incerteza inerente a cada medida, 

supondo-se que a alternativa ajusta-se realmente a uma das classes. Considerando como 

válido este argumento e faltando informação sobre a magnitude relativa das variâncias intra-

classes e entre-classes, Sant’Anna, Costa e Pereira (2012) sugerem estimar a variância pela 

metade da variância observada. 

 

 

2.2.4.2 Cálculo das Probabilidades de Preferência segundo cada Critério Isoladamente 

 

Após substituir as medidas exatas ak e Cijk por distribuições de variáveis aleatórias Xk 

e Yijk centradas nessas medidas, pode-se calcular probabilidades de sobreclassificação. 

Considerando Aik
+
 e Aik

-
 as probabilidades de a alternativa A apresentar valor, 

respectivamente, acima e abaixo dos valores informados para o critério k-ésimo nos perfis da 

classe i-ésima. Por independência entre as perturbações afetando diferentes alternativas e 

diferentes perfis, tem-se: 

 

Aik
+
 = ∏jP[Xk>Yijk] 

e 

Aik
-
 = ∏jP[Xk< Yijk]. 

 

 

2.2.4.3 Avaliação da Credibilidade das Relações 

 

De acordo com Sant’Anna, Costa e Pereira (2012), os escores globais de posição em 

relação às classes a partir das probabilidades de sobreclassificação para critérios isolados 
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considera o ponto de vista do decisor quanto à importância do critério. Essa importância dos 

critérios pode ser dada por pesos wk, entendidos como probabilidades marginais de escolha de 

cada critério, que serão combinadas com as probabilidades Aik
+
 ou Aik

-
, neste caso vistas 

como probabilidades condicionais, nos termos do Teorema da Probabilidade Total. 

Tem-se então as credibilidades Ai
+
 e Ai

-
 de a alternativa A estar acima ou abaixo, 

respectivamente, da classe i: 

 

Ai
+
 = ∑      

  
   

 
 

e 

Ai
-
 = ∑      

  
    

onde 

k wk = 1. 

 

As fórmulas apresentadas propiciam compensações numéricas entre conceitos 

qualitativamente diferentes, podendo ser evitadas utilizando probabilidades conjuntas. 

Supondo novamente independência, agora entre as avaliações por diferentes critérios, as 

probabilidades conjuntas de estar acima e as probabilidades conjuntas de estar abaixo de todos 

os perfis da classe por todos os critérios são dadas, respectivamente, por 

 

Ai
+
 =    

     
  ∑      

  
     

e 

Ai
-
 =    

     
  ∑      

  
     

 

Ao se utilizar os valores obtidos nas expressões acima divididos pelos valores 

obtidos na hipótese de, ao comparar a alternativa com os perfis da classe, ter-se todas as 

probabilidades P[Xk > Yijk] e P[Xk < Yijk] iguais a ½, obtem-se números mais próximos. Isto 

facilita a comparação entre os resultados de análises com diferentes números de perfis. Tem-

se, neste caso, as seguintes expressões finais para as credibilidades: 

 

Ai
+
 = (    )     

     
  ∑      

  
    

 
 

e 

Ai
-
 = (    )     

     
  ∑      

  
     

 

onde m, m1 e n são, respectivamente, o número total de critérios, o número de critérios final e 

o número de perfis. 
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2.2.4.4 O Procedimento de Classificação 

 

O procedimento de classificação é realizado por meio da comparação das diferenças 

δi obtidas entre Ai
+
 e Ai

-
. Levando em consideração que os perfis foram definidos de modo 

que as classes ordenadas estejam, efetivamente, em ordem crescente, essas diferenças 

constituem uma sequência decrescente. Se isto não acontecer, os perfis devem ser revistos. 

A regra de classificação é simples: a alternativa A pertence à classe i para qual a 

diferença δi é mais próxima de zero. 

Denotando-se por C(A) a classe em que a alternativa A será classificada, a regra 

apresentada acima pode ser demonstrada nos seguintes termos: 

 

 Se {i : Ai
+
 – Ai

-
 < 0} é vazio, a alternativa pertence à classe mais alta, i.e., C(A) = r. 

 Se não, atribui-se a classificação provisória CP(A) = min{i : Ai
+
 – Ai

-
 < 0}. 

 Se CP(A) = 1, a alternativa pertence à classe mais baixa, i.e., C(A) = 1. 

 Para CP(A) = i > 1, se Ai
-
 – Ai

+
 < A i-1

+
 – Ai-1

-
, então C(A) = CP(A); caso contrário, 

C(A) = CP(A) – 1. 

 

Portanto, primeiro identifica-se o menor valor de i para o qual é negativa a diferença 

δi (Ai 
+
 – Ai

-
). Se este valor é 1, a alternativa é classificada na primeira classe. Caso contrário, 

comparam-se os valores absolutos das diferenças δi para a classe calculada anteriormente e 

para a classe que a precede, e classifica-se a alternativa naquela em que esse valor absoluto 

for menor. 

 

 

2.2.4.5 Planos de Corte Alternativos 
 

Para se obter informações sobre a incerteza na classificação final, podem ser 

realizadas classificações alternativas por meio da utilização de planos de corte mais (ou 

menos) exigentes.  

O procedimento de classificação menos exigente (benevolente) com plano de corte 

determinado pelo percentual c classificará a alternativa A na classe Cc(A)
+
 para o índice i 

onde a diferença δi
c+

 (Ai
+
 – cAi

-
) tenha o menor valor absoluto. Analogamente, para a 

classificação mais exigente, a alternativa A será classificada na classe Cc(A)
-
, quando a 

diferença δi
c-

 (cAi
+
 –Ai

-
) tiver o menor valor absoluto. 

Considerando os planos de corte com o percentual de 100%, os valores de Cc(A)
+
 e 

Cc(A)
-
 podem ser obtidos por procedimentos de classificação ascendente e descendente, 

respectivamente, desenvolvidos de forma análoga à descrita na seção 2.2.4.4. 
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2.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

O objetivo desta seção é apresentar um breve conceito de Planejamento Estratégico e 

a Análise SWOT, ferramenta de Diagnóstico Estratégico utilizada no desenvolvimento da 

pesquisa. Também são apresentadas as características da ferramenta para identificação da 

postura estratégica. 

Conforme apresentado em Neves (2005) e Ghemawat (2012), o termo “estratégia” 

foi criado pelos antigos gregos e significava um magistrado ou um comandante-chefe militar. 

De acordo com Oliveira (1992), estratégia, na Grécia Antiga, significava aquilo que o general 

fez. Para Ansoff (1977), a origem histórica da estratégia também está situada na arte militar, 

com um conceito amplo, não muito definido, de uma campanha militar para aplicação de 

forças em grande escala contra o inimigo. Durante os dois milênios seguintes, a definição de 

estratégia só abordou o foco militar e somente com a Segunda Revolução Industrial foi 

empregada no contexto dos negócios, como forma de moldar as forças do mercado e 

influenciar no ambiente competitivo. 

A Primeira Revolução Industrial (meados do século XVIII até meados do século 

XIX) não contribuiu muito para o pensamento estratégico. Ghemawat (2012) atribui esse 

fracasso ao fato das empresas industriais, apesar da intensa concorrência entre elas, não terem 

o poder de influenciar no mercado de maneira significativa. O autor afirma, ainda, que a 

Primeira Revolução Industrial foi, em grande parte, movida pelo desenvolvimento do 

comércio internacional de algumas commodities, portanto, a maioria das empresas tendiam a 

permanecer pequenas. Essas pequenas empresas precisavam de pouca ou nenhuma estratégia. 

No final do século XIX, começaram a aparecer as grandes empresas verticalmente 

integradas que investiam largamente em manufatura e marketing e em hierarquias gerenciais. 

Com o tempo, as maiores dessas empresas começaram a modificar o ambiente competitivo 

em suas indústrias e a ultrapassar limites entre indústrias. Como resultado, os gerentes de alto 

nível dessas empresas articularam pela primeira vez, de forma explícita, a necessidade do 

pensamento estratégico. 

Em paralelo ao surgimento deste novo tipo de empresa, muitas escolas de 

administração que contribuíram para o pensamento estratégico, dentre elas Wharton School 

(1881) e Harvard Business School (1908), foram fundadas nos Estados Unidos da América. 

A Segunda Guerra Mundial intensificou o problema de alocação de recursos escassos 

em toda a economia, contribuindo, assim, para o pensamento estratégico nos domínios 
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empresarial e militar. Esses pensamentos não só geraram o desenvolvimento de novos 

instrumentos e técnicas, como também serviram de guia para as decisões gerenciais. 

Numa empresa, a estratégia está relacionada à arte de utilizar, adequadamente, os 

recursos físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a minimização dos problemas e 

maximização de oportunidades. Portanto, a estratégia constitui-se na melhor arma de que 

pode dispor a empresa para otimizar o uso de seus recursos; tornar-se altamente competitiva; 

superar a concorrência; reduzir seus problemas; e otimizar a exploração das possíveis 

oportunidades. 

Nos anos 60, as escolas de administração começaram a combinar as forças e 

fraquezas de uma empresa com as oportunidades e ameaças que ela enfrentava no mercado. 

Em 1963, foi realizada em Harvard uma conferência sobre política de negócios que ajudou a 

difundir o conceito dessa estrutura, denominada SWOT, tanto no meio acadêmico quanto no 

meio organizacional (GHEMAWAT, 2012). 

A diversificação e as mudanças tecnológicas, a partir dos anos 60, trouxeram a 

necessidade do desenvolvimento de novas técnicas para identificar o posicionamento 

estratégico das organizações. O Quadro 2.4, adaptado de Azevedo e Costa (2001), apresenta o 

resumo dos objetivos e as características de algumas dessas técnicas. 

 

Técnicas Publicação Objetivos Principais 

Análise SWOT 

Learned et al. 

(1965), Andrews 

(1980) 

Identificar pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças da 

organização a fim de traçar planos de médio e longo prazo. 

Estrutura de Estratégia 

de Andrews 
Andrews (1980) 

Destacar competências e recursos organizacionais necessários para 

se obter valor competitivo. 

Matriz Produto/Missão 
de Ansoff 

Ansoff (1977) 
Definir, na estratégia de negócios, uma linha comum aos produtos 
existentes na organização. 

Curva de 

Aprendizagem 
Bethlem (1999) 

Minimizar o custo da tarefa a partir da realização frequente da 

mesma. 

Curva de Experiência 

Andress (1954), 
Wright (1936), 

Loyd (1979), 

Rumelt et al. 

(1991) 

Minimizar os custos de produção a partir do aumento da eficiência 

da organização. 

Curva do Ciclo de 

Vida de um Produto 

Fiskel (1997), 

Kotler e 

Armstrong 
(1999), Bethlem 

(1999) 

Identificar a fase da vida do produto a fim de direcionar as 

estratégias organizacionais. 

Matriz BCG 

Certo e Peter 

(1993), Bethlem 
(1999), Kotler 

(2000), 

Mintzberg 

Marcar posições relativas das organizações dentro de um portfólio 

a fim de identificar líderes de mercado. 
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Técnicas Publicação Objetivos Principais 

(2000) 

Matriz Histórica Bethlem (1999) 
Determinar o estilo do executivo-chefe mais adequado ao período 

histórico vivido pela organização. 

Matriz Ambiental Bethlem (1999) 
Caracterizar tipos de estratégia adequados ou aconselháveis para 

cada tipo de mercado e suas características ambientais. 

Matriz Portfólio da 

McKinsey 

Porter (1986), 

Bethlem (1999) 

Identificar a posição da organização no mercado, relacionando a 

atratividade e a força do mercado, a fim de sugerir uma estratégia. 

Matriz Arthur D. Little Bethlem (1999) 
Identificar a posição da organização no mercado, relacionando 

posição competitiva e maturidade do ramo de negócios. 

Modelo AM-PN 
Porter (1986), 

Bethlem (1999) 

Identificar a posição da organização no mercado, utilizando 

múltiplos critérios ao relacionar a atratividade da indústria e a força 

(ou a posição competitiva) da unidade empresarial. 

Modelo das Cinco 

Forças de Porter 

Porter (1986), 
Bethlem (1999), 

Mintzberg 

(2000) 

Compreender o desenvolvimento de estratégias nas indústrias a 

partir da intensidade de competição. 

Modelo de Análise 
Estratégica de Austin 

Zanqueto Filho e 

Figueiredo 

(1999) 

Identificar particularidades de países em desenvolvimento, 
analisando seu ambiente para oportunidades organizacionais. 

Modelo Delta 
Hax e Wilde 

(2000) 
Definir posicionamentos estratégicos e introduzir processos 
organizacionais de adaptação. 

Metodologia GUT Oliveira (1999) 
Priorizar fatores a serem considerados no diagnóstico estratégico e 

identificar a postura estratégica da organização. 

TIRPE Kasnar (1998) 
Construir cenários para projetar impactos de alguma tendência 
identificada em determinado setor. 

Estrutura 7-S da 

McKinsey 

Montana e 

Charnov (1998) 

Auxiliar a escolha da estratégia de acordo com as áreas 

organizacionais que influenciam ou podem ser influenciadas pela 
mesma. 

Curva de Crescimento 
– Fator S 

Lobato (1997) 

Auxiliar na identificação da obsolescência do produto, através da 

relação do esforço monetário despendido e do retorno obtido sobre 

este investimento. 

Matriz EFE/IFE David (1998) 

Identificar fatores externos (oportunidades e ameaças) e fatores 

internos (pontos fortes e fracos) que influenciam no 

comportamento da organização. 

Matriz CPM David (1998) 
Avaliar e comparar o potencial competitivo de organizações 
competidoras a partir das informações fornecidas por uma análise 

interna e externa. 

Quadro 2.5 Resumo dos objetivos e as características de algumas técnicas de posicionamento estratégico 

Fonte: Adaptado de Azevedo e Costa (2001) 

 

O posicionamento estratégico (ou postura estratégica) é fruto de uma das fases de um 

processo chamado Planejamento Estratégico. Segundo Allison e Kaye (1997), Planejamento 

Estratégico é um conjunto de decisões realizadas a respeito do que deverá ou não ser feito, 

onde deverão ser focadas as energias e quais serão as prioridades para isto. 

Oliveira (1992) define Planejamento Estratégico como um conjunto de providências 

a serem tomadas nas situações em que o futuro tende a ser diferente do passado. Ele é 

realizado para a organização alcançar uma situação desejada de um modo mais eficiente e 

efetivo, com uma melhor concentração de esforços e recursos. 
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2.3.1 Fases do Planejamento Estratégico 

 

Conforme Oliveira (1992), o Planejamento Estratégico pode ser dividido em 4 fases: 

 

I. Diagnóstico Estratégico; 

II. Missão da Empresa; 

III. Instrumentos Prescritivos e Quantitativos; e 

IV. Controle e Avaliação. 

 

A Figura 2.5 apresenta o ciclo de Planejamento Estratégico com suas 4 fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1 Diagnóstico Estratégico 

 

Nesta etapa é feito o levantamento e a análise dos principais fatores inerentes à 

realidade interna e externa da organização. Faz-se a identificação das expectativas e desejos 

dos seus principais membros (acionistas, conselheiros, alta administração, entre outros), a 

análise do mercado onde ela atua (evolução tecnológica, fornecedores, mão-de-obra, 

concorrentes entre outros) e a análise da própria organização (produtos, promoções, recursos 

humanos, recursos financeiros, entre outros). 

 

 

2.3.1.2 Missão da Organização 

 

Nesta fase são definidos os motivos da existência da organização, qual a natureza 

do(s) seu(s) negócio(s) e quais são as atividades que ela deve se concentrar no futuro. 

Instrumentos 

Prescritivos e 

Quantitativos 

Diagnóstico 

Estratégico 

Missão da 

Empresa 

Controle e 

Avaliação 

Figura 2.5 Fases do Planejamento Estratégico 

Fonte: Oliveira (1992) 
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Portanto, são estabelecidos a missão e os propósitos atuais e potencias, são estruturados e 

debatidos os cenários e são definidas sua postura estratégica e suas macro estratégias e macro 

políticas. 

 

 

2.3.1.3 Instrumentos Prescritivos e Quantitativos 

 

Esta fase é destinada ao desenvolvimento do caminho para que a organização chegue 

à situação desejada. 

Os instrumentos prescritivos dividem-se em: estabelecimento de objetivos, desafios e 

metas, estabelecimento de estratégias e políticas funcionais e estabelecimento de projetos e 

planos de ação. 

Os instrumentos quantitativos envolvem as projeções econômico-financeiras, 

analisando quais são os recursos necessários e quais são as expectativas de retorno para 

atingir a situação desejada. 

 

 

2.3.1.4 Controle e Avaliação 

 

Nesta etapa é verificado o andamento da organização em relação à situação que se 

deseja alcançar. Envolve diversos processos como a comparação do desempenho real com os 

objetivos, desafios, metas e projetos estabelecidos; adoção de medida corretiva provocada 

pelas análises realizadas; adição de informações ao processo de planejamento para 

desenvolver os ciclos futuros; entre outros. 

 

 

2.3.2 Análise SWOT 

 

Conforme apresentado na seção 2.3.1, a primeira fase do Planejamento Estratégico é 

o diagnóstico. Uma ferramenta útil nesta etapa é a Análise SWOT, que identifica os pontos 

fortes e fracos (fatores internos) da organização e as oportunidades e ameaças (fatores 

externos) do mercado onde ela atua. 

O ambiente interno pode ser controlado. Dessa forma, quando se tem uma força 

(ponto forte), a organização deve potencializá-la; no entanto, quando ela percebe um fracasso 

(ponto fraco), deve agir para controlá-lo ou, no mínimo, controlar o seu efeito. Já o ambiente 

externo, está fora do controle da organização. Apesar disso, ela pode monitorá-lo para 

aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças enquanto possível. Uma vez que, as 
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oportunidades, que são ignoradas, podem tornar-se ameaças, e as ameaças, que são 

eliminadas, podem tornar-se oportunidades. 

Segundo Goldschmist (2003), uma organização que percebe que o ambiente externo 

está mudando e que tenha agilidade para se adaptar a esta mudança aproveitará melhor as 

oportunidades e sofrerá menos as consequências das ameaças. 

O ambiente externo, conforme Goldschmidt (2003), pode ser dividido em: 

 

 Fatores Macro ambientais: questões demográficas, econômicas, tecnológicas, 

políticas, legais etc. 

 Fatores Micro ambientais: os beneficiários, suas famílias, as organizações 

congêneres, os principais parceiros, os potenciais parceiros etc. 

 

É importante destacar que, na análise interna, quando não se têm condições de definir 

que tipo de influência (positiva ou negativa) um determinado aspecto está causando, é 

considerado ponto neutro. Assim como na análise externa, é considerada situação neutra, 

quando não se pode definir se é oportunidade ou ameaça. 

 

 

2.3.2.1 Posturas Estratégicas 

 

A utilização da Análise SWOT contribui para a definição da postura estratégica a ser 

adotada pela organização. 

Segundo Oliveira (1992), postura estratégica é 

 

 
A maneira como a empresa se posiciona diante de seu ambiente. Maneira ou postura 

mais adequada para a empresa alcançar seus propósitos dentro da missão, 
respeitando a situação interna e externa atual, estabelecida no diagnóstico 

estratégico. 

 

 

As posturas estratégicas, conforme Oliveira (1992), são estabelecidas pela 

identificação da predominância de pontos fortes e pontos fracos da organização e 

oportunidades e ameaças do mercado onde ela atua. A combinação dos fatores predominantes 

indica o tipo de estratégia que deve ser adotado pela organização. 

Para Akhter (2003), o objetivo das estratégias é desenvolver um plano de ação e 

facilitar a resposta às mudanças ambientais. Portanto, as estratégias estão relacionadas à arte 

de utilizar adequadamente os recursos físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a 
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minimização dos problemas e a maximização das oportunidades, complementa Oliveira 

(1992). 

Segundo Simpson (1998), para se desenvolver boas estratégias é necessário a 

diversidade de pontos de vista, portanto, a estratégia feita por um amplo grupo de pessoas de 

diferentes níveis da organização é melhor elaborada. 

Conforme Oliveira (1992) existem 4 tipos de estratégia que podem ser adotados pela 

organização: 

 

 Estratégia de Sobrevivência; 

 Estratégia de Manutenção; 

 Estratégia de Crescimento; ou 

 Estratégia de Desenvolvimento. 

 

O Quadro 2.5 traz os quatro tipos de estratégia que podem ser adotados pela 

organização de acordo com a predominância dos fatores internos e externos. No entanto, a 

organização pode adotar uma ou uma combinação das possíveis estratégias, desde que não 

sejam conflitantes entre si. 

 

   
ANÁLISE INTERNA 
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Crescimento Desenvolvimento 

Quadro 2.6 Posturas estratégicas 

Fonte: Oliveira (1992) 
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2.3.2.1.1 Estratégia de Sobrevivência 

 

A estratégia de sobrevivência é adotada pela organização quando existe 

predominância de pontos fracos e ameaças. Como solução para essa situação a organização 

pode parar os investimentos e reduzir suas despesas ao máximo possível. Se nenhuma 

estratégia de sobrevivência apresentar o resultado esperado, a organização deve adotar a 

estratégia de saída, ou seja, a liquidação do negócio. 

 

 

2.3.2.1.2 Estratégia de Manutenção 

 

A estratégia de manutenção é adotada pela organização quando há predominância de 

pontos fortes e ameaças. Portanto, a organização deve aproveitar os seus pontos fortes, 

minimizando seus pontos fracos, além de tentar maximizar os pontos fracos e minimizar os 

pontos fortes da concorrência. Com isso, a empresa pode continuar investindo 

moderadamente. Essa estratégia é adotada como uma atitude defensiva diante das ameaças do 

meio externo. 

 

 

2.3.2.1.3 Estratégia de Crescimento 

 

A estratégia de crescimento é adotada pela organização quando há predominância de 

pontos fracos e oportunidades. A organização usufrui dessa situação favorável adotando 

soluções que amplie seu campo de atuação, tanto em relação a novos produtos como em 

relação a novos mercados. No entanto, estes novos produtos e mercados não estão muito 

distantes dos produtos e mercados praticados pela organização. 

 

 

2.3.2.1.4 Estratégia de Desenvolvimento 

 

A estratégia de desenvolvimento é adotada pela organização quando são 

predominantes os pontos fortes e as oportunidades. A organização deve procurar se 

desenvolver. Portanto, procurar novos mercados e clientes e/ou procurar novas tecnologias. A 

combinação desses dois elementos (mercadológico e tecnológico) permite a construção de 

novos negócios no mercado. A organização começa a investir em empreendimentos diversos e 

assume a forma de conglomerado, sendo dirigido por uma organização holding. 
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2.4 SUMÁRIO DO CAPÍTULO 

 

O objetivo deste capítulo foi fornecer subsídios para facilitar o entendimento da 

pesquisa. Deste modo, foi apresentada, na seção 2.1, uma breve descrição sobre Patente, a 

situação da patente no Brasil e a patentes na Universidade brasileira. A seção 2.2 apresentou 

algumas considerações sobre a teoria de Auxílio Multicritério à Decisão e descreveu os 

métodos utilizados no estudo, o ELECTRE TRI original e variações (o ELECTRE TRI ME e 

o CPP-TRI), métodos da família ELECTRE. A seção 2.3 abordou conceitos de Planejamento 

Estratégico, com destaque para a fase de Diagnóstico. Também foi apresentada a Análise 

SWOT, ferramenta utilizada no desenvolvimento do estudo. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

O objetivo deste Capítulo é apresentar o levantamento bibliográfico realizado para o 

mapeamento do estado da arte dos assuntos abordados no presente estudo. Para isto, ele será 

dividido em 5 partes: (1) Métodos de Auxílio Multicritério à Decisão aplicados a Patente; (2) 

Ferramentas e técnicas de Diagnóstico Estratégico aplicadas a Patente; (3) Integração de 

Método de Auxílio Multicritério à Decisão a ferramenta de Diagnóstico Estratégico; (4) 

Fatores estimuladores e fatores inibidores para a geração de patente no âmbito da 

Universidade; e (5) Sumário do Capítulo. 

 

 

3.1 MÉTODOS DE AUXÍLIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO APLICADOS A 

PATENTE: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 

O estudo apresentado nesta seção tem o objetivo de mapear o estado da arte de 

métodos de Auxílio Multicritério à Decisão aplicados a Patente. 

A pesquisa compreende artigos publicados até 09/04/2013 e foi realizada nas 

seguintes bases de dados: Scopus e ISI Web of Science. As bases foram escolhidas devido à 

abrangência das áreas de publicação e ao reconhecimento internacional por pesquisadores e 

membros da academia, como apresentado abaixo: 

 

1.  Scopus é a maior base de dados para pesquisa de literatura, com mais de 20.500 

títulos de mais de 5 mil editores internacionais. A base oferece um recurso rápido 

e abrangente para apoiar pesquisas científicas, técnicas, médicas e sociais, nos 

campos das ciências e pesquisas no campo das artes e humanidades. De acordo 

com o último levantamento (em novembro de 2012), são 19.500 periódicos de 

revisão de literatura, 400 publicações comerciais, 360 séries de livro, artigos no 

“prelo” de 3.850 periódicos e 49 milhões de registros – 28 milhões de registros 

desde 1996 (dos quais 78% incluem citações e referências citadas); 21 milhões de 

registros anteriores ao ano de 1996, que datam de até 1823 (os resumos estão 

incluídos, quando disponíveis, mas estes não incluem referências citadas); 5,3 

milhões de artigos de conferências; e, aproximadamente, 2 milhões de novos 

registros são adicionados a cada ano através de atualizações diárias (ELSEVIER, 

2013). 

2. ISI Web of Science é líder mundial de literatura acadêmica em ciências, ciências 

sociais, artes e humanidades. Reúne documentos de conferências internacionais, 

simpósios, seminários, colóquios, workshops e convenções. Indexa somente os 

periódicos mais citados em suas respectivas áreas e possui hoje mais de 9.000 

periódicos. Possui um índice de citações, informando, para cada artigo, os 

documentos por ele citados e os documentos que o citaram. É composta por: 

Science Citation Index (1945 até o presente); Social Sciences Citation Index 

(1956 até o presente); Arts and Humanities Citation Index (1975 até o presente) 

e; a partir de 2012 o conteúdo foi ampliado com a inclusão do Conference 
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Proceedings Citation Index – Science (CPCI–S); Conference Proceedings 

Citation Index – Social Science & Humanities (CPCI–SSH) (THOMSON 

REUTERS, 2013). 

 

 

Inicialmente foram pesquisados artigos que abordassem o tema patente, o filtro para 

utilização de métodos multicritério foi realizado em seguida. O conjunto de termos para a 

pesquisa foi retirado da pesquisa de Neves et al. (2013). O Quadro 3.1 mostra os resultados 

obtidos antes da análise dos artigos. 

 

 
 

Termos da pesquisa 
Resultados 

Scopus WOS 

Frase inicial de pesquisa, 

restrita a busca apenas por 

artigos. 

(patent OR “industrial property” OR patentability OR patentable) 57.776 35.094 

Filtros associados a termos 

de multicritério. 

“Aggregated Indices Randomization Method” OR AIRM 0 0 

“Analytic Hierarchy Process” OR “Analytical Hierarchy Process” 

OR AHP 
27 21 

“Analytic Network Process” OR ANP 19 17 

“Borda” 1 0 

“Condorcet” 0 1 

“Disaggregation-Aggregation Approaches” OR UTA OR UTAII 

OR UTADIS 
3 1 

“Dominance-based Rough Set Approach” OR DRSA 0 0 

“ELimination et Choix Traduisant la REalité” OR ELECTRE 0 0 

“Evidential Reasoning Approach” 1 1 

“Geometrical Analysis for Interactive Aid” OR GAIA 2 0 

“Grey Relational Analysis” OR GRA 3 4 

“Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation 

Technique” OR MACBETH 
1 0 

“Multicriteria Satisfaction Analysis” OR MUSA 0 3 

“Multi-Attribute Global Inference of Quality” OR MAGIQ 1 0 

“Multi-Attribute Utility theory” OR MAUT 0 0 

“Multi-Attribute Value Theory” OR MAVT 0 0 

Multicriteria OR “Multiple Criteria” OR MCDA OR MCDC 14 6 

“New Approach to Appraisal” OR NATA 0 1 

“Nonstructural Fuzzy Decision Support System” OR NSFDSS 0 0 

“Potentially all pairwise rankings of all possible alternatives” OR 

PAPRIKA 
0 1 

“Preference Ranking Organization Method for Enrichment of 

Evaluations” OR PROMETHEE 
0 0 

“Simple Multi-Attribute Rating Technique” OR SMART 136 67 

THOR 0 2 

TODIM 0 0 

“Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution” 

OR TOPSIS 
0 1 

“Vip Analysis” 0 0 

"Weighted Product Model" OR WPM 1 0 

"Weighted Sum Model" OR WSM 0 1 

Quadro 3.1 Resultados obtidos antes da análise dos artigos 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 
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Após o resultado das buscas, foi lido o resumo dos artigos e, posteriormente, o texto 

completo para que fossem selecionadas as publicações que abordavam aplicação de método 

multicritério à patente. 

A Figura 3.1 apresenta o Diagrama de Venn-Euler com a distribuição, entre as bases 

de dados, dos artigos selecionados. 

 

 
Figura 3.1 Distribuição dos artigos selecionados 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Verifica-se que 5 (cinco) artigos são comuns às duas bases e 2 (dois) encontram-se 

somente na Scopus, totalizando 7 (sete) artigos relacionados ao tema da pesquisa. O Quadro 

3.2 apresenta, em ordem cronológica crescente, as principais informações dos artigos 

selecionados. 

A justificativa para o número elevado e depois o corte acentuado de publicações é 

devido ao termo SMART que aparece nos artigos como patente de tecnologia inteligente e 

não como a técnica SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique). 

 

Autor(es) 

País de 

Afiliação do(s) 

Autor(es) 

Ano de 

publicação 
Periódico Palavra-chave 

Método 

Multicritério 

Chiu e Chen Taiwan 2007 
Mathematical and 
Computer Modelling 

AHP; Analytic 
Hierarchy Process 

AHP 

Daim e Intarode EUA 2009 

Energy for 

Sustainable 

Development 

Multiple Criteria AHP 

Lee et al. Coréia do Sul 2009 
Expert Systems with 

Applications 

Analytic Network 

Process; ANP 
ANP 

Shen et al. Taiwan 2010 Technological Analytic Hierarchy AHP 
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Autor(es) 

País de 

Afiliação do(s) 

Autor(es) 

Ano de 

publicação 
Periódico Palavra-chave 

Método 

Multicritério 

Forecasting and 

Social Change 

Process AHP; 

Analytical 

Hierarchy Process; 

Multicriteria 

Shen, Lin e 

Tzeng 
Taiwan 2011 

Expert Systems with 

Applications 

Analytic Network 

Process; Multiple 

Criteria 

DEMATEL; 

ANP 

Kim et al. Coréia do Sul 2011 
Expert Systems with 

Applications 

Analytic Hierarchy 

Process; AHP; 

Analytic Network 

Process; ANP 

ANP 

Ryu e Han Coreia do Sul 2012 
Journal of Intellectual 

Property Rights 
AHP AHP 

Quadro 3.2 Relação dos artigos selecionados com suas informações principais 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O resumo de cada um dos 7 (sete) artigos selecionados é apresentado a seguir. 

Chiu e Chen (2007) utilizam o método AHP (Analytic Hierarchy Process) para 

ordenação de patentes de novos produtos, empregando critérios qualitativos e quantitativos, 

distribuídos em 4 dimensões: Essência da Tecnologia, Custo, Mercado do Produto e Mercado 

Tecnológico. O objetivo da pesquisa é apresentar o conjunto de critérios, levantados a partir 

da literatura e definidos com a ajuda de especialistas, além de atribuir pesos e aplicar a um 

caso real de patente de MP3 player. O estudo permite às empresas conhecer o valor das 

patentes de forma clara e objetiva para que possam tomar decisões mais fundamentadas. 

 

O Quadro 3.3 mostra os critérios utilizados na pesquisa. 

 
Objetivo Dimensões Critérios 

Avaliação de Patente 

Essência da 

Tecnologia 

(1) Refinamento 

(2) Escopo de aplicação 

(3) Compatibilidade 

(4) Complexidade 

Custo 

(5) Custo de P&D 

(6) Custo de transferência 

(7) Custo de referência 

Mercado do 

Produto 

(8) Ciclo de vida do produto 

(9) Participação no mercado 

(10) Tamanho do mercado 

(11) Utilidade/Vantagem 

Mercado 
Tecnológico 

(12) Número de fornecedores 

(13) Número de consumidores 
(14) Nível comercial 

Quadro 3.3 Critérios utilizados para avaliação de patente 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 
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Daim e Intarode (2009) empregam o método AHP para determinar o peso dos 

critérios utilizados na seleção de nova tecnologia para investimento. Os critérios são 

agrupados em três dimensões: Tecnologia, Organização e Mercado. Foram coletados 

julgamentos de especialistas da indústria, da academia e do governo. Os autores também 

entrevistaram especialistas da empresa para identificar suas necessidades no que diz respeito à 

aquisição de novas tecnologias. Como resultado do estudo de caso, a tinta de isolamento foi 

identificada como sendo a tecnologia mais adequada para ser investida por um construtor de 

edifícios na Tailândia. 

O Quadro 3.4 apresenta os critérios utilizados para a seleção de tecnologia. 

 
Objetivo Dimensão Critérios 

Seleção de tecnologia para 

investimento 

Tecnologia 

(1) Retorno financeiro 

(2) Risco ou incerteza da tecnologia 

(3) Dificuldades de fabricação ou a facilidade de 

adoção da tecnologia 

(4) Canal de aquisição 

Organização 

(5) Estabilidade no emprego 

(6) Capacitação dos empregados 

(7) Compatibilidade com processo atual de 

fabricação 

(8) Baixo custo e baixo risco de investimento 

Mercado 

(9) Ceticismo do cliente sobre o novo produto 

(10) Satisfação do cliente 
(11) Normas legais 

Quadro 3.4 Critérios utilizados para seleção de uma tecnologia 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Lee et al. (2009) propõem uma nova abordagem baseada no método ANP (Analytic 

Network Process) para identificar núcleos de tecnologia em uma rede. Os autores determinam 

o escopo e o nível de uma rede de tecnologia e os dados de patentes desta rede são coletados. 

Uma matriz de frequência de citação é gerada com base nas relações de citação. O ANP é 

aplicado para obter a importância das tecnologias, através do impacto/influência entre as 

alternativas. A metodologia proposta foi aplicada a tecnologias de telecomunicações. 

 

Shen et al. (2010) propõem um processo híbrido para seleção de tecnologia, 

integrando os métodos Delphi Fuzzy, AHP e PCA (Patent Co-citacion Approach). Os autores 

reuniram, através de busca na literatura e consulta a especialistas, 20 critérios distribuídos em 

5 dimensões: Valor Tecnológico, Efeito do Negócio, Potencial de Desenvolvimento da 

Tecnologia, Risco e Pessoal de Apoio Técnico. Tecnologias de diodo emissor de luz orgânico 

(OLED), pesquisadas na base de patentes do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados 

Unidos (USPTO, sigla em inglês), foram utilizadas como exemplo para verificar a viabilidade 
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da proposta da pesquisa. O método AHP foi utilizado para gerar os pesos dos critérios. O 

estudo adotou a ponderação simples para avaliar cada alternativa e selecionou “projeto de 

estrutura e desenvolvimento de material” como o campo de tecnologia de OLED mais 

apropriado para investir em Taiwan. 

O Quadro 3.5 apresenta os critérios utilizados na seleção de tecnologia. 

 
Objetivo Dimensão Critérios 

Seleção de Tecnologia 

Valor Tecnológico 

(1) Avanço da tecnologia 

(2) Inovação da tecnologia 

(3) Chave da tecnologia 

(4) Tecnologia proprietária 

(5) Genéricos de tecnologia 

(6) Extensão/Abrangência tecnológica 

(7) Conexões tecnológicas 

Efeito do Negócio 

(8) Retorno potencial sobre o investimento 

(9) Efeito na fatia de mercado existente 

(10) Potencial de novo mercado 

(11) Tamanho potencial do mercado 
(12) Tempo para a tecnologia 

Potencial de 

Desenvolvimento da 

Tecnologia 

(13) Disponibilidade de recursos técnicos 

(14) Equipamentos de apoio 

(15) Oportunidade para o sucesso técnico  

Risco 

(16) Risco comercial 

(17) Risco técnico 

(18) Dificuldades técnicas 

(19) Risco financeiro 

Pessoal de Apoio 

Técnico 
(20) Pessoal de apoio técnico 

Quadro 3.5 Critérios utilizados na seleção de tecnologia 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Shen, Lin e Tzeng (2011) utilizam uma abordagem híbrida, integrando 4 métodos 

(Delphi Fuzzy, DEMATEL – Decision Making Trial and Evaluation Laboratory, ANP e 

PCA) na seleção de tecnologias para investimento. A tecnologia do diodo emissor de luz 

orgânico (OLED) foi utilizada para verificar a aplicabilidade do modelo proposto. Eles 

também determinaram, com o emprego do DEMATEL, as relações de influência entre as 

dimensões e os critérios. A pesquisa mostrou que, na indústria de OLED em Taiwan, “projeto 

de estrutura e desenvolvimento de material” foi a área mais significativa para investimento. 

O Quadro 3.6 apresenta os critérios utilizados para a seleção de tecnologias. 

 
Objetivo Dimensão Critérios 

Seleção de 

tecnologias para 

investimento 

Valor tecnológico 

(1) Avanço da tecnologia 

(2) Inovação da tecnologia 

(3) Chave da tecnologia 

(4) Tecnologia proprietária 

(5) Genéricos de tecnologia 
(6) Extensão/Abrangência tecnológica 

(7) Conexões tecnológicas: 
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Objetivo Dimensão Critérios 

Efeito do negócio 

(8) Retorno potencial sobre o investimento 

(9) Efeito na fatia de mercado existente 
(10) Potencial de novo mercado 

(11) Tamanho potencial do mercado 

(12) Tempo para a tecnologia 

Potencial de 

desenvolvimento da 

tecnologia 

(13) Disponibilidade de recursos técnicos 

(14) Equipamentos de apoio 

(15) Oportunidade para o sucesso técnico  

Risco 

(16) Risco comercial 

(17) Risco técnico 

(18) Dificuldades técnicas 

(19) Risco financeiro 

Pessoal de apoio 

técnico 
(20) Pessoal de apoio técnico 

Quadro 3.6 Critérios utilizados para seleção de tecnologias 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Kim et al. (2011) propõem uma nova abordagem para identificar as principais 

tecnologias a partir de uma perspectiva cruzada de impactos tecnológicos, baseada em co-

classificação de patentes. A abordagem proposta é composta de dois métodos: ARM 

(Association Rule Mining) e ANP. O ARM foi aplicado aos dados de co-classificação das 

patentes e a matriz de impactos cruzados foi construída com os valores de confiança de cada 

uma das tecnologias. Em seguida, o ANP foi utilizado para identificar o núcleo das 

tecnologias e priorizá-las, considerando a inter-relação entre elas. Um caso de tecnologia de 

telecomunicações é apresentado para ilustrar a abordagem proposta. 

Ryu e Han (2012) propõem um novo indicador para avaliar o desempenho da patente 

nacional, sabendo que a competência tecnológica de um país é elemento essencial para 

competitividade a nível mundial. Os autores definiram as dimensões para a avaliação 

(Criação, Administração, Utilização e Ambiente) e relacionaram os critérios para cada uma 

delas. Os pesos foram calculados pelo método AHP a partir dos julgamentos de 40 

especialistas em patentes. O modelo foi aplicado a 30 países da Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OECD, sigla em inglês) e os resultados foram comparados ao 

número de depósito de patentes nacionais. 

O Quadro 3.7 apresenta os critérios utilizados para avaliação de desempenho de 

patente nacional. 

 
Objetivo Dimensão Critérios 

Avaliação do 

desempenho de 

patente nacional 

Criação 

(1) Número de depósitos de patentes nacionais e estrangeiras 

(2) Número de depósitos de patentes nacionais e estrangeiras/10.000 

inventores 

(3) Número de depósitos de patentes triádicas 

(4) Número de depósitos de patentes triádicas/10.000 inventores 

Administração (5) Número de exames de patentes 
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Objetivo Dimensão Critérios 

(6) Número de exames de patentes / examinadores de patentes 

(7) Número de reports de pesquisa internacional PCT 
(8) Número de reports de pesquisa internacional PCT/examinadores de 

patentes 

Utilização 

(9) Número de patentes em vigor 

(10) Número de patentes em vigor /número de empresas na indústria 

baseada em conhecimento 

(11) Valor agregado nas indústrias baseada em conhecimento 

(12) Valor agregado nas indústrias baseada em conhecimento/ número 

de empresas na indústria baseada em conhecimento 

Ambiente 

(13) Custo para depósito, registro e manutenção da patente 

(14) Grau de informatização da PI 

(15) Contribuições para OMPI 

(16) Número de patentes internacionais relacionadas a tratados 

Quadro 3.7 Critérios utilizados para avaliação de desempenho de patente nacional 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

 

3.1.1 Análise dos Resultados 

 

Esta seção apresenta a análise dos artigos selecionados de acordo com as seguintes 

categorias: (1) ano de publicação; (2) método multicritério; (3) periódico de publicação; e (4) 

nacionalidade da instituição de afiliação do(s) autor(es). 

O Quadro 3.8 apresenta as principais informações para a análise dos artigos 

selecionados. 

 

Autor(es) 
País de Afiliação 

do(s) Autor(es) 

Ano de 

publicação 
Periódico 

Método 

Multicritério 
Objetivo 

Chiu e Chen Taiwan (2) 2007 
Mathematical and 

Computer Modelling 
AHP 

Avaliação de 

Patente 

Daim e 

Intarode 
EUA (2) 2009 

Energy for Sustainable 

Development 
AHP 

Seleção de uma 

tecnologia para 

investimento 

Lee et al. Coreia do Sul (4) 2009 
Expert Systems with 
Applications 

ANP 

Identificação de 

núcleos de 
tecnologia em uma 

rede 

Shen et al. Taiwan (4) 2010 

Technological 

Forecasting and Social 

Change 

AHP 
Seleção de 

tecnologia 

Shen, Lin e 

Tzeng 
Taiwan (3) 2011 

Expert Systems with 

Applications 

DEMATEL; 

ANP 

Seleção de 

tecnologias para 

investimento 

Kim et al. Coreia do Sul (4) 2011 
Expert Systems with 

Applications 
ANP 

Identificação de 

tecnologias 

Ryu e Han Coreia do Sul (2) 2012 
Journal of Intellectual 

Property Rights 
AHP 

Avaliação do 

desempenho de 

patente nacional 

Quadro 3.8 Artigos selecionados e suas respectivas informações 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 
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3.1.1.1 Análise por ano de publicação 

 

A Tabela 3.1 e o Gráfico 3.1 apresentam a distribuição de frequência por ano de 

publicação dos artigos que abordam o tema patente e empregam métodos de Auxílio 

Multicritério à Decisão. Observa-se que o primeiro artigo foi publicado em 2007. Houve uma 

interrupção no ano de 2008 e, até 2012, foram publicados, no mínimo, 1 artigo por ano. 

Destaca-se os anos 2009 e 2011, onde foram publicados 2 artigos. 

 
Ano de publicação N % 

2007 1 14,29% 

2009 2 28,57% 

2010 1 14,29% 

2011 2 28,57% 

2012 1 14,29% 

Total 7 100% 

Tabela 3.1 Distribuição de frequência por ano de publicação 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

A seguir é apresentado o Gráfico 3.1. 

 

 
Gráfico 3.1 Distribuição de frequência por ano de publicação 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

 

3.1.1.2 Análise por método multicritério 

 

A Tabela 3.2 e o Gráfico 3.2 apresentam a frequência dos métodos de Auxílio 

Multicritério à Decisão nas publicações selecionadas. Nota-se um número total de ocorrências 

superior quando comparado à quantidade de artigos, isto ocorre pois há o emprego de mais de 

um método em algumas publicações. 
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Observa-se que, com 8 registros, o AHP é o método com maior quantidade de 

ocorrências, o que representa 50,00% do total. Em seguida está o método ANP, com 37,50% 

do total de ocorrências. 

 

Método Multicritério N % 

AHP 4 50,00% 

ANP 3 37,50% 

DEMATEL 1 12,50% 

Total 8 100% 

Tabela 3.2 Frequência dos métodos multicritério 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Abaixo é apresentado o Gráfico 3.2. 

 

 
Gráfico 3.2 Frequência dos métodos de Auxílio Multicritério à Decisão 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

É importante destacar que o método DEMATEL, desenvolvido entre 1972 e 1976 

pelo Programa de Relações Humanas e Ciência do Instituto Memorial de Battelle (HERAT et 

al., 2012; SUMRIT & ANUNTAVORANICH, 2012) não foi inserido na busca inicial, mas 

foi encontrado devido à inserção de termos relacionados a multicritério. 

Ho (2008) e Sipahi e Timor (2010) atribuem o predomínio de publicações de 

pequisas em diversas áreas com a utilização dos métodos AHP e ANP à sua simplicidade 

matemática e à sua flexibilidade. Vaidy e Kumar (2006) acrescentam à justificativa a 

característica de os métodos poderem ser integrados ou combinados com diferentes técnicas. 

 

 

3.1.1.3 Análise por periódico de publicação 

 

A revisão bibliográfica mostra que os 7 artigos estão distribuídos em 5 periódicos. A 

Tabela 3.3 apresenta a relação dos periódicos com as respectivas quantidades. Pode-se 
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observar que 4 periódicos possuem apenas um artigo publicado e o periódico Expert Systems 

with Applications tem a contribuição de 3 artigos, isto é, 42,86% das publicações. 

 

Periódico N % 

Mathematical and Computer Modelling 1 14,29% 

Energy for Sustainable Development 1 14,29% 

Expert Systems with Applications 3 42,86% 

Technological Forecasting and Social Change 1 14,29% 
Journal of Intellectual Property Rights 1 14,29% 

Total 7 100% 

Tabela 3.3 Frequência de publicação em periódicos 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

O Gráfico 3.3 apresenta a frequência de publicação nos periódicos que contribuíram 

com, pelo menos, um artigo. 

 

 
Gráfico 3.3 Frequência de publicação em periódicos 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

 

3.1.1.4 Análise por nacionalidade da instituição de afiliação do(s) autor(es) 

 

A Tabela 3.4 e o Gráfico 3.4 mostram a distribuição geográfica das 

instituições/organizações de afiliação dos autores para os 7 artigos analisados. Todos os 

artigos tem mais de um autor, o que explica a frequência total ser superior ao total de artigos 

(N = 21). Os autores estão distribuídos por 3 países e Coreia do Sul, com 47,62%, é o país 

com maior frequência de contribuição nas publicações selecionadas. Taiwan também possui 

expressiva contribuição com 42,86%. 
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País de Afiliação do(s) Autor(es) N % 

Coreia do Sul 10 47,62% 

EUA 2 9,52% 

Taiwan 9 42,86% 

Total 21 100% 

Tabela 3.4 Distribuição geográfica por país de afiliação dos autores 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

O Gráfico 3.4 é apresentado a seguir. 

 

 
Gráfico 3.4 Distribuição geográfica por país de afiliação dos autores 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

 

3.2 FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO APLICADAS 

A PATENTE: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 

A presente seção tem por objetivo apresentar um levantamento de artigos com 

aplicação de ferramentas ou técnicas de Diagnóstico Estratégico a Patente. As bases de dados 

(Scopus e ISI Web of Science) utilizadas para a busca foram escolhidas devido à abrangência 

das áreas de publicação e ao reconhecimento internacional por pesquisadores e membros da 

academia, como apresentado na seção 3.1. 

O estudo compreende artigos publicados até 29/06/2013. Primeiro foi feito 

levantamento dos termos que seriam utilizados na pesquisa, o conjunto de termos foi retirado 

do estudo de Azevedo e Costa (2001). Em seguida, foi feita a busca por artigos. Os termos 

utilizados na busca são apresentados a seguir: 
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swot OR porter OR "BCG Matrix" OR "Boston Consulting Group" OR andrews OR 

"CP Matrix" OR cpm OR "Competitive Profile Matrix" OR "S-Curve" OR "Historical Matrix" 

OR "Product Life Cycle" OR plc OR ansoff OR "Learning Curve" OR "Experience Curve" OR 

mckinsey OR "ADL Matrix" OR "Arthur D. Little Matrix" OR ife OR "Internal Factor 

Evaluation" OR efe OR "External Factor Evaluation" OR "Delta Model" OR andrews OR "7-

S Framework" OR "7S Framework" OR "7-S Model" OR "7S Model" OR "Environmental 

Matrix" OR "Product-Market Growth" 

 

Após o resultado das buscas, os artigos foram lidos para que fossem selecionados 

aqueles que tinham alguma aplicação de ferramenta de Diagnóstico Estratégico à Patente. 

A Figura 3.2 apresenta o Diagrama de Venn-Euler com a distribuição, entre as bases 

de dados, dos artigos selecionados. 

 

 
Figura 3.2 Distribuição dos artigos selecionados 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Verifica-se que 2 (dois) artigos são comuns às duas bases, 4 (quatro) encontram-se 

somente na Scopus e 2 (dois), somente na ISI Web of Science; totalizando 8 (oito) artigos 

relacionados ao tema da pesquisa. O Quadro 3.9 apresenta, em ordem cronológica crescente, 

as informações principais dos artigos selecionados. 

 

Autor(es) 

País de 

Afiliação do(s) 

Autor(es) 

Ano de 

publicação 
Periódico 

Ferramenta de 

Diagnóstico 

Estratégico 

Agarwal EUA (1) 1998 

International Journal 

of Industrial 

Organization 

Ciclo de Vida do 

Produto 

Bengisu e Nekhili Turquia (2) 2006 

Technological 

Forecasting and 
Social Change 

Ciclo de Vida do 
Produto 
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Autor(es) 

País de 

Afiliação do(s) 

Autor(es) 

Ano de 

publicação 
Periódico 

Ferramenta de 

Diagnóstico 

Estratégico 

Kumar e 

Ellingson 
EUA (2) 2007 

Journal of Intellectual 

Capital 
Análise SWOT 

Mock e Schmid Alemanha (2) 2009 
Journal of Power 

Sources 

Ciclo de Vida do 

Produto 

Liu e Wang Taiwan (2) 2010 Scientometrics 
Ciclo de Vida do 

Produto 

Dubarić et al. 
Suécia (3) e 

Alemanha (1) 
2011 

World Patent 

Information 

Ciclo de Vida do 

Produto 

Nishijima e 

Tomisawa 
Japão (2) 2011 

Journal of the 

Institute of Image 

Information and 

Television Engineers 

Ciclo de Vida do 

Produto 

Gao et al. 
China (7) e 

EUA (1) 
2013 

Technological 

Forecasting and 

Social Change 

Ciclo de Vida do 

Produto 

Quadro 3.9 Artigos selecionados e suas respectivas informações 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O resumo de cada um dos 8 (oito) artigos selecionados é apresentado a seguir. 

Agarwal (1998) emprega regressão quadrática para investigar tendências de evolução 

das variáveis-chaves da indústria para 33 produtos nos Estados Unidos da América. Portanto, 

a trajetória temporal do número de patentes, do preço e da quantidade do produto, e do 

número de empresas desde a introdução de um produto no mercado até a sua maturidade é 

pesquisada. O artigo indica um aumento no número de patentes, nas primeiras fases do ciclo 

de vida do produto, seguido por uma redução na taxa de inovação tecnológica. Da mesma 

forma foi observado para o número de empresas. Uma comparação entre os picos de patente e 

do número de empresas revela que, particularmente para produtos técnicos, o pico da 

atividade de patenteamento ocorre após o pico do número de empresas. O preço do produto 

diminui ao longo do ciclo de vida e a quantidade de produto cresce ao longo do tempo. 

Bengisu e Nekhili (2006) utilizam as bases de dados LexisNexis (patentes) e ISI Web 

of Science (publicações) para prever o crescimento tecnológico de 20 tecnologias, através de 

modelagens desenvolvidas com base na curva Gompertz e na curva logística. A escolha entre 

as duas curvas é realizada usando um modelo de regressão. Segundo os autores, a abordagem 

é útil para a tomada de decisão na gestão de tecnologia, financiamento de pesquisas e 

investimentos tecnológicos. 

Kumar e Ellingson (2007) utilizam a Análise SWOT para identificar estratégias 

japonesas e estratégias americanas para a proteção da Propriedade Industrial. Com base na 

síntese das melhores estratégias, os autores traçam recomendações para a China, respeitando 

as características únicas da cultura chinesa, social, econômica e ambiental. 
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Mock e Schmid (2009) analisam patentes (bases: Derwent Innovations Index, Scopus 

e DEPATISnet) e publicações científicas (bases: Elsevier Science Direct, ISI Web of 

Knowledge e Scopus) para avaliar o estado atual da tecnologia de célula de combustível de 

acordo com sua posição no ciclo de vida da tecnologia. Pela abordagem da curva S os autores 

concluem que a atividade científica para tecnologia de célula de combustível de baixa 

temperatura tende a aumentar e se estabilizar em 2015. A análise técnica indica que densidade 

de potência e carga de platina são parâmetros que exigem melhorias para satisfazer 

necessidades futuras dos clientes. 

Liu e Wang (2010) utilizam patentes depositadas no Escritório de Patentes do Japão 

para investigar o desenvolvimento da técnica de caminhar do robô bípede no Japão. O estudo 

emprega regressão linear para os dados de patentes, utilizando três modelos de curva S. A 

pesquisa conclui que a técnica de caminhar do robô bípede continuará a ser desenvolvida por 

várias décadas no Japão e o período de saturação é estimado entre os anos de 2079 e 2082. 

Esta descoberta pode ajudar pesquisadores e gestores relacionados ao campo de robótica a 

prever a tendência de desenvolvimento da técnica neste século. 

Dubarić et al. (2011) empregam a abordagem de ciclo de vida (ou curva S) aplicada 

a dados de patentes, a fim de estudar o desenvolvimento tecnológico da tecnologia de energia 

eólica. Os autores realizam uma revisão dos pedidos de patentes depositados no Escritório 

Europeu de Patentes (EPO, sigla em inglês) e destacam as tendências tecnológicas em três 

segmentos diferentes de energia eólica: modelo do rotor, regulamentação e ajuste de passo. 

Nishijima e Tomisawa (2011) utilizam patentes para visualizar a vantagem 

competitiva de uma tecnologia utilizando a técnica de ciclo de vida do produto. Os autores 

propõem um quadro para avaliar a eficácia da gestão estratégica da propriedade intelectual de 

uma empresa no desenvolvimento dos seus negócios. Negócios de semicondutor DRAM 

(Dynamic Random Access Memory) e microprocessador são utilizados para validar a 

abordagem. 

Gao et al. (2013) desenvolvem um modelo para calcular o estágio do ciclo de vida de 

uma tecnologia com base em 13 indicadores de patentes. Os autores definem os indicadores; 

em seguida, escolhem tecnologias que possuem a fase do ciclo de vida conhecida e comparam 

seus indicadores com os indicadores da tecnologia objeto da pesquisa. A pesquisa é 

exemplificada com o estudo do estágio do ciclo de vida do nanobiossensor e as tecnologias 

utilizadas com a fase do ciclo de vida conhecida foram: o tubo de raios catódicos e o display 

de cristal líquido com transistor de filme fino. 
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3.2.1 Análise dos Resultados 

 

Esta seção apresenta a análise dos artigos selecionados de acordo com as seguintes 

categorias: (1) ano de publicação; (2) ferramenta de diagnóstico estratégico; (3) periódico de 

publicação; e (4) nacionalidade da instituição de afiliação do(s) autor(es). 

 

 

3.2.1.1 Análise por ano de publicação 

 

A Tabela 3.5 e o Gráfico 3.5 apresentam a distribuição de frequência por ano de 

publicação dos artigos que utilizam ferramentas de Diagnóstico Estratégico aplicadas a 

Patente. Pode-se observar que o primeiro artigo foi publicado em 1998. No entanto, houve 

uma interrupção e somente em 2006 ocorre publicação de outro artigo. Até o presente 

momento, a frequência de publicação é de 1 artigo por ano, com exceção para os anos de 2008 

e 2012 que não foi publicado artigo e para o ano de 2011, onde foram publicados 2 artigos 

(25%). 

 

Ano de publicação N % 

1998 1 12,50% 

2006 1 12,50% 

2007 1 12,50% 

2009 1 12,50% 

2010 1 12,50% 

2011 2 25,00% 

2013 1 12,50% 

Total 8 100% 

Tabela 3.5 Distribuição de frequência por ano de publicação 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

O Gráfico 3.5 é apresentado a seguir. 
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Gráfico 3.5 Artigos por ano de publicação 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

 

3.2.1.2 Análise por ferramenta de diagnóstico estratégico 

 

A Tabela 3.6 e o Gráfico 3.6 apresentam a frequência das técnicas de Diagnóstico 

Estratégico nas publicações selecionadas. Observa-se que o Ciclo de Vida do Produto é a 

técnica com maior quantidade de ocorrências; ou seja, 87,5% dos artigos (N = 7) empregam a 

ferramenta. O registro restante aborda a Análise SWOT (N=1). 

 
Ferramenta de Diagnóstico Estratégico N % 

Ciclo de Vida do Produto 7 87,50% 

Análise SWOT 1 12,50% 

Total 8 100% 

Tabela 3.6 Frequência das ferramentas de Diagnóstico Estratégico 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

A seguir é apresentado o gráfico com a frequência das ferramentas de Diagnóstico 

Estratégico. 
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Gráfico 3.6 Frequência das ferramentas de Diagnóstico Estratégico 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

É importante destacar que a predominância de publicações com emprego da técnica 

Ciclo de Vida do Produto justifica-se pela simplicidade na sua aplicação e pelo fato da patente 

ser uma importante fonte de informações técnicas e mercadológicas, contribuindo na 

alimentação de dados para sua utilização (MEROLA, 2009). 

 

 

3.2.1.3 Análise por periódico de publicação 

 

A revisão bibliográfica mostra que os 8 artigos estão distribuídos em 7 periódicos, ou 

seja, há pelo menos 1 (um) artigo publicado em cada um dos periódicos apresentados na 

Tabela 3.7. Pode-se notar que 6 periódicos possuem apenas um artigo publicado e o somente 

1 periódico contribui com mais 2 artigos (25%), o Technological Forecasting and Social 

Change. 

 

Tabela 3.7 Frequência de publicação em periódicos 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 
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Periódico N % 

International Journal of Industrial Organization 1 12,50% 

Journal of Intellectual Capital 1 12,50% 

Journal of Power Sources 1 12,50% 

Journal of the Institute of Image Information and Television Engineers 1 12,50% 

Scientometrics 1 12,50% 

Technological Forecasting and Social Change 2 25,00% 

World Patent Information 1 12,50% 

Total 8 100% 
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O Gráfico 3.7 é apresentado abaixo. 

 

 
Gráfico 3.7 Frequência de publicação em periódicos 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

 

3.2.1.4 Análise por nacionalidade da instituição de afiliação do(s) autor(es) 

 

A Tabela 3.8 e o Gráfico 3.8 mostram a distribuição geográfica das 

instituições/organizações de afiliação dos autores para os 8 artigos analisados. A maioria dos 

artigos tem mais de um autor, o que explica o número total ser superior ao total de artigos (N 

= 23). Os autores estão distribuídos por 7 países e a China, com 30,43%, é o país com maior 

frequência de contribuição nas publicações. EUA, Alemanha e Suécia também possuem 

expressiva contribuição com 17,39%; 13,04% e 13,04%, respectivamente. 

 
País de Afiliação do(s) Autor(es) N % 

Alemanha 3 13,04% 
China 7 30,43% 

EUA 4 17,39% 

Japão 2 8,70% 

Suécia 3 13,04% 

Taiwan 2 8,70% 

Turquia 2 8,70% 

Total 23 100% 

Tabela 3.8 Distribuição geográfica por país de afiliação dos autores 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

O Gráfico 3.8 é apresentado a seguir. 
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Gráfico 3.8 Distribuição geográfica por país de afiliação dos autores 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

 

3.3 INTEGRAÇÃO DE MÉTODO DE AUXÍLIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO A 

FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO: UMA REVISÃO DA 

LITERATURA 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar publicações que abordam metodologias de 

integração de método de Auxílio Multicritério à Decisão a ferramenta de Diagnóstico 

Estratégico. Para o desenvolvimento, foi realizada pesquisa nas bases de dados Scopus e ISI 

Web of Science. As bases foram escolhidas pela mesma justificativa apresentada na seção 3.1. 

Inicialmente foi feito um levantamento dos termos que seriam utilizados na pesquisa. 

O conjunto de termos relacionados a Auxílio Multicritério à Decisão foi retirado da pesquisa 

de Neves et al. (2013) e, os relacionados a Diagnóstico Estratégico foram retirados do estudo 

de Azevedo e Costa (2001). 

A pesquisa compreende artigos publicados até 02/05/2013. Abaixo são apresentados 

os termos utilizados na busca: 

 

 Multicritério: "Aggregated Indices Randomization Method" OR airm OR 

"Analytic hierarchy process" OR "Analytical hierarchy process" OR ahp OR 

"Analytic network process" OR anp OR "Dominance-based rough set approach" 

OR drsa OR "ELimination Et Choix Traduisant la REalité" OR electre OR 

"evidential reasoning" OR "Grey relational analysis" OR gra OR "Measuring 

Attractiveness by a categorical Based Evaluation Technique" OR macbeth OR 

"Disaggregation-Aggregation Approaches" OR uta OR utaii OR utadis OR 

"Multi-Attribute Global Inference of Quality" OR magiq OR "Multi-attribute 

utility theory" OR maut OR "Multi-attribute value theory" OR mavt OR "New 
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Approach to Appraisal" OR nata OR "Nonstructural Fuzzy Decision Support 

System" OR nsfdss OR "Potentially all pairwise rankings of all possible 

alternatives" OR paprika OR "Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment of Evaluations" OR promethee OR "Geometrical Analysis for 

Interactive Aid" OR gaia OR "Weighted product model" OR wpm OR "Weighted 

sum model" OR wsm OR multicriteria OR mcda OR mcdc OR condorcet OR 

borda OR todim OR topsis OR thor OR musa OR "Vip Analysis" OR "Multiple 

Criteria" OR smart OR "Simple Multi-Attribute Rating Technique". 

 Diagnóstico Estratégico: swot OR porter OR "BCG Matrix" OR "Boston 

Consulting Group" OR andrews OR "CP Matrix" OR cpm OR "Competitive 

Profile Matrix" OR "S-Curve" OR "Historical Matrix" OR "Product Life Cycle" 

OR plc OR ansoff OR "Learning Curve" OR "Experience Curve" OR mckinsey 

OR "ADL Matrix" OR "Arthur D. Little Matrix" OR ife OR "Internal Factor 

Evaluation" OR efe OR "External Factor Evaluation" OR "Delta Model" OR 

andrews OR "7-S Framework" OR "7S Framework" OR "7-S Model" OR "7S 

Model" OR "Environmental Matrix" OR "Product-Market Growth". 

 

 

Após a leitura, foram encontrados 48 artigos relacionados ao tema da pesquisa. A 

Figura 3.3 apresenta o Diagrama de Venn-Euler com os resultados da busca por artigos. 

 

 
Figura 3.3 Distribuição dos artigos selecionados 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

O Quadro 3.10 relaciona, em ordem cronológica crescente por ano de publicação, os 

artigos selecionados com suas respectivas informações. O objetivo da compilação é 

proporcionar ao leitor uma visão geral da pesquisa. 
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Autor(es) 

País de 

Afiliação do(s) 

Autor(es) 

Ano de 

Publicação 

Método 

Multicritério 

Ferramenta de 

Diagnóstico 

Estratégico 

Periódico 

Kurttila et al. Finlândia (3) 2000 AHP SWOT Forest Policy and Economics 

Kangas et al. Finlândia (4) 2003 SMAA-O SWOT 
Journal of Environmental 

Management 

Tsaur Taiwan (1) 2003 AHP 
Ciclo de Vida 

do Produto 
Computers and Mathematics 
with Applications 

Shrestha, 

Alavalapati e 

Kalmbacher 

EUA (3) 2004 AHP SWOT Agricultural Systems 

Kajanus, 

Kangas e 

Kurttila 

Finlândia (3) 2004 SMART SWOT Tourism Management 

Masozera et 

al. 

Ruanda (1) e 

EUA (3) 
2006 AHP SWOT Forest Policy and Economics 

Yüksel e 

Dagdeviren 
Turquia (2) 2007 ANP e AHP SWOT Information Sciences 

Kahraman, 

Demirel, N. e 

Demirel, T. 

Turquia (3) 2007 AHP SWOT 
European Journal of 

Information Systems 

Mahdavi et 

al. 
Irã (4) 2008 AHP SWOT Journal of Applied Sciences 

Kumar e 
Seetharaman 

Reino Unido 

(1) e Trinidade 
e Tobago (1) 

2008 AHP SWOT 

International Journal of 

Healthcare Technology and 
Management 

Ho 
Reino Unido 

(1) 
2008 

Revisão da 

literatura 

Revisão da 

literatura 

European Journal of 

Operational Research 

Zaerpour et 

al. 
Irã (4) 2008 FAHP SWOT 

Advanced Engineering 

Informatics 

Lee e Lin Taiwan (2) 2008 FAHP SWOT Information Sciences 

Arslan e 

Turan 

Turquia (1) e 

Reino Unido 

(1) 

2009 AHP SWOT 
Maritime Policy and 

Management 

Taleai, 

Mansourian e 

Sharifi 

Irã (2) e 

Holanda (1) 
2009 AHP SWOT 

Journal of Geographical 

Systems 

Dwivedi e 
Alavalapati 

EUA (2) 2009 AHP SWOT Energy Policy 

Wu, Lin e 

Chen 
Taiwan (3) 2009 FANP 

Diamante de 

Porter 
Quality and Quantity 

Celik, 

Kandakoglu 

e Er 

Turquia (3) 2009 

FAHP e 

TOPSIS 

Fuzzy 

SWOT 
Expert Systems with 

Applications 

Kandakoglu, 

Celik e 

Akgun 

Turquia (3) 2009 
AHP e 

TOPSIS 
SWOT 

Mathematical and Computer 

Modelling 

Lee, Huang e 

Teng 
Taiwan (3) 2009 FAHP SWOT Quality and Quantity 

Margles et 

al. 

EUA (3) e 

Ruanda (1) 
2010 AHP SWOT 

Journal of Sustainable 

Forestry 

Juan et al. 

Coréia do Sul 

(1), EUA (3) e 

Taiwan (1) 

2010 
Fuzzy 

PROMETHEE 

Diamante de 

Porter 
Management Decision 

Daǧdeviren e 
Yüksel 

Turquia (2) 2010 FANP 
5 Forças de 

Porter 

Expert Systems with 

Applications 
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Autor(es) 

País de 

Afiliação do(s) 

Autor(es) 

Ano de 

Publicação 

Método 

Multicritério 

Ferramenta de 

Diagnóstico 

Estratégico 

Periódico 

Azimi et al. 
Irã (4) e 

Lituânia (1) 
2011 

ANP e 

TOPSIS 
SWOT 

Journal of Business 

Economics and Management 

Fouladgar, 

Yazdani-

Chamzini e 

Zavadskas 

Irã (2) e 

Lituânia (1) 
2011 

FAHP e 

FTOPSIS 
SWOT 

Technological and Economic 

Development of Economy 

Lee e Walsh EUA (2) 2011 AHP SWOT Sport Management Review 

Grošelj, 

Malovrh e 

Stirn 

Eslovênia (3) 2011 AHP SWOT 
Central European Journal of 

Operations Research 

Gallego-

Ayala e Juízo 

Moçambique 

(2) 
2011 AHP SWOT 

Physics and Chemistry of the 

Earth 

Wasike et al. 
Alemanha (2) e 

Quênia (2) 
2011 AHP SWOT 

Tropical Animal Health and 

Production 

Amin, Razmi 

e Zhang 

Canadá (2) e 

Irã (1) 
2011 Fuzzy SWOT 

Expert Systems with 

Applications 

Jiang et al. China (6) 2012 AHP SWOT Petroleum Science 

Kim, Lee e 

Youn 

Coréia do Sul 

(2) e EUA (1) 
2012 AHP Matriz BCG 

Advances in Information 

Sciences and Service Sciences 

Lee et al. 
Coréia do Sul 

(4) e EUA (1) 
2012 ANP Modelo Delta 

Multimedia Tools and 

Applications 

Yuan et al. 

China (4), EUA 

(1) e Polônia 

(1) 

2012 AHP SWOT 
Journal of Management in 

Engineering 

Ramirez et 

al. 

EUA (3) e 

México (1) 
2012 AHP SWOT 

Environmental Research 

Letters 

Ma e Wei China (2) 2012 AHP SWOT 
Advances in Information 

Sciences and Service Sciences 

Srdjevic, Z.; 

Bajcetic e 
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Sérvia (3) 2012 AHP SWOT/PESTLE 
Water Resources 

Management 

Stainback et 

al. 

EUA (2) e 
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Irã (3) 2012 FANP SWOT 
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Revisão da 

Literatura 
Forest Policy and Economics 
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Autor(es) 

País de 

Afiliação do(s) 

Autor(es) 

Ano de 

Publicação 

Método 

Multicritério 

Ferramenta de 

Diagnóstico 

Estratégico 

Periódico 

Kukrety et 

al. 
EUA (4) 2013 AHP SWOT Forest Policy and Economics 

Bas Turquia (1) 2013 
TOPSIS e 

AHP 
SWOT 

International Journal of 

Electrical Power & Energy 

Systems 

Quadro 3.10 Artigos selecionados e suas respectivas informações 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Em seguida, os artigos foram distribuídos entre as áreas estabelecidas pela 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), conforme empregado em 

Rodriguez, Costa e Do Carmo (2013). 

A Tabela 3.9 apresenta as áreas da CNAE com o número de publicações alocadas a 

cada uma delas. 

 
Seção Descrição N 

A Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura 8 

B Indústrias Extrativas 5 

C Indústrias de Transformação 5 

D Eletricidade e Gás 4 

E Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação 2 
F Construção 3 

G Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 5 

H Transporte, Armazenagem e Correio 5 

I Alojamento e Alimentação 0 

J Informação e Comunicação 1 

K Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados 0 

L Atividades Imobiliárias 0 

M Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 0 

N Atividades Administrativas e Serviços Complementares 0 

O Adminstração Pública, Defesa e Seguridade Social 1 

P Educação 1 

Q Saúde Humana e Serviços Sociais 1 
R Artes, Cultura, Esporte e Recreação 2 

S Outras Atividades de Serviços 0 

T Serviços Domésticos 0 

U Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais 0 

X Outros 5 

Tabela 3.9 Áreas da CNAE com a quantidade de publicações 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

É importante destacar que 5 (cinco) artigos não se enquadraram na CNAE, portanto, 

foi acrescentada a classificação “Outros”. 
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 Seção A: Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura 

 

Agricultura, pecuária produção florestal, pesca e aquicultura é a classificação com 

maior quantidade de artigos. De 2000 a 2012 foram 8 (oito) artigos publicados com temas 

relacionados a essa área. Um breve sumário das pesquisas é apresentado a seguir. 

Kurttila et al. (2000) propõem um método híbrido, chamado A’WOT, resultante da 

integração do método AHP com a Análise SWOT. Esta abordagem é aplicada na obtenção da 

certificação florestal e considera aspectos ecológicos, econômicos e sociais. Neste trabalho, o 

método AHP atribui pesos aos pontos fortes e fracos e às oportunidades e ameaças da Análise 

SWOT para a obtenção ou não do certificado. 

Kangas et al. (2003) propõem um método híbrido, chamado S-O-S, resultante da 

integração do método SMAA-O (Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis with Ordinal 

criteria) com a Análise SWOT. O método SMAA-O é utilizado para que seja possível utilizar 

informações ordinais. O trabalho aplica este novo método na avaliação de estratégias de 

gerenciamento de uma propriedade florestal de uma organização privada, que inclui a floresta 

e uma sede de verão. 

Shrestha, Alavalapati e Kalmbacher (2004) adotam o método híbrido A’WOT, 

resultante da integração do método AHP com a Análise SWOT, na pesquisa do potencial para 

implantação de silvicultura no centro-sul da Flórida, demonstrando a aplicabilidade deste 

método ao contexto do problema abordado. 

Masozera et al. (2006) utilizam um modelo híbrido, integrando a Análise SWOT 

com o método AHP, para avaliar a percepção dos representantes de 3 grupos (comunidades 

locais, uma agência do governo e uma organização ambiental) em relação à adequação da 

abordagem de gestão comunitária na Reserva Florestal Nyungwe em Ruanda. 

Margles et al. (2010) apresentam uma aplicação da metodologia SWOT-AHP para 

auxiliar no desenvolvimento do plano de gestão da área de proteção de uso da terra do Parque 

Nacional Nyungwe em Ruanda. Os autores utilizam a opinião de agricultores, governos 

locais, agências nacionais, organizações não-governamentais e outros grupos interessados 

para a definição das prioridades. 

Grošelj, Malovrh e Stirn (2011) utilizam a abordagem A'WOT para analisar a 

influência das cooperativas de proprietários florestais da Eslovênia na gestão florestal privada. 

Os autores fazem uma comparação com outras abordagens que empregam o DEA (Data 

Envelopment Analysis) como método principal na integração DEAW&C, DEA-WDGD e 

WGMDEA. 
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Wasike et al. (2011) empregam a abordagem híbrida AHP-SWOT a fatores que 

influenciam a eficiência do sistema de registro do gado de corte e do gado leiteiro no Quênia, 

com o objetivo de identificar e quantificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças; e 

elaborar estratégias de intervenção para cada um desses componentes, de acordo com a 

prioridade estabelecida pelo AHP. 

Stainback et al. (2012) utilizam a combinação da Análise SWOT com o método AHP 

para avaliar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças na adoção de pequenas 

propriedades agroflorestais como uma estratégia para os pequenos agricultores em Ruanda. 

 

 Seção B: Indústrias Extrativas 

 

Esta seção apresenta estudos relacionados à indústria extrativista. Os 5 artigos 

encontrados foram publicados recentemente, entre 2011 e 2013. Um breve resumo de cada 

trabalho é apresentado a seguir. 

Azimi et al. (2011) propõem um modelo integrado para priorizar estratégias do setor 

de mineração iraniano. Os autores utilizam a Análise SWOT para identificar os pontos fortes 

e fracos e as oportunidades e ameaças. Em seguida, o método ANP é aplicado a fim de se 

obter o peso dos fatores obtidos com a Análise SWOT e, finalmente, as estratégias são 

classificadas através da técnica TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an 

Ideal Solution). 

Fouladgar, Yazdani-Chamzini e Zavadskas (2011) apresentam um modelo integrado 

para priorizar estratégias do setor de mineração do Irã. A Análise SWOT é utilizada para 

identificar as estratégias (alternativas) e os parâmetros do Balanced Scorecard (BSC) são 

utilizados como critérios para classificá-las. O peso dos critérios (parâmetros BSC) é gerado 

pelo método FAHP (Fuzzy Analytic Hierarquic Process) e a prioridade das alternativas 

(estratégias identificadas com a Análise SWOT) é estabelecida por meio do emprego da 

técnica Fuzzy TOPSIS. 

Duchelle et al. (2012) avaliam a percepção de representantes de quatro grupos de 

stakeholders – comunidades, indústrias (castanha do Brasil e madeira), organizações não-

governamentais e agências governamentais – com relação à gestão integrada de madeira e 

castanha do Brasil. A Análise SWOT combinada com o método AHP é utilizada para realizar 

a avaliação. 

Tavana et al. (2013) apresentam um sistema de apoio à decisão em grupo para 

avaliar rotas alternativas de gasodutos na região da bacia do Mar Cáspio. O sistema combina a 
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Análise SWOT com o método Delphi para captar percepções dos decisores. O método 

PROMETHEE (Preference Ranking Organisation METHod for Enrichment Evaluations) é 

utilizado para identificar a rota de gasoduto mais atraente. A análise GAIA (Geometrical 

Analysis for Interactive Assistance) é usada para analisar melhor as rotas alternativas e chegar 

a uma solução de acordo com as metas e objetivos da gestão. 

Tahernejad, Khalokakaie e Ataei (2013) utilizam a integração da Análise SWOT 

com o método AHP para priorizar e estabelecer as melhores estratégias para a produção nas 

minas de rochas ornamentais no Irã, com base na hierarquia de critérios e subcritérios. 

 

 Seção C: Indústrias de Transformação 

 

Nesta seção, foram classificados 5 artigos. O primeiro trabalho foi publicado em 

2007 e o último no ano de 2013. Abaixo é apresentado um resumo das publicações. 

Yüksel e Dagdeviren (2007) empregam a integração da Análise SWOT com o 

método ANP em uma empresa que produz roupas em Istambul (Turquia) e exporta para 

países da União Europeia. O objetivo do estudo é determinar prioridade para as estratégias 

desenvolvidas e determinar a melhor estratégia para a organização. O método AHP também é 

usado para comparar os efeitos da dependência entre os fatores na priorização das estratégias 

e pesos dos subfatores. 

Zaerpour et al. (2008) propõem uma abordagem “Fuzzy-AHP SWOT” para avaliar 

se um produto deve ser produzido pela aplicação da estratégia Make-To-Order (MTO) ou da 

estratégia Make-To-Stock (MTS). A abordagem proposta é validada através de um estudo de 

caso real em uma empresa de processamento de alimentos interessada em produzir um novo 

item. 

Jiang et al. (2012) utilizam o modelo híbrido SWOT-AHP no estudo de fatores 

competitivos para lubrificantes de veículos. A pesquisa foi realizada para identificar as 

estratégias a serem adotadas para responder aos desafios dos avanços tecnológicos e para 

aumentar a participação chinesa no mercado internacional. 

Babaesmailli, Arbabshirani e Golmah (2012) utilizam um modelo de integração do 

método Fuzzy ANP com a Análise SWOT para atribuir pesos às estratégias e poder selecionar 

a melhor. O modelo é demonstrado através de um estudo de caso realizado em uma empresa 

de fabricação de telha no Irã. 

Parthiban, Abdul Zubar e Katakar (2013) apresentam uma abordagem com a 

integração de lógica Fuzzy, Análise SWOT e Análise Envoltória de Dados (DEA) na 
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avaliação e seleção de fornecedores. A abordagem proposta é validada por meio de estudo de 

caso realizado em um fabricante de componentes automotivos com 20 fornecedores, 

utilizando a Análise Fuzzy SWOT na pré-qualificação e DEA na seleção final. 

 

 Seção D: Eletricidade e Gás 

 

A seção Eletricidade e gás possui 4 artigos. Seus resumos são apresentados a seguir. 

Dwivedi e Alavalapati (2009) analisam, por meio da integração da Análise SWOT e 

o método AHP, as percepções de quatro grupos de atores (organizações não-governamentais, 

governo, indústria e academia) quanto ao desenvolvimento de bioenergia produzida a partir de 

biomassa florestal no sul dos EUA. No geral, todos os grupos foram a favor do 

desenvolvimento. 

Ma e Wei (2012) utilizam a Análise SWOT integrada com o método AHP para 

avaliar o desenvolvimento da indústria de energia eólica e outras fontes de energia, através da 

análise quantitativa de fatores que impactam no futuro desta indústria no interior da 

Mongólia. Os resultados são um bom guia para o desenvolvimento econômico da região. 

Catron et al. (2013) empregam a abordagem híbrida SWOT-ANP para avaliar o 

desenvolvimento da produção de bioenergia. Os autores utilizam opiniões de especialistas em 

políticas florestais, selecionados com a ajuda do Departamento de Desenvolvimento e 

Independência de Energia do Estado do Kentucky, EUA. 

Bas (2013) propõe uma metodologia de integração da Análise SWOT com o método 

Fuzzy TOPSIS, combinada com o método AHP, para analisar uma cadeia de fornecimento de 

energia elétrica na Turquia. A estrutura para realizar a Análise SWOT, estabelecendo pontos 

fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças; é baseada em critérios da Gestão de Cadeia de 

Suprimentos retirados da literatura. O método AHP é utilizado para determinar a importância 

relativa dos critérios em cada grupo e os fatores mais importantes, de cada grupo, são 

selecionados. O método Fuzzy TOPSIS é empregado para priorizar os critérios, considerando 

os pesos gerados pelo método AHP, e, posteriormente, para definir as estratégias. 

 

 Seção E: Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação 

 

Esta seção apresenta 2 artigos recentes, o primeiro foi publicado em 2011 e o 

segundo em 2012. Abaixo está exposto o sumário de cada um deles. 

Gallego-Ayala e Juízo (2011) utilizam o modelo híbrido A'WOT, metodologia 

baseada na integração da Análise SWOT ao método AHP, para identificar e priorizar os 
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critérios fundamentais que afetam a execução de reformas da Gestão Integrada de Recursos 

Hídricos em Moçambique. Os autores acrescentam que para países, como Moçambique, com 

recursos e capacidade humana limitados, os resultados do estudo dão uma boa perspectiva 

para sua otimização. 

Srdjevic, Z.; Bajcetic e Srdjevic, B. (2012) apresentam a Análise SWOT modificada 

(SWOT/PESTLE) para identificar critérios dentro das categorias da Análise PESTLE 

(Política, Econômica, Social, Tecnológica, Legal e Ambiental). Os autores fazem a integração 

com o método AHP para avaliar a prioridade dos critérios nas categorias e a importância 

delas, permitindo uma classificação final de todos os critérios. Para testar a abordagem, foi 

realizado um estudo de caso de reconstrução de uma estrutura de captação de água na 

província de Vojvodina, Sérvia. 

 

 Seção F: Construção 

 

Esta seção apresenta estudos na área de Construção. Os 3 artigos encontrados foram 

publicados em diferentes anos: 2009, 2010 e 2012. Um breve resumo de cada trabalho é 

apresentado a seguir. 

Wu, Lin e Chen (2009) propõem um modelo baseado na integração do método Fuzzy 

ANP com o modelo de Diamante de Porter na seleção de um local para a construção de um 

hospital em Taiwan. O Fuzzy ANP foi utilizado para obtenção dos pesos e classificação das 

alternativas, segundo os critérios definidos com base no modelo de Diamante de Porter. As 

relações entre os critérios, para avaliar a vantagem competitiva, também foram consideradas. 

Juan et al. (2010) propõem uma abordagem de integração do modelo de Diamante de 

Porter com o método Fuzzy PROMETHEE para seleção de projetos de renovação urbana. O 

modelo de Diamante de Porter é utilizado para estabelecer critérios de avaliação da qualidade 

da competitividade urbana e o método PROMETHEE é usado para determinar a prioridade 

dos projetos. Algoritmos Genéticos são utilizados para buscar as melhores soluções. A 

abordagem proposta é validada através da avaliação de 13 projetos de renovação urbana na 

cidade de Taipei (Taiwan). 

Yuan et al. (2012) utilizam o modelo de integração do método AHP com a Análise 

SWOT para analisar a estratégia do governo chinês em desenvolver o projeto de habitação 

pública através de Parceria Público-Privada (PPP). As sugestões apresentadas após a 

aplicação do modelo podem ser utilizadas, pelo setor público, como diretrizes na adoção de 
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PPP para habitação pública. Também podem ser usadas para incentivar o setor privado a 

participar do projeto. 

 

 Seção G: Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 

 

Esta seção possui 5 artigos, publicados entre 2003 e 2013. Abaixo é apresentado um 

sumário de cada trabalho. 

Tsaur (2003) apresenta um modelo Fuzzy de previsão, considerando a percepção de 

risco e a propensão ao risco. O método AHP é utilizado para definir os intervalos do Ciclo de 

Vida do Produto. O risco é combinado ao modelo de previsão para a previsão de vendas em 

um determinado estágio do ciclo de vida. O modelo proposto é ilustrado através de um estudo 

de caso com usuários de internet em Taiwan. 

Kim, Lee e Youn (2012) apresentam um estudo para identificar fatores que 

influenciam a intenção de recompra dos clientes no comércio social, divulgado pelas redes 

sociais, e propõem um plano de portfólio para facilitar o crescimento deste comércio na 

Coreia. O método AHP e a matriz BCG (Boston Consulting Group) são utilizados para atingir 

o objetivo da pesquisa. 

Lee et al. (2012) utilizam o modelo Delta para identificar estratégias para 

comercialização do serviço de WiBro (Wireless Broadband) no mercado mundial e o método 

ANP é aplicado para verificar a importância relativa dessas estratégias, sugerindo um roteiro 

estratégico. 

Ramirez et al. (2012) utilizam a abordagem integrada SWOT-AHP para avaliar a 

percepção de quatro grupos (colaboradores, promotores locais, líderes comunitários e usuários 

finais) a respeito de um modelo de fogão não tradicional (NTCS), promovido com sucesso no 

noroeste de Honduras. 

Kukrety, Dwivedi e Alavalapati (2013) empregam a integração da Análise SWOT ao 

método AHP para analisar as percepções de quatro grupos de stakeholders (administradores, 

proprietários de terra, comerciantes e fontes de conhecimento) para o comércio de madeira em 

extinção. O estudo apresenta o desenvolvimento de uma política comercial sustentável, 

envolvendo proprietários de terras privadas, como uma estratégia para melhorar a 

conservação da madeira na natureza. 
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 Seção H: Transporte, Armazenagem e Correio 

 

A seção de Transporte, armazenagem e correio possui 5 artigos, o primeiro foi 

publicado em 2008 e o mais recente em 2012, como pode ser observado nos resumos abaixo. 

Lee e Lin (2008) utilizam a integração da Análise SWOT ao método FAHP para 

avaliar a posição competitiva e o nível de desenvolvimento das localidades com centro de 

distribuição internacional na região da Ásia-Pacífico. 

Arslan e Turan (2009) empregam a integração do método AHP à Análise SWOT em 

uma abordagem para reduzir os acidentes marítimos no Estreito de Istambul e, 

consequentemente, aumentar a segurança e o desempenho de navegação dos navios. Na 

pesquisa, os fatores que causam os acidentes são examinados e determinados com a Análise 

SWOT e seus pesos são gerados usando o método AHP. Com esta aplicação, foram 

desenvolvidos planos estratégicos para minimizar os acidentes. 

Kandakoglu, Celik e Akgun (2009) propõem uma abordagem multi-metodológica 

com base na aplicação da Análise SWOT e dos métodos AHP e TOPSIS para seleção de 

registro de embarcação na indústria de transporte marítimo. A Análise SWOT é utilizada para 

determinar os fatores-chave da avaliação e estruturar a hierarquia de decisão, o método AHP é 

usado para aferir a importância relativa dos critérios de avaliação nesta hierarquia de decisão 

e o TOPSIS é aplicado para classificar as alternativas. 

Lee, Huang e Teng (2009) utilizam a integração da Análise SWOT com o método 

Fuzzy AHP para avaliar uma localização para desenvolvimento de um Centro de Logística 

Global na região da Ásia-Pacífico. 

Sevkli et al. (2012) empregam a metodologia Fuzzy ANP – SWOT na indústria de 

aviação civil turca para apoio à decisão das empresas aéreas no desenvolvimento de suas 

estratégias nas operações domésticas. Os autores também fazem uma breve comparação de 

resultados com a substituição do método FANP pelos métodos ANP, AHP e FAHP. 

 

 Seção J: Informação e Comunicação 

 

Esta seção apresenta um único artigo, publicado em 2008. Seu resumo é apresentado 

a seguir. 

Mahdavi et al. (2008) utilizam a integração do método AHP à Análise SWOT para a 

tomada de decisão na indústria de TI (Tecnologia da Informação) iraniana. Após a aplicação 

da abordagem híbrida, onde os critérios qualitativos empregados na Análise SWOT são 

quantificados, os autores utilizam o método TOPSIS para identificar a melhor estratégia. 
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 Seção O: Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 

 

Em 2007 foi publicado um artigo, o qual é classificado na seção Administração 

pública. Este trabalho é o único representante desta seção na pesquisa. Seu resumo é 

apresentado abaixo. 

Kahraman; Demirel, N. e Demirel, T. (2007) utilizam a Análise SWOT em 

combinação com o método AHP para priorizar pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças 

dos subfatores do governo eletrônico (e-Government) da Turquia. As estratégias do governo 

eletrônico também foram analisadas e priorizadas com a utilização do método AHP. 

 

 Seção P: Educação 

 

Somente um artigo foi classificado nesta seção. Publicado em 2009, seu resumo é 

apresentado a seguir. 

Celik, Kandakoglu e Er (2009) propõem um modelo de avaliação Fuzzy multi-

estágios integrados (FIMEM – Fuzzy Integrated Multi-stages Evaluation Model). A 

metodologia proposta envolve o método FAHP e a técnica Fuzzy TOPSIS, integrados à 

Análise SWOT. O método FAHP é utilizado para gerar pesos para cada critério e a técnica 

Fuzzy TOPSIS é utilizada na fase seguinte para classificar as alternativas. A Análise SWOT é 

realizada na fase inicial para levantamento das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. O 

modelo é aplicado ao recrutamento de professor sênior com a finalidade de gerenciar o 

processo de seleção e desenvolvimento de pessoal nas Instituições de Educação e 

Treinamento Marítimo. 

 

 Seção Q: Saúde Humana e Serviços Sociais 

 

Esta seção apresenta somente um artigo, o qual foi publicado em 2008. Um sumário 

da pesquisa é apresentado abaixo. 

Kumar e Seetharaman (2008) utilizam a abordagem híbrida da Análise SWOT com o 

método AHP para priorizar projetos de melhoria no serviço de saúde. A eficácia do método é 

demonstrada através de um estudo de caso na unidade de terapia intensiva do Hospital Queen 

Elizabeth, em Bridgetown, Barbados. 
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 Seção R: Artes, Cultura, Esporte e Recreação 

 

Na seção Artes, cultura, esporte e recreação foram classificados 2 artigos, um deles 

foi publicado em 2004 e o outro em 2011. O resumo deles é apresentado a seguir. 

Kajanus, Kangas e Kurttila (2004) propõem um modelo híbrido com a Análise 

SWOT, substituindo o método AHP no A’WOT pela técnica SMART na pesquisa do 

potencial da cultura local no turismo rural. Os autores aplicam o modelo nas regiões de Ylä-

Savo, na Finlândia, e Kassel, na Alemanha. 

Lee e Walsh (2011) utilizam um modelo combinando a Análise SWOT com o 

método AHP para analisar os fatores de decisão na terceirização do marketing esportivo no 

Departamento de Atletismo Intercolegial da Universidade de Akron (EUA). Os resultados 

mostram que o retorno financeiro é o fator mais importante para os tomadores de decisão 

enquanto a minimização de custos não é tão relevante. 

 

 Outros 

 

Como exposto anteriormente, esta seção foi acrescentada para classificar todos os 

trabalhos selecionados. Cinco trabalhos não se enquadram nas áreas da CNAE e, portanto, 

estão disponibilizados nesta seção. Um resumo de cada um deles é apresentado a seguir. 

Ho (2008) apresenta uma revisão da literatura com métodos e ferramentas que têm 

sido utilizados na integração com o método AHP. O autor divide a pesquisa em 5 abordagens 

de integração: (1) AHP e Programação Matemática (50% dos artigos da pesquisa); (2) AHP-

QFD (24,2%); (3) AHP e Meta-heurística (12,1%); (4) AHP e Análise SWOT (7,6%); e (5) 

AHP-DEA (6,1%). 

Taleai, Mansourian e Sharifi (2009) propõem a integração da Análise SWOT com o 

método AHP, combinado com o método Delphi, para identificar e classificar os diversos 

indicadores que afetam o sucesso ou o fracasso na utilização de Sistemas de Informação 

Geográfica (GIS). Os autores aplicaram o método proposto em um estudo de caso para 

determinar as principais perspectivas e os desafios que as organizações nacionais do Irã 

estavam enfrentando no desenvolvimento e na implementação do Sistema. 

Dagdeviren e Yüksel (2010) utilizam a análise das 5 forças de Porter com o método 

Fuzzy AHP para medir o nível de competição setorial de uma organização. Os fatores e 

subfatores que têm impacto no nível de competição foram determinados, com base na análise 

de Porter e, em seguida, foram analisadas as dependências internas entre as forças. Os pesos 
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dos subfatores foram determinados pelo método FANP, com base nas dependências 

observadas. 

Amin, Razmi e Zhang (2011) utilizam a abordagem integrada de lógica Fuzzy à 

Análise SWOT, para lidar com a imprecisão do pensamento humano, na seleção de um 

fornecedor. Os autores também empregam um modelo de programação linear Fuzzy para 

determinar a quantidade que deve ser comprada de cada fornecedor, supondo que a demanda é 

um número fuzzy. 

Kajanus et al. (2012) apresenta uma revisão da literatura de publicações com a 

abordagem de integração da Análise SWOT e um método multicritério (AHP, SMART, 

SMAA-O), comparando as características e propriedades desses métodos. 

 

 

3.3.1 Análise dos Resultados 

 

Esta seção apresenta a análise dos artigos selecionados de acordo com as seguintes 

categorias: (1) área de aplicação; (2) ano de publicação; (3) método multicritério; (4) técnica 

de diagnóstico estratégico; (5) integração dos métodos; (6) periódico de publicação; e (7) 

nacionalidade da instituição de afiliação do(s) autor(es). 

 

 

3.3.1.1 Análise por área de aplicação 

 

O levantamento bibliográfico mostra que os 48 artigos estão distribuídos em 13 

áreas, das 21 contidas na CNAE. A Tabela 3.10 apresenta a relação das áreas com as 

respectivas quantidades e percentuais de publicações. 

 
Seção Descrição N % 

A Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura 8 16,67% 

B Indústrias Extrativas 5 10,42% 

C Indústrias de Transformação 5 10,42% 

D Eletricidade e Gás 4 8,33% 
E Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação 2 4,17% 

F Construção 3 6,25% 

G Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 5 10,42% 

H Transporte, Armazenagem e Correio 5 10,42% 

J Informação e Comunicação 1 2,08% 

O Adminstração Pública, Defesa e Seguridade Social 1 2,08% 

P Educação 1 2,08% 

Q Saúde Humana e Serviços Sociais 1 2,08% 

R Artes, Cultura, Esporte e Recreação 2 4,17% 

X Outros 5 10,42% 

 Total 48 100% 

Tabela 3.10 Áreas com as respectivas quantidades e percentuais de publicações 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 
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O Gráfico 3.9 é apresentado a seguir. 

 

 
Gráfico 3.9 Áreas com as respectivas quantidades e percentuais de publicações 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Pelo Gráfico 3.9, pode-se observar que a seção A – Agricultura, Pecuária, Produção 

Florestal, Pesca e Aquicultura – é a que mais possui publicações, são 8 artigos, o que 

corresponde a 16,67%. As seções B (Indústrias Extrativas), C (Indústrias de Transformação), 

G (Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas) e H (Transporte, 

Armazenagem e Correio) estão classificadas em segundo lugar com 5 artigos cada uma, 

representando 10,42% do total de publicações. Foi acrescentada a classificação “Outros” 

devido a alguns artigos não se encaixarem nas atividades, como por exemplo, os artigos de 

revisão de literatura. 

 

 

3.3.1.2 Análise por ano de publicação 

 

A Tabela 3.11 e o Gráfico 3.10 apresentam a distribuição de artigos, que abordam a 

integração de métodos de Auxílio Multicritério à Decisão a ferramentas de Diagnóstico 

Estratégico, por ano de publicação. 
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Ano N % 

2000 1 2% 

2003 2 4% 

2004 2 4% 

2006 1 2% 

2007 2 4% 

2008 5 10% 

2009 7 15% 

2010 3 6% 

2011 7 15% 

2012 12 25% 

2013 6 13% 

Total 48 100% 

Tabela 3.11 Distribuição de frequência por ano de publicação 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Abaixo é apresentado o Gráfico 3.10. 

 

 
Gráfico 3.10 Distribuição de frequência por ano de publicação 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Pode-se observar que o primeiro artigo foi publicado em 2000 e que, desde então, 

vem ocorrendo um aumento no número de artigos publicados. De 2000 a 2007, foram 

publicados 8 artigos, o que corresponde a 17%. Nos anos seguintes, até a presente data, 40 

artigos foram publicados, o que corresponde a 83% do total de artigos analisados. O ano com 

o maior número de publicações foi 2012, com 12 artigos publicados, ou seja, com 25% do 

total das publicações. 
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3.3.1.3 Análise por método multicritério 

 

A Tabela 3.12 e o Gráfico 3.11 apresentam a frequência em que os métodos 

multicritério são abordados nas publicações. 

 

 

Método Multicritério N % 

AHP 27 51,9% 

FAHP 5 9,3% 

ANP 4 7,4% 

FANP 4 7,4% 

TOPSIS 3 5,6% 

FTOPSIS 2 3,7% 

FUZZY 2 3,7% 

Revisão da Literatura 2 3,7% 

SMAA-O 1 1,9% 

SMART 1 1,9% 

PROMETHEE 1 1,9% 

FPROMETHEE 1 1,9% 

Total 54 100% 

Tabela 3.12 Frequência dos métodos multicritério 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

 
Gráfico 3.11 Frequência dos métodos de Auxílio Multicritério à Decisão 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Pode-se notar que o número total de ocorrências é maior do que a quantidade de 

artigos, isto acontece devido ao emprego de mais de um método em algumas publicações. 

Observa-se que o método com maior quantidade de ocorrências é o método AHP 

com 28 registros, o que representa 51,9% do total. Em seguida está sua variação, o método 

FAHP, com 9,3% do total de ocorrências. Ressalta-se, portanto, que a família AHP 
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corresponde a 61,2% dos registros. Os métodos ANP e FANP, baseados no AHP, são os que 

têm maior representatividade depois do AHP e FAHP, representando 14,8% do total de 

ocorrências. 

Conforme justificado na seção 3.1.1, o predomínio na utilização dos métodos da 

família AHP ocorre devido à sua simplicidade matemática e à sua flexibilidade (HO, 2008; 

SIPAHI & TIMOR, 2010), além de possibilitar a integração ou combinação com diferentes 

técnicas (VAIDY & KUMAR, 2006). 

 

 

3.3.1.4 Análise por técnica/ferramenta de diagnóstico estratégico 

 

A Tabela 3.13 e o Gráfico 3.12 apresentam a frequência das técnicas de Diagnóstico 

Estratégico nas publicações selecionadas. 

 

Diagnóstico Estratégico N % 

SWOT 39 81,1% 

Diamante de Porter 2 4,2% 

Revisão da Literatura 2 4,2% 

5 Forças de Porter 1 2,1% 

Ciclo de Vida do Produto 1 2,1% 

Matriz BCG 1 2,1% 

Modelo Delta 1 2,1% 

SWOT/PESTLE 1 2,1% 

Total 48 100% 

Tabela 3.13 Frequência das técnicas de diagnóstico estratégico 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

A seguir é apresentado o gráfico com a frequência das técnicas de Diagnóstico 

Estratégico. 
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Gráfico 3.12 Frequência das técnicas de Diagnóstico Estratégico 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Observa-se que a Análise SWOT é a técnica com maior quantidade de ocorrências, 

portanto, 81,1% dos artigos (N = 39) empregam a ferramenta. O restante dos registros 

(18,9%) está bem distribuído entre outras técnicas e 2 artigos são de revisão de literatura. 

Conforme apresentado na seção 3.2.1, Merola (2009) credita a predominância de 

publicações com emprego da técnica Ciclo de Vida do Produto à simplicidade na sua 

aplicação e ao fato da patente ser uma importante fonte de informações técnicas e 

mercadológicas, contribuindo na alimentação de dados para sua utilização. 

 

 

3.3.1.5 Análise por integração dos métodos 

 

Após a análise individuaL dos métodos multicritério e das técnicas de Diagnóstico 

Estratégico, pode-se esperar que as publicações apresentem uma maior quantidade de 

ocorrências da integração AHP-SWOT. A Tabela 3.14 e o Gráfico 3.13 comprovam a 

afirmação acima, nota-se que AHP-SWOT corresponde a 50% (N = 23) do total de registros. 

É importante ressaltar que 2 artigos apresentam revisão de literatura, portanto, não 

foram considerados nesta análise. 

 

Integração N % 

AHP – SWOT 23 50,0% 

FAHP – SWOT 3 6,5% 

ANP – SWOT 2 4,3% 

FANP – SWOT 2 4,3% 

AHP/TOPSIS – SWOT 2 4,3% 

FAHP/FTOPSIS – SWOT 2 4,3% 
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Integração N % 

FUZZY – SWOT 2 4,3% 

ANP/TOPSIS – SWOT 1 2,2% 

SMAA-O – SWOT 1 2,2% 

SMART – SWOT 1 2,2% 

AHP - SWOT/PESTLE 1 2,2% 

FANP - Diamante de Porter 1 2,2% 

FPROMETHEE - Diamante de Porter 1 2,2% 

FANP - 5 Forças de Porter 1 2,2% 

AHP - Ciclo de Vida do Produto 1 2,2% 

ANP - Modelo Delta 1 2,2% 

AHP - Matriz BCG 1 2,2% 

Total 46 100% 

Tabela 3.14 Frequência da integração dos métodos 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

O Gráfico 3.13 é apresentado a seguir. 

 

 
Gráfico 3.13 Frequência da integração dos métodos 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

 

3.3.1.6 Análise por periódico de publicação 

 

A revisão bibliográfica mostra que os 48 artigos estão distribuídos em 37 periódicos 

acadêmicos, ou seja, há pelo menos 1 (um) artigo publicado em cada um desses periódicos. A 

Tabela 3.15 apresenta a relação dos periódicos com as respectivas quantidades. 
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Periódico N % 

Expert Systems with Applications 5 10% 

Forest Policy and Economics 5 10% 

Advances in Information Sciences and Service Sciences 2 4% 

Information Sciences 2 4% 

Quality and Quantity 2 4% 

Agricultural Systems 1 2% 

Advanced Engineering Informatics 1 2% 

Arabian Journal of Geosciences 1 2% 

Central European Journal of Operations Research 1 2% 

Computers and Mathematics with Applications 1 2% 

Energy Economics 1 2% 

Energy Policy 1 2% 

Environmental Research Letters 1 2% 

European Journal of Information Systems 1 2% 

European Journal of Operational Research 1 2% 

Forest Ecology and Management 1 2% 

International Journal of Electrical Power & Energy Systems 1 2% 

International Journal of Healthcare Technology and Management 1 2% 

International Journal of Production Research 1 2% 

Journal of Applied Sciences 1 2% 

Journal of Business Economics and Management 1 2% 

Journal of Environmental Management 1 2% 

Journal of Geographical Systems 1 2% 

Journal of Management in Engineering 1 2% 

Journal of Sustainable Forestry 1 2% 

Management Decision 1 2% 

Maritime Policy and Management 1 2% 

Mathematical and Computer Modelling 1 2% 

Multimedia Tools and Applications 1 2% 

Petroleum Science 1 2% 

Physics and Chemistry of the Earth 1 2% 

Small-scale Forestry 1 2% 

Sport Management Review 1 2% 

Technological and Economic Development of Economy 1 2% 

Tourism Management 1 2% 

Tropical Animal Health and Production 1 2% 

Water Resources Management 1 2% 

Total 48 100% 

Tabela 3.15 Frequência de publicação em periódicos 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Pode-se observar que 32 periódicos possuem apenas um artigo publicado e os 5 

periódicos restantes contribuíram com mais de um artigo. A tabela indica que os periódicos 

Expert Systems with Applications e Forest Policy and Economics publicaram mais artigos do 

que os demais periódicos, isto é, cada um contribui com 10% das publicações. Na sequência, 

têm-se os periódicos Advances in Information Sciences and Service Sciences, Information 

Sciences e Quality and Quantity, cada um com 2 artigos, o que corresponde a 4% das 

publicações. 
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3.3.1.7 Análise por nacionalidade da instituição de afiliação do(s) autor(es) 

 

A Tabela 3.16 mostra a distribuição geográfica das instituições/organizações de 

afiliação dos autores para os 48 artigos analisados. 

 

País de Afiliação do(s) Autor(es) N % 

EUA 36 22,4% 

Irã 26 16,1% 

Turquia 19 11,8% 

Finlândia 14 8,7% 

China 12 7,5% 

Taiwan 10 6,2% 

Coréia do Sul 7 4,3% 

Ruanda 5 3,1% 

Brasil 3 1,9% 

Eslovênia 3 1,9% 

Índia 3 1,9% 

Reino Unido 3 1,9% 

Sérvia 3 1,9% 

Alemanha 2 1,2% 

Canadá 2 1,2% 

Indonésia 2 1,2% 

Lituânia 2 1,2% 

Moçambique 2 1,2% 

Quênia 2 1,2% 

Holanda 1 0,6% 

México 1 0,6% 

Peru 1 0,6% 

Polônia 1 0,6% 

Trinidade e Tobago 1 0,6% 

Total 161 100% 

Tabela 3.16 Distribuição geográfica por país de afiliação dos autores 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

A maioria dos artigos tem mais de um autor, o que explica a frequência total ser 

superior ao total de artigos (N = 161). Os autores estão distribuídos por 24 países e os EUA, 

com 22,4%, são o país com maior frequência de contribuição nas publicações. Irã e Turquia 

também possuem expressiva contribuição com 16,1% e 11,8%, respectivamente. Brasil 

aparece com 1,9% dos artigos selecionados. 

 

 

3.4 FATORES ESTIMULADORES E FATORES INIBIDORES PARA GERAÇÃO DE 

PATENTE NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar publicações que relacionam fatores 

estimuladores e/ou fatores inibidores para geração de patente no âmbito da Universidade. Para 
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o desenvolvimento, foi realizada pesquisa nas bases de dados Scopus e ISI Web of Science; e 

compreende artigos publicados até 04/05/2013. As bases foram escolhidas pela mesma 

justificativa apresentada na seção 3.1. 

A frase utilizada para a busca das publicações foi: (university OR academy OR 

“institute of technology”) AND (patent OR patentability OR patentable OR patenting) AND 

(criteria OR indicator OR perspective OR influence OR perception OR motivation OR 

factor). Após a busca, foram empregados 2 filtros na pesquisa. O primeiro limitou a pesquisa 

a artigos e o segundo, devido a grande quantidade de ocorrências, excluiu os trabalhos 

relacionados à area de saúde, pois o foco da presente pesquisa é a área técnica. 

A análise dos artigos para compor o conjunto final da pesquisa levou em 

consideração a forma de como as publicações abordam o tema relacionado ao estudo em 

questão. Artigos que apresentam apenas comentários superficiais sobre o assunto, não estando 

diretamente relacionados ao escopo da presente pesquisa, não foram considerados. 

A Figura 3.4 apresenta o Diagrama de Venn-Euler com a distribuição, entre as bases 

de dados, dos artigos selecionados. 

 

 
Figura 3.4 Distribuição dos artigos selecionados 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

O Quadro 3.11 apresenta as principais informações dos 7 artigos selecionados. 
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Autor(es) 

País de 

Afiliação 

do(s) 

Autor(es) 

Ano de 

publicação 
Periódico 

Owen-Smith e Powell EUA 2001 Journal of Technology Transfer 

Figueiredo Moutinho, Fontes e 

Godinho 
Portugal 2007 Scientometrics 

Baldini, Grimaldi e Sobrero Itália 2007 Scientometrics 

Sellenthin Alemanha 2009 Journal of Technology Transfer 

Baldini Itália 2011 
Technology Analysis and Strategic 

Management 

Hussler e Pénin França 2012 
International Journal of Technology 

Management 

Walter et al. Alemanha 2013 Journal of Technology Transfer 

Quadro 3.11 Principais informações dos artigos selecionados 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Os resumos dos artigos são apresentados, a seguir, em ordem cronológica. 

Owen-Smith e Powell (2001) apresentam dados qualitativos resultantes de uma 

pesquisa em dois campi universitários para explicar as taxas de divulgação de novas 

invenções. Os autores também apresentam uma discussão sobre as percepções do corpo 

docente quanto aos resultados do patenteamento. 

O Quadro 3.12 apresenta as percepções dos cientistas quanto aos resultados de 

patente. 

 

 
Percepção dos cientistas 

Resultados Ciências Físicas Ciências da Vida 

Proteção 

(1) Restrições à comunicação (4) Protege a liberdade acadêmica de patentes 

(2) Permite a comercialização 
(5) Permite a comercialização necessária para 

o desenvolvimento de drogas 

(3) Limita as ações de concorrentes 

estrangeiros 

(6) Protege as descobertas de serem 

“roubadas” 

 
(7) Protege o corpo docente de ser 

“descascado” pelas empresas 

 
(8) Protege o corpo docente de perder o “ovo 
de ouro” 

Influência 

(9) Permite pedidos de fundos pelos 

reitores, chefes de departamento 

(12) Ajuda a convencer as empresas a pagar 

pelo desenvolvimento da pesquisa 

(10) Leva à consultoria, à pesquisa 

patrocinada e ao emprego do aluno na 

indústria 

(13) Permite a faculdade de se obter 

financiamento por capital de risco 

(11) Auxilia na obtenção de verbas 

federais 

 

Dinheiro (14) Enriquecimento (15) Enriquecimento 

Intangíveis 

(16) Curiosidade (20) Serve ao bem público 

(17) Validação da pesquisa (21) Luta contra a doença 

(18) Aumenta o prestígio (22) Aumenta o prestígio 

(19) Ajuda no avanço do pensamento 

da ciência básica 

(23) Ajuda no avanço do pensamento da 

ciência básica 

Educação 
(24) Ajuda os alunos a conseguir 
emprego 
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Percepção dos cientistas 

Resultados Ciências Físicas Ciências da Vida 

(25) Leitura/escrita de patentes, 
negociações 

 

Quadro 3.12 Percepção dos cientistas quanto aos resultados de patente 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Figueiredo Moutinho, Fontes e Godinho (2007) apresentam um estudo sobre os 

fatores que influenciam os cientistas individuais no patenteamento de suas pesquisas nas 

universidades e organizações de pesquisa do setor público. O estudo foi realizado com 

pesquisadores de instituições portuguesas. 

O Quadro 3.13 apresenta a percepção dos avaliados quanto aos impactos do 

patenteamento. 

 
Percepção dos avaliados quanto aos impactos do patenteamento 

Impactos sobre a 

proteção do 

conhecimento 

(1) Protege as invenções do comportamento "predatório" 

(2) Restringe a livre circulação de informações 

(3) Defende a liberdade acadêmica em face da indústria 

(4) Limita a atividade de outras equipes trabalhando na mesma área de 

pesquisa 

Impactos na instituição 
de pesquisa 

(5) Conduz a pesquisa para algumas áreas que são potencialmente mais 

lucrativas 

(6) Ajuda a validação da pesquisa 
(7) Gera conflitos de interesse dentro da instituição 

(8) Permite o desenvolvimento de novos programas de pesquisa 

(9) Limita o desenvolvimento de programas de pesquisa básica 

(10) Influencia negativamente a produção acadêmica 

Impactos sobre o 

financiamento da 

pesquisa 

(11) Auxilia na obtenção de financiamento pela indústria 

(12) Auxilia na obtenção de financiamento a partir de fontes internas 

(13) Auxilia na obtenção de financiamento pelo governo 

(14) Permite ganhos econômicos através de licenciamento 

(15) Gera retorno sobre o investimento 

Impactos sobre as 

relações com a indústria 

(16) Facilita o desenvolvimento colaborativo de projetos de P& D 

(17) Divulga competências para a indústria, atraindo patrocínio para a 

pesquisa 

(18) Promove atividades de consultoria 
(19) Facilita a comercialização 

(20) Atrai financiamento pela indústria 

Impactos sobre carreiras 

individuais 

(21) Traz status e reconhecimento pelos pares 

(22) Ajuda a progressão na carreira 

(23) Permite ganhos monetários 

(24) Reduz a escolha nas áreas de pesquisa 

Quadro 3.13 Percepção dos avaliados quanto aos impactos do patenteamento 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Os autores também avaliaram as dificuldades nos processos de patenteamento e de 

licenciamento. O Quadro 3.14 apresenta a relação dessas dificuldades. 
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Dificuldades encontradas nos processos de patenteamento e de licenciamento 

Patenteamento 

(1) Desconhecimento das normas legais e dos regulamentos institucionais 

(2) Identificação do potencial comercial e tecnológico dos resultados da pesquisa 
(3) Acesso à informação sobre patentes existentes na mesma área 

(4) Apresentação (forma, procedimento) de um pedido de patente 

(5) Relações com os examinadores de escritórios de patente 

(6) Acesso a recursos financeiros (financiamento) 

Licenciamento 

(7) Identificação de clientes potenciais 

(8) Acesso a competências complementares (por exemplo, marketing), apoio 

institucional 

(9) Negociação de acordos de licenciamento (conhecimento jurídico e experiência 

em negociação de tecnologia) 

(10) Estabelecimento de relações tecnológicas com a indústria ou com outras 

organizações 

Quadro 3.14 Dificuldades nos processos de patenteamento e de licenciamento 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Além das dificuldades nos processos de patenteamento e de licenciamento, 

relacionadas pelos pesquisadores portugueses, os autores identificaram outros fatores a serem 

avaliados. Em termos institucionais foram considerados, definição de uma política interna de 

Propriedade Industrial; presença de apoio de infraestrutura e competências, e ambiente 

favorável às atividades empresariais. Em termos de política, foram considerados, na 

avaliação, a adaptação dos regulamentos institucionais existentes (ou seja, o sistema de 

recompensa e incentivo) e a adaptação das estruturas organizacionais, a fim de motivar os 

cientistas a divulgar suas invenções e exercer as atividades necessárias para patenteá-las. 

Baldini, Grimaldi e Sobrero (2007) apresentam uma pesquisa realizada com 208 

professores italianos, inventores de patentes de propriedade da Universidade de afiliação, 

sobre a motivação para se envolverem em atividades de patenteamento na universidade, os 

obstáculos que enfrentam e as sugestões para fomentar a comercialização do conhecimento 

acadêmico por meio de patentes. 

O Quadro 3.15 apresenta o levantamento, realizado pelos autores, dos fatores 

estimuladores e fatores inibidores para registro de patente no âmbito universitário. 

 
Fatores relacionados ao registro de patente no âmbito universitário 

Fatores que influenciam o 

pesquisador a ser inventor de 

patente de propriedade da 

universidade 

(1) Mais fundos para a pesquisa 

(2) Mais equipamentos para laboratórios de pesquisa 

(3) Bolsas de pesquisa 

(4) Mais fundos para bolsistas de pesquisa 

(5) Ganhos pessoais 

(6) Prestígio/visibilidade/reputação 

(7) Estímulos para a pesquisa 

(8) Troca de conhecimento com o mundo exterior 

(9) Desenvolvimento econômico e tecnológico 

Obstáculos encontrados pelos 

inventores no processo de 

patenteamento 

(10) Desconhecimento das regras de patenteamento no âmbito da 

universidade 

(11) Mentalidade de "Ciência aberta" na universidade 
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Fatores relacionados ao registro de patente no âmbito universitário 

(12) Carga excessiva nas funções docentes 

(13) Carga excessiva nas funções administrativas 
(14) Pouca possibilidade para exploração comercial/industrialização 

(15) Dificuldades em avaliar o potencial comercial 

(16) Desinteresse da indústria na pesquisa acadêmica 

(17) Excesso de burocracia e rigidez dos administradores da 

universidade 

(18) Recompensa insuficiente para pesquisadores 

(19) Falta de apoio na atividade de patenteamento 

(20) Falta de um Escritório de Transferência de Tecnologia 

(21) Falta de fundos para cobrir os custos da patente 

Ações a serem tomadas para 

fomentar as atividades de 

patenteamento nas universidades 

(22) Mais fundos para cobrir os custos de patentes 

(23) Mais informações e divulgação dos resultados da pesquisa 

(24) Criação de um Escritório de Transferência de Tecnologia 
(25) Adoção de uma política/regulamentação universitária de 

patenteamento 

(26) Inclusão de patentes nos critérios de progressão de carreira 

(27) Aumento do percentual das receitas dedicado aos inventores 

(28) Institucionalização de contatos formais entre a indústria e a 

academia 

(29) Criação de incubadoras acadêmicas 

(30) Criação de parques científicos 

Quadro 3.15 Fatores relacionados ao registro de patente no âmbito universitário 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Sellenthin (2009) analisa os fatores que têm impacto sobre a decisão de 

pesquisadores em patentear os resultados de sua pesquisa. O estudo foi realizado com 

professores da Suécia e da Alemanha e envolveu os Escritórios de Transferência de 

Tecnologia das Universidades, a patente e as agências de exploração que cuidam do processo 

de patenteamento e licenciamento na Alemanha, e fundações que apoiam a comercialização 

de pesquisa universitária na Suécia. 

A análise de regressão fornece uma análise das variáveis que têm impacto sobre a 

decisão de depositar uma patente em ambos os países. A variável dependente “Patente” mede 

a propensão dos professores universitários a patentear os resultados de sua pesquisa. 

 

O Quadro 3.16 apresenta as variáveis utilizadas na avaliação. 

 
Propensão a patentear 

Patente Incentivos para solicitar patentes 

Variáveis associadas ao 

sistema de recompensa 
acadêmica 

(1) Publicações são importantes para a carreira acadêmica 

(2) Impacto das publicações sobre o salário, a longo prazo 

(3) Patentes são importantes para a carreira acadêmica 

(4) Patentes são importantes para atrair financiamento externo 
(5) Impacto das patentes sobre o salário, a longo prazo 

(6) Financiamento externo é importante para a carreira acadêmica 

(7) Impactos de financiamento externo no salário, a longo prazo 

Variáveis associadas aos 

custos de transação 

(8) Infraestrutura de apoio 

(9) Experiência dos professores com o sistema da patente 

(10) Experiência pessoal de candidaturas de patentes conjuntas com 
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Propensão a patentear 

Patente Incentivos para solicitar patentes 

empresas 

Variáveis de controle 

(11) Estrutura institucional (por exemplo, regime formal de direito de 

patente) 
(12) Financiamento do grupo de pesquisa 

(13) Tipo de pesquisa básica que realizam 

(14) Tipo de pesquisa aplicada que realizam 

(15) Tamanho do grupo de pesquisa com dedicação integral, incluindo 

estudantes de doutorado 

Preditores de resposta 

(16) Campo científico do pesquisador 

(17) Número de alunos matriculados na universidade 

(18) Universidade técnica ou universidade geral 

Quadro 3.16 Propensão dos professores universitários a patentear os resultados de sua pesquisa 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Baldini (2011) realiza um estudo com professores italianos para avaliar as 

motivações para o patenteamento. Um questionário foi enviado a inventores com patentes e 

outro a não-inventores, ambos da mesma área de pesquisa. O resultado dos grupos foi 

comparado. 

O Quadro 3.17 apresenta os fatores utilizados na avaliação. 

 
Fatores de avaliação do patenteamento na universidade 

Fatores que motivam 

os acadêmicos a 

serem inventores de 

patentes na 

Universidade 

(1) Mais fundos para pesquisa 

(2) Mais equipamentos para laboratórios de pesquisa 

(3) Bolsas de pesquisa 

(4) Mais fundos para bolsistas de pesquisa 

(5) Ganhos pessoais 

(6) Prestígio/visibilidade/reputação 

(7) Estímulos para a pesquisa 

(8) Troca de conhecimento com o mundo exterior 

(9) Desenvolvimento econômico e tecnológico 

Fatores que inibem 
os acadêmicos a não 

serem inventores de 

patentes na 

Universidade 

(10) Publicações e conferências, obstáculos para patentes 

(11) Custos superam benefícios 
(12) As patentes não são relacionadas à atividade acadêmica 

(13) Possibilidade escassa para a exploração comercial/industrialização 

(14) A pesquisa leva a resultados não patenteáveis 

(15) Falta de conhecimento dos procedimentos na universidade sobre patentes 

Quadro 3.17 Fatores de avaliação do patenteamento na universidade 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Hussler e Pénin (2012) analisam as motivações de inventores acadêmicos franceses 

no patenteamento, distinguindo-as entre motivações proativas e motivações reativas. Após a 

distinção, os autores verificam se as motivações proativas dominam as reativas e se existem 

diferenças significativas de comportamento entre as disciplinas de ciências da vida e ciências 

da engenharia e eletrônica. 

O Quadro 3.18 apresenta as variáveis utilizadas na pesquisa. 
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Variáveis utilizadas na avaliação 

Patente Número de patentes inventadas pelo pesquisador, entre 1993 e 2005 

Estratégia Proativa 

(1) Se o entrevistado considera que, para aumentar o seu ganho imediato através 

de royalties, é uma motivação importante patentear 
(2) Se o entrevistado acredita que o patenteamento universitário prejudica a 

cultura da ciência aberta 

(3) Se o entrevistado reconhece que tenta orientar sua pesquisa em áreas em que 

sabe que vai ser possível patentear 

(4) Se o entrevistado já experimentou a transferência de tecnologia 

(comercialização ou industrialização de uma invenção) diretamente relacionada 

ao patenteamento acadêmico 

(5) Se a pesquisa sofreu atraso na publicação diretamente relacionado a patente 

Estratégia Reativa 

(6) Se o laboratório do entrevistado tem uma política sistemática de depósito de 

patente 

(7) Se o entrevistado já se envolveu em processo de litígio de patente 

(8) Se o entrevistado já foi obrigado a reorientar a sua pesquisa no passado para 
contornar uma patente realizada por outro pesquisador 

Variáveis de controle 

(9) Idade 

(10) Sexo 

(11) Publicações do Science Citation Index para cada cientista pesquisado (até 

2005). 

(12) Campo tecnológico (Ciências da vida ou Engenharia) 

Quadro 3.18 Variáveis utilizadas na avaliação das motivações dos inventores acadêmicos franceses no 

patenteamento 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Walter et al. (2013) apresentam um estudo realizado com pesquisadores de nove 

universidades alemãs, nas áreas de ciências naturais, engenharia e matemática/informática, 

para avaliar os incentivos ao patenteamento. Os autores realizaram a pesquisa, baseada na 

combinação de cenários, para obter as preferências dos cientistas em relação aos incentivos 

oferecidos para estimular a divulgação da invenção e quantificar seu impacto relativo. 

O Quadro 3.19 apresenta o conjunto de incentivos utilizados na pesquisa. 

 
Incentivos para patentear 

Variável 

Dependente 
Combinação dos incentivos 

Variáveis 
Independentes 

(1) Pagamento ao(s) inventor(es) para pedido de patente de sucesso (patentes concedidas) 

(2) Percentual das receitas da venda da invenção ou licença a ser paga ao(s) inventor(es) 

(3) Percentual das receitas da venda da invenção ou licença a ser paga ao grupo de trabalho 

(4) Inclusão das patentes em avaliações de desempenho acadêmico 
(5) Prêmio de patentes concedidas 

(6) Presença de um Escritório de Transferência de Tecnologia 

(7) Período de carência em que permite que os resultados da pesquisa sejam patenteados 

após a publicação 

Quadro 3.19 Incentivos para patentear 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Além da pesquisa inicial, para tornar o conjunto de fatores mais abrangente, foi feita, 

entre os dias 01 e 05/05/2013, uma busca nas referências dos artigos selecionados 

anteriormente e na internet. Foram acrescentados mais 3 trabalhos ao estudo. 
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O Quadro 3.20 apresenta o trabalho acrescentados à busca inicial. 

 

Nº Autor(es) 
País de Afiliação 

do(s) Autor(es) 

Ano de 

publicação 
Periódico 

1 Corrêa Brasil 2007 Dissertação de Mestrado 

2 Baldini Itália 2008 Scientometrics 

3 Baldini Itália 2009 Research Policy 

Quadro 3.20 Trabalhos acrescentados à busca inicial 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Corrêa (2007) apresenta um estudo sobre geração de patente no âmbito da 

Universidade brasileira. A autora realizou levantamento bibliográfico e entrevistas com 

atores, da Universidade Federal Fluminense, envolvidos com a questão de patente. 

O Quadro 3.21 apresenta os fatores inibidores para geração de patente na UFF. 

 
Fatores inibidores para geração de patente na UFF 

(1) A passagem da linguagem científica para a linguagem da patente é considerada complexa. 

(2) Dificuldade de fazer levantamento de patente brasileira antiga no INPI, pois as patentes ainda não 

estão no formato pdf, só apresentam o resumo. 

(3) Falta de informação quanto aos procedimentos para o patenteamento. 

(4) Falta de cultura. 

(5) A mentalidade de que a Universidade tem que divulgar o conhecimento, sem se preocupar com 

proteção do conhecimento e recebimento de royalties. Patentear conhecimento vai contra o caráter 
público da Universidade. 

(6) Demora no INPI para responder ao pedido de patente. 

(7) Falta de infraestrutura e divulgação de escritório de transferência de conhecimento. 

(8) Ausência de uma sólida política nacional que promova a interlocução da universidade, governos e 

setor produtivo. 

(9) Ausência de uma política institucional definida. 

(10) Aplicação de recursos financeiros, por parte dos órgãos de fomento à pesquisa, voltada para a 

pesquisa teórica. 

Quadro 3.21 Fatores inibidores na geração de patente 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Baldini (2008) apresenta uma revisão de literatura sobre os efeitos negativos 

potenciais decorrentes de atividades de patenteamento e licenciamento no âmbito 

universitário. O autor fez a pesquisa com base em 82 trabalhos publicados de 1980 a 2006. 

O Quadro 3.22 apresenta os efeitos negativos potenciais. 

 

 
Efeitos negativos potenciais do patenteamento e do licenciamento 

Ameaças ao progresso 

científico 

(1) Restrições de divulgação 

(2) Restrições sobre o compartilhamento de dados 

(3) Tragédia dos anticomuns 

(4) Restrições sobre ferramentas de pesquisa 

Alterações na pesquisa 

(5) Redução da qualidade das patentes 

(6) Substituição entre pesquisa básica e pesquisa aplicada 

(7) Substituição entre patentes e publicações 

(8) Redução da qualidade de publicações 
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Ameaças à atividade 

docente 

(9) Redução do tempo de ensino 

(10) Conflitos de interesses 

(11) Redução de publicações dos alunos 

(12) Redução da aprendizagem informal 

Ameaças à indústria 

(13) Restrições à comunicação universidade-indústria 

(14) Atrasos para inovação na indústria 

(15) Perda de informações confidenciais 

(16) Obstáculo a novos campos de pesquisa 

(17) Aumento de custo 

Quadro 3.22 Potenciais efeitos negativos do patenteamento e do licenciamento 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Baldini (2009) realiza uma pesquisa com o corpo docente sobre os obstáculos à 

atividade de patenteamento nas universidades italianas. Após a pesquisa inicial, o autor 

analisa, através de um modelo de regressão, os efeitos desses obstáculos. Os resultados são: a 

falta de mecanismos de apoio, problemas de comercialização, funções de ensino e 

administrativas muito intensas e problemas pessoais/culturais. 

O Quadro 3.23 apresenta os maiores obstáculos no processo de patenteamento. 

 
Maiores obstáculos no processo de patenteamento 

Procedimentos administrativos e 

organizacionais: falta de mecanismos de 

apoio 

(1) Excesso de burocracia e rigidez dos administradores da 

universidade 

(2) Recompensa insuficiente para pesquisadores 

(3) Falta de apoio na atividade de patenteamento 

(4) Falta de um Escritório de Transferência de Tecnologia 

(5) Falta de fundos para cobrir os custos de patentes 

Falta de tempo 
(6) Carga excessiva nas funções docentes 

(7) Carga excessiva nas funções administrativas 

Problemas de comercialização 

(8) Pouca perspectiva de exploração comercial/industrialização 

(9) Dificuldades em avaliar o potencial comercial 

(10) Pouco interesse da indústria pela pesquisa acadêmica 

Problemas pessoais/culturais 
(11) Falta de conhecimento das normas de patentes na 
universidade 

(12) Mentalidade de “Ciência aberta" da universidade 

Quadro 3.23 Maiores obstáculos no processo de patenteamento 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

 

3.5 SUMÁRIO DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo teve a finalidade de mapear o estado da arte da pesquisa proposta para 

dar suporte ao desenvolvimento da tese. Para atingir o objetivo, quatro eixos relacionados ao 

estudo foram pesquisados, são eles: métodos de Auxílio Multicritério à Decisão e Patente; 

ferramentas/técnicas de Diagnóstico Estratégico e Patente; integração de métodos de AMD e 

ferramentas de Diagnóstico Estratégico; e fatores estimuladores e fatores inibidores para 

geração de patente no âmbito de uma Universidade. 
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Na seção 3.1 foi apresentada a pesquisa de levantamento bibliográfico de artigos, 

publicados até abril/2013, com aplicação de métodos de Auxílio Multicritério à Decisão a 

patente. O resumo das 7 publicações encontradas nas bases de dados Scopus e ISI Web of 

Science e os critérios utilizados em cada pesquisa foram apresentados. Também foi realizado 

um estudo estatítisco de acordo com as seguintes classificações: (1) ano de publicação; (2) 

método multicritério; (3) periódico de publicação; e (4) nacionalidade da instituição de 

afiliação do(s) autor(es). 

A análise por ano de publicação dos artigos que abordam o tema Patente e empregam 

métodos de Auxilio Multicritério à Decisão conclui que o primeiro artigo foi publicado em 

2007. Houve uma interrupção no ano de 2008 e, até 2012, foram publicados, no mínimo, 1 

artigo por ano. No entanto, nos anos 2009 e 2011 foram publicados 2 artigos. 

Já a análise por método multicritério apresenta um número total de registros superior 

quando comparado à quantidade de artigos, isto ocorre, visto que há o emprego de mais de um 

método em algumas publicações. Foi observado que, com 4 registros, o AHP é o método com 

maior quantidade de ocorrências, o que representa 50,00% do total. Em seguida está o método 

ANP, com 37,50% do total de ocorrências. 

Para a análise por periódico de publicação, a revisão bibliográfica mostrou que os 7 

artigos estão distribuídos em 5 periódicos. Foi constatado que 4 periódicos possuem apenas 

um artigo publicado e o periódico Expert Systems with Applications tem a contribuição de 3 

artigos, isto é, 42,86% das publicações. 

A análise por nacionalidade da instituição de afiliação do(s) autor(es) revelou que os 

autores estão distribuídos por 3 países e Coreia do Sul, com 47,62%, é o país com maior 

frequência de contribuição nas publicações. Taiwan também possui expressiva contribuição 

com 42,86%. 

A seção 3.2 apresentou o levantamento bibliográfico de artigos, publicados até 

junho/2013, que empregam ferramentas de Diagnóstico Estratégico aplicadas a Patente. 

Foram utilizadas as mesmas bases de dados citadas anteriormente e a pesquisa retornou 8 

publicações. Após a apresentação do resumo de cada publicação, foi realizada uma análise 

estatística segundo as seguintes classificações: (1) ano de publicação; (2) ferramenta de 

diagnóstico estratégico; (3) periódico de publicação; e (4) nacionalidade da instituição de 

afiliação do(s) autor(es). 

Na análise por ano de publicação dos artigos que abordam ferramentas de 

Diagnóstico Estratégico e Patente pode-se observar que o primeiro artigo foi publicado em 

1998. No entanto, houve uma interrupção e somente em 2006 ocorreu publicação de outro 
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artigo. Até o momento da pesquisa, a frequência de publicação era de 1 artigo por ano, com 

exceção para os anos de 2008 e 2012 que não foi publicado artigo e para o ano de 2011, onde 

foram publicados 2 artigos (25%). 

Para a análise por técnicas de diagnóstico estratégico nas publicações, observou-se 

que o Ciclo de Vida do Produto foi a técnica com maior quantidade de ocorrências; ou seja, 

87,5% dos artigos (N = 7) empregam a ferramenta. O registro restante abordou o emprego da 

Análise SWOT (N=1). 

Já para a análise por periódico de publicação, a revisão bibliográfica mostrou que os 

8 artigos estão distribuídos em 7 periódicos. Portanto, 6 periódicos possuem apenas um artigo 

publicado e somente 1 periódico contribuiu com mais 2 artigos (25%), Technological 

Forecasting and Social Change.  

A análise por nacionalidade da instituição de afiliação do(s) autor(es) indicou que os 

autores estão distribuídos por 7 países e a China, com 30,43%, é o país com maior frequência 

de contribuição nas publicações. EUA, Alemanha e Suécia também possuem expressiva 

contribuição com 17,39%; 13,04% e 13,04%, respectivamente. 

Na seção 3.3 foi apresentado o estudo referente a publicações que abordam a 

integração de métodos de Auxílio Multicritério à Decisão a ferramentas de Diagnóstico 

Estratégico. A síntese e os dados dos 48 artigos, publicados até maio/2013, e selecionados na 

pesquisa, foram apresentados. Após a apresentação, foi realizada uma análise estatística das 

características dos trabalhos, de acordo com as seguintes categorias: (1) área de aplicação; (2) 

ano de publicação; (3) método multicritério; (4) técnica de diagnóstico estratégico; (5) 

integração dos métodos; (6) periódico de publicação; e (7) nacionalidade da instituição de 

afiliação do(s) autor(es). 

A análise por área de aplicação mostrou que os 48 artigos estão distribuídos em 13 

áreas, das 21 contidas na CNAE. Observou-se que a seção A – Agricultura, Pecuária, 

Produção Florestal, Pesca e Aquicultura – é a que mais possui publicações, são 8 artigos, o 

que corresponde a 16,67%. As seções B (Indústrias Extrativas), C (Indústrias de 

Transformação), G (Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas) e H 

(Transporte, Armazenagem e Correio) foram classificadas em segundo lugar com 5 artigos 

cada uma, representando 10,42% do total de publicações. 

Para a análise por ano de publicação, a revisão da literatura revelou que o primeiro 

artigo foi publicado em 2000 e que, desde então, vem ocorrendo um aumento no número de 

artigos publicados. De 2000 a 2007, foram publicados 8 artigos, o que corresponde a 17%. 

Nos anos seguintes, até a presente data, 40 artigos foram publicados, o que corresponde a 
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83% do total de artigos analisados. O ano com o maior número de publicações foi 2012, com 

12 artigos publicados, ou seja, com 25% do total das publicações.  

Já para a análise por método multicritério, pode-se notar que o método com maior 

quantidade de ocorrências foi o método AHP com 28 registros, o que representa 51,9% do 

total. Em seguida, ficou o método FAHP, com 9,3% do total de ocorrências. Ressalta-se, 

portanto, que a família AHP corresponde a 61,2% dos registros. Os métodos ANP e FANP, 

baseados no AHP, foram os que tiveram maior representatividade depois do AHP e FAHP, 

representando 14,8% do total de ocorrências. 

A análise por técnica/ferramenta de diagnóstico estratégico apresentou a análise 

SWOT como a técnica com maior quantidade de ocorrências, isto é, 81,1% dos artigos (N = 

39) empregam a ferramenta. O restante dos registros (18,9%) está bem distribuído entre outras 

técnicas e 2 artigos são de revisão de literatura. 

Após as análises individuais dos métodos de multicritério e das técnicas de 

diagnóstico estratégico, era esperado que as publicações apresentassem uma maior quantidade 

de ocorrências da integração AHP-SWOT, fato que foi comprovado. A integração AHP-

SWOT corresponde a 50% (N = 23) do total de registros. 

Para a análise por periódico de publicação, a revisão bibliográfica mostrou que os 48 

artigos estão distribuídos em 37 periódicos, ou seja, há pelo menos 1 (um) artigo publicado 

em cada um desses periódicos. Expert Systems with Applications e Forest Policy and 

Economics publicaram 5 artigos, isto é, cada um contribui com 10% das publicações 

selecionadas. Na sequência, têm-se os periódicos Advances in Information Sciences and 

Service Sciences, Information Sciences e Quality and Quantity, cada um com 2 artigos, o que 

corresponde a 4% das publicações. 

Já para a análise por nacionalidade da instituição de afiliação do(s) autor(es), os 

autores foram distribuídos por 24 países e os EUA, com 22,4%, são o país com maior 

frequência de contribuição nas publicações. Irã e Turquia também possuem expressiva 

contribuição com 16,1% e 11,8%, respectivamente. Brasil aparece com 1,9%. 

A Figura 3.5 apresenta o Diagrama de Venn-Euler das pesquisas bibliométricas 

realizadas. 

Para melhor entendimento, cada pesquisa receberá uma sigla a partir deste momento. 

Portanto, para: 

 

 Pesquisa I: Métodos de Auxílio Multicritério à Decisão aplicados a patente  

MP; 
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 Pesquisa II: Ferramentas de Diagnóstico Estratégico aplicadas a patente  EP; e 

 Pesquisa III: Integração de Métodos de Auxílio Multicritério à Decisão a 

Ferramentas de Diagnóstico Estratégico  IM 

 

 

Figura 3.5 Diagrama de Venn-Euler das pesquisas bibliométricas realizadas 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Observa-se que a interseção entre a Pesquisa I (MP) e a Pesquisa II (EP) não 

apresenta elemento algum, portanto, não há artigos em comum entre as duas pesquisas. Logo, 

pode-se concluir que, embora ambas abordem patente, não existem artigos que apresentem 

métodos de auxílio multicritério à decisão e ferramentas de diagnóstico estratégico 

concomitantemente. 

Nota-se também as interseções das Pesquisas I (MP) e II (EP) com a Pesquisa III 

(IM), ambas não apresentam elementos. Deste modo, nenhum artigo selecionado na Pesquisa 

III (IM) aborda o tema patente. 

Isto posto, é importante destacar que não há artigo com integração de método de 

Auxílio Multicritério à Decisão a ferramenta de Diagnóstico Estratégico aplicado à patente, 

indicando a originalidade na aplicação da modelagem proposta ao tema. 

A seção 3.4 foi inserida no trabalho para auxiliar na formação do conjunto de 

critérios que serão utilizados no estudo. Foi feito levantamento dos fatores estimuladores e 

fatores inibidores para a geração de patente acadêmica. A pesquisa foi realizada e retornou 7 

artigos, publicados até maio/2013. Com o objetivo de tornar o conjunto de fatores mais 
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abrangente, foi feita busca na internet e nas referências das publicações selecionadas 

anteriormente. Em resposta à pesquisa, foram acrescentados mais 3 trabalhos ao estudo. 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Este Capítulo apresenta as características da metodologia de pesquisa utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa e está dividido em 6 seções: (1) Classificação da Metodologia 

de Pesquisa; (2) Etapas da Metodologia de Pesquisa; (3) Proposta do Conjunto de Critérios 

para avaliação de Instituições de Ensino Superior na geração de patente; (4) Elaboração do 

Questionário para coleta das percepções dos especialistas; (5) Modelagem Proposta; e (6) 

Sumário do Capítulo. 

 

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Segundo Silva e Menezes (2005), a metodologia de pesquisa pode ser classificada 

quanto à natureza, à forma de abordagem do problema, aos objetivos e aos procedimentos 

técnicos. 

Quanto à natureza da pesquisa, o estudo é classificado como pesquisa aplicada, pois 

tem o objetivo de gerar conhecimentos para aplicação prática e para solucionar problemas 

específicos. 

Quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa é quali-quantitativa. Uma vez 

que, além de fundamentar-se na interpretação dos fenômenos e na atribuição de significados 

aos dados, traduz em números as opiniões e informações levantadas para classificá-las e 

analisá-las, utilizando recursos e técnicas estatísticas. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória, visto que realiza levantamento 

bibliográfico e entrevistas com especialistas, e descritiva, pois utiliza técnicas padronizadas de 

coleta de dados: questionário e observação sistemática. 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa é bibliográfica, uma vez que foi 

elaborada a partir de material já publicado, tais como livros, artigos de periódicos e material 

disponibilizado na Internet; levantamento, já que a pesquisa envolve questionamento às 

pessoas cujo comportamento se deseja conhecer; e estudo de caso visto que envolve o estudo 

de um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu conhecimento. 

 

4.2 ETAPAS DA METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A metodologia de pesquisa foi desenvolvida baseada em 11 etapas, conforme 

apresentadas a seguir: 
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Etapa 1: Nesta fase, é realizada revisão da literatura para mapear o estado da arte do 

estudo proposto. Os eixos da pesquisa são: métodos de Auxílio Multicritério à Decisão 

aplicados a patente; técnicas e ferramentas de Diagnóstico Estratégico aplicadas a patente; 

integração de métodos de AMD e ferramentas de Diagnóstico Estratégico; e fatores 

estimuladores e fatores inibidores para produção de patente na Universidade.  Capítulo 3 

Etapa 2: Após a etapa de levantamento dos fatores retirados da literatura, é 

elaborado um questionário, utilizando a ferramenta Google Docs (versão eletrônica), e 

enviado, por mensagem eletrônica, a 130 professores dos oito departamentos da Escola de 

Engenharia da Universidade Federal Fluminense para que estes opinassem quanto aos fatores 

que impactam na produção de patente na Escola. O instrumento de coleta também foi 

elaborado com o auxílio do editor de texto Microsoft Word 2010 (versão impressa) para que 

pautasse as entrevistas realizadas.  Seção 4.3.2 e Apêndices 9.1 e 9.2. 

Etapa 3: É realizada a compilação, separadamente, dos fatores retirados da literatura 

e dos fatores levantados por meio de questionário/entrevista, com o objetivo de construir o 

conjunto de critérios para a avaliação.  Seções 4.3.1 e 4.3.2 e Apêndices 9.3 a 9.10 

Etapa 4: Na realização desta etapa, são utilizadas as ferramentas Many Eyes 

(www.many-eyes.com) e Wordle (www.wordle.net) para identificar os critérios de avaliação. 

 Seções 4.3.1 e 4.3.2; e Apêndice 9.11. 

Etapa 5: O conjunto de critérios para a avaliação é definido com a análise dos 

resultados obtidos na etapa anterior.  Seção 4.3.3 

Etapa 6: Nesta fase, é realizada a classificação dos critérios em fator interno ou fator 

externo, segundo a Análise SWOT.  Seção 4.3.3.1 

Etapa 7: Nesta etapa, é elaborado um questionário para a coleta das percepções de 

43 dirigentes da Escola de Engenharia da UFF, utilizando a plataforma Qualtrics Research 

Suite (versão eletrônica), e enviado, por mensagem eletrônica. Posteriormente, a versão 

impressa do instrumento de coleta foi desenvolvida com o auxílio do editor de texto Microsoft 

Word 2010 e entregue nas secretarias dos Departamentos e dos Cursos de Graduação e Pós-

Graduação da Escola.  Seção 4.4 e Apêndices 9.12 e 9.13. 

Etapa 8: Nesta fase, são apresentadas as 9 etapas da modelagem proposta.  Seção 

4.5 

Etapa 9: É realizada a aplicação da modelagem proposta, considerando a integração 

dos métodos selecionados (ELECTRE TRI original, ELECTRE TRI ME e CPP-TRI) à 

Análise SWOT.  Capítulo 5 
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Etapa 10: Nesta etapa, é realizada a análise comparativa entre os resultados obtidos 

com a aplicação da modelagem proposta e com a aplicação dos métodos selecionados aos 

grupos de especialista, ao conjunto de critério como conjunto de alternativa e às dimensões de 

critérios.  Capítulo 6 

Etapa 11: Considerações finais.  Capítulo 7 

 

 

4.3 PROPOSTA DO CONJUNTO DE CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NA GERAÇÃO DE PATENTE 

 

Esta seção apresenta as etapas para a obtenção do conjunto de critérios para 

avaliação de Instituição de Ensino Superior quanto à produção de patentes, sendo dividida em 

3 partes: (1) Estudo dos fatores estimuladores e dos fatores inibidores para produção de 

patente no âmbito da Universidade: revisão da literatura; (2) Levantamento e estudo dos 

fatores estimuladores e fatores inibidores para produção de patentes no âmbito da 

Universidade: aplicação de questionário e/ou entrevista; e (3) Critérios para avaliação de 

Instituição de Ensino Superior quanto à geração de patente. 

 

 

4.3.1 Estudo dos Fatores Estimuladores e dos Fatores Inibidores para Produção de 

Patente no Âmbito da Universidade: Revisão da Literatura 

 

Após o levantamento bibliográfico dos fatores estimuladores e fatores inibidores para 

geração de patente acadêmica, como visto na seção 3.4, são aplicadas duas ferramentas para 

auxiliar na identificação do conjunto de critérios: Many Eyes e Wordle. Essas ferramentas, 

através da análise dos fatores, permitem que sejam identificados os principais termos, 

fornecendo uma visão mais sólida e aprofundada dos fatores e auxiliando na construção do 

conhecimento para a formação do conjunto de critérios. 

 

4.3.1.1 Texto para aplicação das ferramentas 

 

Para melhor aproveitamento na aplicação das ferramentas Many Eyes e Wordle é 

necessário que se faça um tratamento nos textos selecionados. Isto posto, como estratégia de 

aplicação, foram retiradas, dos textos, as palavras ditas como “palavras vazias”, tais como 

artigos, advérbios e preposições, restando basicamente substantivos e verbos para a análise. 

No segundo passo da estratégia de aplicação buscou-se padronizar os termos 

retirados dos fatores, utilizando as mesmas palavras para inserção no texto. Posteriormente, os 

termos semelhantes foram aproximados. Portanto, aparecendo, por exemplo, no conjunto de 
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fatores, “custo do processo” e “gasto com o processo”, foram retiradas as palavras vazias, 

restando “custo processo” e “gasto processo”. Considerando gasto igual a custo, tem-se “custo 

processo” para todo “custo do processo” e “gasto com o processo” que apareceu no conjunto 

de fatores. 

Os Apêndices 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 apresentam, respectivamente, fatores estimuladores 

com os termos padronizados, fatores inibidores com os termos padronizados, termos 

padronizados para os fatores estimuladores alocados em 6 grupos e termos padronizados para 

os fatores inibidores alocados em 6 grupos. 

O texto final para inserção nas ferramentas é apresentado a seguir. 

O Quadro 4.1 apresenta o texto com os termos padronizados, retirado dos fatores 

estimuladores, utilizado para aplicação das ferramentas Many Eyes e Wordle. 

 

política institucional política institucional política institucional regulamentos institucionais 

regulamentos institucionais estrutura institucional estrutura institucional equipamentos 

equipamentos laboratórios laboratórios infraestrutura infraestrutura apoio escritório 

transferência tecnologia escritório transferência tecnologia incubadora acadêmica parque 

científico enriquecimento enriquecimento curiosidade prestígio prestígio prestígio prestígio 

ganhos econômicos ganhos econômicos ganhos econômicos retorno investimento progressão 

carreira progressão carreira ganhos pessoais ganhos pessoais visibilidade visibilidade 

reputação reputação publicação carreira publicação salário patente carreira patente salário 

experiência pesquisador patente experiência pesquisador indústria área pesquisa pesquisador 

área pesquisa área pesquisa reorientar pesquisa patente outro pesquisador pagamento 

pesquisador pedido percentual receita pesquisador percentual receita pesquisador percentual 

receita grupo percentual receita grupo avaliação desempenho acadêmico status 

reconhecimento proteção liberdade acadêmica proteção liberdade acadêmica proteção 

invenção proteção invenção proteção corpo docente proteção informação desenvolvimento 

econômico tecnológico desenvolvimento econômico tecnológico desenvolvimento novos 

programas validação pesquisa validação pesquisa limita atividade outra equipe limita 

pesquisa básica área pesquisa básica avanço pesquisa básica avanço pesquisa básica área 

pesquisa aplicada atraso publicação pesquisa estímulos pesquisa estímulos pesquisa tamanho 

grupo pesquisa ciência aberta informação divulgação resultado área mais lucrativa obtenção 

emprego aluno prêmio bem público luta doença comercialização comercialização 

comercialização comercialização consultoria consultoria troca conhecimento troca 

conhecimento exterior limita concorrente estrangeiro pesquisa patrocionada desenvolvimento 

colaborativo projetos pesquisa desenvolvimento competência ambiente atividades indústria 

relacionamento indústria financiamento indústria financiamento indústria financiamento 

indústria financiamento indústria financiamento governo financiamento governo 

financiamento fontes internas patente financiamento financiamento carreira financiamento 

salário financiamento grupo pesquisa fundos fundos pesquisa fundos pesquisa fundo bolsista 

fundo bolsista fundos cobrir custos bolsa pesquisa bolsa pesquisa leitura escrita patente 

litígio período carência 
Quadro 4.1 Texto retirado dos fatores estimuladores – Literatura 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 
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O Quadro 4.2 apresenta o texto com os termos padronizados, retirado dos fatores 

inibidores, utilizado para aplicação das ferramentas Many Eyes e Wordle. 

 

regulamentos institucionais regulamentos institucionais apoio institucional apoio 

institucional apoio institucional rigidez administradores rigidez administradores normas 

patente escritório transferência tecnologia escritório transferência tecnologia escritório 

transferência tecnologia infraestrutura apoio infraestrutura estrutura institucional 

conhecimento procedimento política institucional política institucional informação 

procedimentos cultura conflito instituição competências complementares carga funções 

docentes carga funções docentes carga funções administrativas carga funções administrativas 

recompensa pesquisador recompensa pesquisador publicação carreira publicação salário 

patente carreira patente salário experiência pesquisador patente experiência pesquisador 

indústria área pesquisa área pesquisa área pesquisa básica área pesquisa aplicada área 

pesquisa pesquisador patente atividade acadêmica ganhos econômicos tempo ensino custo 

despropositado restrição comunicação restrição divulgação restrição compartilhamentos 

limita tema pesquisa limita produção acadêmica publicação conferência obstáculo patente 

perda informação confidencial acesso informação patente atraso publicação pesquisa 

pesquisa resultado patenteável obstáculos nova área área mais lucrativa substituição pesquisa 

básica aplicada substituição patente publicação qualidade patente qualidade publicação 

reorientar pesquisa patente outro pesquisador conflito interesse tamanho grupo pesquisa 

tragédia anticomuns publicação aluno aprendizagem informal ciência aberta ciência aberta 

ciência aberta ciência aberta potencial comercial tecnológico exploração comercial 

industrialização exploração comercial industrialização potencial comercial potencial 

comercial comercialização comercialização cliente potencial interesse indústria interesse 

indústria negociação licenciamento relacionamento indústria comunicação universidade 

indústria atraso inovação financiamento fundos cobrir custos fundos cobrir custos patente 

financiamento financiamento carreira financiamento salário financiamento grupo pesquisa 

financiamento órgãos fomento pesquisa normas legais forma pedido procedimento pedido 

relacionamento examinadores burocracia burocracia custo litígio formalização complexa 

levantamento INPI tempo processo política nacional restrição ferramenta pesquisa 
Quadro 4.2 Texto retirado dos fatores inibidores – Literatura 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

 

4.3.1.2 Aplicação da ferramenta Many Eyes 

 

A Many Eyes, de propriedade da IBM, foi criada em 2007 pelo Laboratório de 

Comunicação Visual. É uma ferramenta pública, de código privado, com 21 tipos de 

visualização de dados e tem como objetivo principal identificar os principais tópicos de um 

documento e fornecer uma visão geral do conteúdo de um texto. 

Segundo Viégas et al. (2007), a ferramenta permite que os usuários façam upload de 

dados, criem visualizações desses dados e deixem comentários no conjunto de dados e nas 

visualizações. 
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Para a presente pesquisa, foi utilizada a opção de rede de palavras, representação 

gráfica que apresenta as relações entre as diferentes palavras, mostrando sua frequência e sua 

proximidade no texto. 

A ferramenta é útil para visualização rápida do conteúdo de um texto. No entanto, 

também pode ser utilizada para uma análise mais aprofundada, olhando mais atentamente para 

os conjuntos de palavras associadas às diferentes subredes. 

É importante destacar que o Many Eyes não reconhece alguns caracteres da língua 

portuguesa, portanto, os acentos e o cedilha dos textos apresentados nos Quadros 4.1 e 4.2 

foram substituídos pelo seu respectivo caracter “original”. Para a aplicação da ferramenta, é 

necessário que o usuário escolha as regras para estabelecer os relacionamentos entre as 

palavras (Apêndice 9.9). 

A Figura 4.1 apresenta a aplicação da ferramenta aos termos padronizados retirados 

dos fatores estimuladores. 

 Figura 4.1 Aplicação da ferramenta Many Eyes aos fatores estimuladores retirados da literatura 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 
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As redes formadas utilizaram 43 das 113 palavras do texto. Nota-se a formação das 

seguintes redes: 

 

Rede Palavra (Frequência de ocorrência) 

Rede 1 

Pesquisa (21), Estímulos (2), Validação (2), Limita (3), Fundos (4), Desenvolvimento (5), 
Informação (2), Tecnologia (2), Econômico (2), Básica (4), Grupo (4), Área (6), Receita 

(4), Percentual (4), Publicação (3), Carreira (5), Progressão (2), Patente (6), Salário (3), 

Experiência (2) 

Rede 2 
Financiamento (11), Indústria (7), Salário (3), Patente (6), Experiência (2), Carreira (5), 

Progressão (2), Publicação (3), Governo (2) 

Rede 3 
Pesquisador (7), Percentual (4), Receita (4), Área (6), Grupo (4), Básica (4), Indústria (7), 

Experiência (2), Salário (3), Patente (6), Carreira (5), Publicação (3), Progressão (2) 

Rede 4 Conhecimento (2), Troca (2), Consultoria (2), Comercialização (4) 

Rede 5 Regulamentos (2), Institucionais (2) 

Rede 6 Ganhos (5), Econômicos (3), Pessoais (2) 

Rede 7 Escritório (2), Transferência (2), Tecnologia (2) 

Rede 8 Proteção (6), Invenção (2), Acadêmica (3), Liberdade (2) 

Rede 9 Institucional (5), Política (3), Estrutura (2) 

Quadro 4.3 Redes formadas a partir dos fatores estimuladores retirados da literatura 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

A Figura 4.1 pode ser visualizada, utilizando o caminho: http://www-

958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/visualizations/fatores-estimuladores-literatura-2. 

A seguir são apresentados os relacionamentos entre as palavras alocadas em cada 

rede do Quadro 4.3. 

 

- Rede 1: Validação da pesquisa, Estímulos, Fundos para a pesquisa, Pesquisa 

básica, Limita a pesquisa, Desenvolvimento tecnológico, Desenvolvimento 

econômico; 

- Rede 2: Financiamento pelo governo, Financiamento pela Indústria; 

- Rede 3: Experiência do pesquisador, Área de pesquisa do pesquisador, Percentual 

da receita para o pesquisador, Percentual da receita para o grupo de pesquisa, 

Progressão na carreira, Salário; 

- Rede 4: Troca de conhecimento, Consultoria, Comercialização; 

- Rede 5: Regulamentos institucionais; 

- Rede 6: Ganhos econômicos, Ganhos pessoais; 

- Rede 7: Escritório de transferência de tecnologia; 

- Rede 8: Proteção da invenção, Liberdade acadêmica; 

- Rede 9: Política institucional, Estrutura institucional. 

 

A Figura 4.2 apresenta a aplicação da ferramenta aos termos padronizados retirados 

dos fatores inibidores. As redes formadas utilizaram 45 das 109 palavras do texto. 
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Figura 4.2 Aplicação da ferramenta Many Eyes aos fatores inibidores retirados da literatura 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Nota-se a formação das seguintes redes: 
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Rede Palavra (Frequência de ocorrência) 

Rede 1 

Pesquisa (13), Pesquisador (6), Básica (2), Grupo (2), Área (7), Aplicada (2), Substituição 

(2), Publicação (6), Qualidade (2), Acadêmica (2), Carreira (3), Financiamento (6), Salário 
(3), Experiência (2) 

Rede 2 
Patente (11), Pesquisador (6), Publicação (6), Salário (3), Experiência (2), Financiamento 

(6), Carreira (3), Normas (2), Atraso (2),  

Rede 3 
Pesquisador (6), Recompensa (2), Acadêmica (2), Administrativas (2), Funções (4), 
Docentes (2), Carga (4), Experiência (2), Salário (3), Financiamento (6), Carreira (3), 

Publicação (6), Patente (11), Pesquisa (13), Conflito (2) 

Rede 4 Ciência (4), Aberta (4) 

Rede 5 
Institucional (6), Apoio (4), Política (3), Infraestrutura (2), Escritório (3), Transferência 
(3), Tecnologia (3) 

Rede 6 Regulamentos (2), Institucionais (2) 

Rede 7 Rigidez (2), Administradores (2) 

Rede 8 
Comercial (5), Potencial (4), Interesse (3), Industrialização (2), Exploração (2), 

Comercialização (2) 

Rede 9 
Indústria (5), Comunicação (2), Restrição (4), Área (7), Aplicada (2), Substituição (2), 

Interesse (3), Potencial (4) 
Quadro 4.4 Redes formadas a partir dos fatores inibidores retirados da literatura 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

A Figura 4.2 pode ser visualizada, utilizando o caminho: http://www-

958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/visualizations/fatores-inibidores-literatura. 

A seguir são apresentados os relacionamentos entre as palavras alocadas em cada 

rede do Quadro 4.4. 

 

- Rede 1: Grupo de pesquisa, Área de pesquisa, Pesquisa aplicada, Interesse da 

indústria, Pesquisa básica, Qualidade da publicação, Experiência do pesquisador, 

Salário, Carreira, Financiamento; 

- Rede 2: Normas, Patente e publicação, Qualidade da patente, Salário e patente, 

Carreira e patente, Financiamento; 

- Rede 3: Carga das funções docentes, Carga das funções administrativas, 

Recompensa para o pesquisador, Financiamento, Experiência do pesquisador; 

- Rede 4: Ciência aberta; 

- Rede 5: Escritório de transferência de tecnologia, Apoio institucional, Política 

institucional, Infraestrutura; 

- Rede 6: Regulamentos institucionais; 

- Rede 7: Rigidez dos administradores; 

- Rede 8: Potencial comercial, Industrialização, Comercialização, Exploração 

comercial; 

- Rede 9: Interesse da indústria, Restrição da comunicação, Área aplicada. 
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4.3.1.3 Aplicação da ferramenta Wordle 

 

Após a aplicação da Many Eyes, é utiliza a ferramenta Wordle (www.wordle.net) 

para gerar “nuvens de palavras” a partir do conteúdo do texto. Nas nuvens as palavras que 

aparecem com mais frequência no texto são mais destacadas, por meio da sua cor e do seu 

tamanho relativo à outras palavras da figura formada. 

 

Figura 4.3 Aplicação da ferramenta Wordle aos fatores estimuladores retirados da literatura 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Pela Figura 4.3 observa-se a nuvem de palavras formada pelos fatores estimuladores. 

Podem ser destacadas, entre outras, as seguintes palavras: pesquisa, financiamento, indústria, 

proteção, ganhos, carreira, prestígio, desenvolvimento, institucional, comercialização, fundos, 

área, percentual, receita. 
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Figura 4.4 Aplicação da ferramenta Wordle aos fatores inibidores retirados da literatura 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Pela Figura 4.4 observa-se a nuvem de palavras formada pelos fatores inibidores. 

Podem ser destacadas, entre outras, as seguintes palavras: pesquisa, patente, financiamento, 

publicação, área, institucional, comercial, indústria, funções, carga, pesquisador, escritório, 

transferência, tecnologia, salário, restrição, ciência, aberta. 

 

 

4.3.2 Levantamento e Estudo dos Fatores Estimuladores e dos Fatores Inibidores para 

Produção de Patente no Âmbito da Universidade: Aplicação de Questionário e/ou 

Entrevista 

 

Para maior abrangência do conjunto de critérios, após o levantamento bibliográfico, 

foi realizada pesquisa, por meio de questionário e/ou entrevista, com docentes da Escola de 

Engenharia da Universidade Federal Fluminense. 

O questionário foi desenvolvido com o auxílio do editor de texto Microsoft Word 

2010 (versão impressa) e, para a versão eletrônica, foi utilizada a ferramenta do Google 

(www.google.com.br), o Google Docs, e disponibilizado no caminho: 

https://docs.google.com/forms/d/1kml_mQZ3OpUm__6xpP5uWkC_PZW0a7fDnCcgk2dVxy

w/viewform?sid=39f8fc95b6597737&token=hJNTVT4BAAA.uZOGVUw86rWE_NeF-

QYXCw.cYWfOKZ9CWRwbvxt86Zxsg. 
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A aplicação do instrumento de coleta foi realizada através do envio do caminho 

apresentado acima, por mensagem eletrônica e por versão impressa ou por entrevista, pautada 

no questionário. Durante os meses de maio e junho/2013 foram computadas 14 respostas ao 

questionário e à entrevista, o que corresponde a 10,77% do total de professores que tiveram 

acesso à pesquisa (130 docentes). 

Vale ressaltar que, embora o percentual não seja representativo, o objetivo da 

pesquisa com os docentes foi realizar um levantamento de possíveis particularidades 

brasileiras, visto que a grande maioria dos trabalhos encontrados na literatura foram 

realizados com pesquisadores e inventores europeus. Portanto, a finalidade desta etapa foi 

complementar o levantamento realizado na seção 3.4. 

 

A Escola de Engenharia possui 8 departamentos, são eles: 

 

 Departamento de Desenho Técnico (TDT); 

 Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente (TER); 

 Departamento de Engenharia Civil (TEC); 

 Departamento de Engenharia de Produção (TEP); 

 Departamento de Engenharia de Telecomunicações (TET); 

 Departamento de Engenharia Elétrica (TEE); 

 Departamento de Engenharia Mecânica (TEM); e 

 Departamento de Engenharia Química e Petróleo (TEQ). 

 

O Quadro 4.5 apresenta o levantamento, realizado com docentes da Escola de 

Engenharia da UFF, de fatores que estimulam a geração de patente na Instituição. 

 

Docente Departamento 
Considerando o contexto das áreas de Ensino de Engenharia desta 

Universidade, quais são os fatores que estimulam a produção de patente? 

D1 TEM 
1. Assegurar e deter o conhecimento; e 
2. Realizar práticas e metodologias inovadoras e de cunho técnico-científico. 

D2 TEC 

1. Projetos de pesquisa; 

2. Projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) com órgãos de fomento (ANEEL, 

ANP, etc.); 

3. Parcerias com empresas privadas; e 

4. Desenvolvimento de pesquisas aplicadas. 

D3 TEP Reconhecimento pela CAPES. 

D4 TEE 

O único fator que poderia estimular é o fato do CNPq considerar patentes como 

comprovação de produtividade em pesquisa, para fins de concessão de bolsa de 

Produtividade em Pesquisa. 

D5 TEP Não há estímulo à produção de patentes. 

D6 TEE Nenhuma. 

D7 TEE Desconheço se existe alguma política de estímulo nesse sentido. 

D8 TEE Nenhum fator estimula a produção de patentes. 
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Docente Departamento 
Considerando o contexto das áreas de Ensino de Engenharia desta 

Universidade, quais são os fatores que estimulam a produção de patente? 

D9 TEQ 

1. Disponibilidade de instalações; 

2. Massa crítica; e 

3. Contato com o mercado para verificar potenciais aplicações. 

D10 TEE Melhoria dos índices de produção acadêmica, tecnológica e científica. 

D11 TEP 

1. Criação de uma cultura organizacional orientada à inovação; 
2. Entendimento do processo da inovação; 

3. Compreensão dos requisitos, direitos e deveres do patenteamento de uma 

invenção; 

4. Análise das condições mercadológicas; e 

5. Incentivo financeiro. 

D12 TEQ ------------ 

D13 TEP ------------ 

D14 TER Ambiente acadêmico permeável às ideias e à estruturação para projetos. 

Quadro 4.5 Levantamento dos fatores estimuladores 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 4.6 apresenta o levantamento, realizado com docentes da Escola de 

Engenharia da UFF, de fatores que inibem a geração de patente na Instituição. 

 

Docente Departamento 
Considerando o contexto das áreas de Ensino de Engenharia desta 

Universidade, quais são os fatores que inibem a produção de patente? 

D1 TEM 
1. Fatores econômicos; e 

2. Tempo. 

D2 TEC Burocracia administrativa e jurídica para o depósito da patente no INPI. 

D3 TEP 

1. Falta de informação; 

2. Não entendimento do que significa o termo Patente; 
3. Percepção quanto ao preço de uma patente; 

4. Dúvidas sobre quem é o proprietário da Patente: UFF? CNPq? FAPERJ? CAPES? 

Professor? Aluno?; 

5. Quando a patente é fruto do trabalho de várias "gerações" de orientandos, quem é 

o "dono" da patente? Nesse caso é preciso a assinatura de todos os alunos no 

processo de pedido de uma patente? 

D4 TEE 

1. Ausência de "cultura" de produzir patentes; 

2. Burocracia envolvida; 

3. Custos envolvidos; 

4. Para os docentes em DE também pode haver o desestímulo de uma repartição 

desfavorável da propriedade intelectual e a barreira legal que inibe as atividades dos 

docentes em DE, sob o ponto de vista da remuneração; 
5. As áreas de atividade também podem ser mais ou menos propícias à lavratura de 

patentes; e 

6. O reconhecimento acadêmico é desprezível. 

D5 TEP Excesso de atividades. 

D6 TEE Pouca remuneração, pois a universidade fica com a maior fatia (67%). 

D7 TEE 

1. A política de formar engenheiros com o mínimo de conhecimento possível, 

somente para atender de imediato o mercado laboral, obriga aos docentes a dar 

preferência ao ensino antes do que a pesquisa básica, potencial geradora de patentes. 

2. Além disto, é evidente a falta de espaço físico para instalar laboratórios de 

pesquisa básica, mesmo contando com financiamento de fontes públicas. 

D8 TEE Desconhecimento dos fatores que motivariam. 

D9 TEQ 

1. Laboratórios em estado insatisfatório; 

2. Conhecimento disperso em várias áreas que pouco o compartilham; e 

3. Distância em relação aos profissionais do mercado. 

D10 TEE 
1. Burocracia; 

2. Demora na conclusão do processo; e 
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Docente Departamento 
Considerando o contexto das áreas de Ensino de Engenharia desta 

Universidade, quais são os fatores que inibem a produção de patente? 

3. Desconhecimento do processo de patenteamento. 

D11 TEP 

1. Inexistência de sensibilização organizacional; 

2. Discussões tímidas acerca de inovação; 

3. Falta de uma cultura empreendedora; e 
4. Não compreensão dos atores (endógenos e exógenos) capazes de, por meio de 

complementaridades de competências, favorecer a ecologia da inovação. 

D12 TEQ 

1. Custo de se manter a patente; 

2. Desconhecimento das técnicas para patentear; 

3. Falta de cultura; 

4. Tempo para obtenção da patente x avanço da tecnologia; 

5. Não familiaridade com a escrita de patente; 

6. Tempo de espera para poder escrever sobre a patente; e 

7. Visão de a Universidade não ser empreendedora. 

D13 TEP 

1. Não possui equipe para auxiliar no licenciamento; 

2. Não tem visão de mercado; 

3. Poucos colaboradores na agência de inovação; e 

4. Excesso de atividade de consultoria. 

D14 TER 
Falta de metodologia específica de produção de patentes junto aos Programas Stricto 
Sensu. 

Quadro 4.6 Levantamento dos fatores inibidores 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 4.7 apresenta as respostas dos docentes para outros fatores não 

identificados na avaliação da Escola de Engenharia. 

 

Docente Departamento 
Há outro(s) fator(es) que poderia(m) estimular ou inibir a produção de 

patentes? 

D1 TEM Acredito que não. 

D2 TEC Não. 

D3 TEP 
Realização de palestras que esclareçam o processo de submissão e 

gerenciamento de uma patente. 

D4 TEE 

Para estimular: 

1. Facilidades de procedimento burocrático; 

2. Pleno reconhecimento acadêmico; 

3. Ganhos financeiros substanciais; 

4. Excelentes laboratórios; e 

5. Intensa iteração com a indústria, fim das amarras da dedicação exclusiva na 

área de engenharia. 
 

Para inibir: Manter o Status Quo. 

D5 TEP Laboratórios 

D6 TEE 

1. Aumentar para pelo menos 50% na remuneração dos royalties; e 

2. Fazer pedido para que a CAPES considere mais pontuação para as patentes, 

dando mais valor para avaliação dos cursos de pós-graduação. 

D7 TEE 

A evidente política por apoiar somente docentes que coordenam projetos que 

contemplem retorno financeiro imediato, como consultorias ou os denominados 

projetos de pesquisa aplicada P&D para empresas com capital privado, na forma 

de disponibilidade de grandes espaços físicos e infraestrutura, desestimulam os 

esforços na pesquisa básica, principal fonte de patentes numa instituição pública 

como a UFF. 

D8 TEE 

1. Palestras do INPI para mostrar caminhos, vantagens, oportunidades, pode 

estimular; e 

2. O custo do processo pode inibir. 

D9 TEQ Redução de burocracia e apoio junto a órgãos como INPI seriam úteis. 
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Docente Departamento 
Há outro(s) fator(es) que poderia(m) estimular ou inibir a produção de 

patentes? 

D10 TEE 

1. Incentivos financeiros para produção de patentes; 

2. Divulgação do processo de patenteamento; e 

3. Velocidade maior na finalização do processo. 

D11 TEP ------------ 

D12 TEQ 
1. Oferecer disciplina relacionada a patente na grade curricular; 
2. Retorno Financeiro; e 

3. Estímulo a grupo de pesquisa com o objetivo de patenteamento 

D13 TEP 

1. Prêmio relacionado a geração de patente; 

2. Retorno financeiro; e 

3. Reconhecimento pessoal. 

D14 TER 

1. Baixa divulgação de caminhos facilitadores; 

2. Pouca estrutura administrativa para produção de patentes; e 

3. Indisponibilidade de área física. 

Quadro 4.7 Respostas dos docentes para outros fatores 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

 

4.3.2.1 Texto para aplicação das ferramentas 

 

Após a compilação dos fatores estimuladores (Apêndice 9.7) e fatores inibidores 

(Apêndice 9.8) levantados na pesquisa com os docentes, foi realizada a padronização dos 

termos, conforme Apêndices 9.9 e 9.10. 

O Quadro 4.8 apresenta o texto com os termos padronizados, retirado dos fatores 

estimuladores, utilizado para aplicação das ferramentas Many Eyes e Wordle. 

 

laboratórios laboratórios laboratórios avaliação CAPES avaliação CAPES palestras palestras 

disciplina grade curricular cultura práticas metodologias inovadoras técnico científica índices 

produção acadêmica tecnológica científica incentivo financeiro incentivo financeiro retorno 

financeiro retorno financeiro reconhecimento reconhecimento percentual remuneração 

ganhos econômicos prêmio patente produtividade proteção conhecimento projeto pesquisa 

projeto pesquisa desenvolvimento órgãos fomento pesquisa aplicada massa crítica 

entendimento processo inovação ideias estruturação projeto estímulo grupo pesquisa 

relacionamento indústria relacionamento indústria relacionamento indústria comercialização 

bolsa pesquisa compreensão requisitos direitos deveres patenteamento burocracia burocracia 

apoio INPI divulgação patenteamento tempo processo 
Quadro 4.8 Texto com os termos padronizados retirados dos fatores estimuladores – Questionário/Entrevista 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 4.9 apresenta o texto com os termos padronizados, retirado dos fatores 

inibidores, utilizado para aplicação das ferramentas Many Eyes e Wordle. 
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cultura cultura cultura cultura empreendedora espaço físico espaço físico laboratórios 

estrutura institucional ausência metodologia colaboradores agência inovação baixa 

divulgação visão universidade empreendedora política apoio projetos retorno financeiro 

imediato propriedade propriedade propriedade percentual receita pesquisador percentual 

receita pesquisador carga funções carga funções docente reconhecimento tempo 

desconhecimento desconhecimento falta informação conhecimento disperso discussões 

inovação área pesquisa tempo escrever patente relacionamento indústria visão mercado 

consultoria burocracia burocracia burocracia custo patente custo custo custo tempo tempo 

processo desconhecimento técnica desconhecimento processo escrita patente equipe apoio 

licenciamento 
Quadro 4.9 Texto com os termos padronizados retirados dos fatores inibidores – Questionário/Literatura 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

 

4.3.2.2 Aplicação da ferramenta Many Eyes 

 

Após a organização dos fatores estimuladores e fatores inibidores, foram aplicadas as 

2 ferramentas, apresentadas nas seções 4.3.1.2 e 4.3.1.3 (Many Eyes e Wordle), para análise 

da nuvem de palavras e suas frequências. O objetivo do emprego das ferramentas é a melhor 

visualização dos termos relacionados à pesquisa e que irão auxiliar na construção do conjunto 

de critérios para avaliação de uma Instituição de Ensino Superior quanto à produção de 

patente. 

A Figura 4.5 apresenta a aplicação da ferramenta Many Eyes às palavras relacionadas 

aos fatores estimuladores. As redes formadas utilizaram 47 das 59 palavras do texto. 
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Figura 4.5 Aplicação da ferramenta Many Eyes aos fatores estimuladores levantados por 

questionário/entrevista 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Nota-se a formação das seguintes redes: 

 

Rede Palavra (Frequência de ocorrência) 

Rede 1 
Pesquisa (5), Projeto (3), Estímulo (1), Grupo (1), Fomento (1), Processo (2), Inovação 
(1), Crítica (1), Entendimento (1), Cultura (1), Práticas (1), Índices (1), Produção (1), 

Remuneração (1), Ganhos (1), Patente (1), Produtividade (1). 

Rede 2 

Financeiro (4), Retorno (2), Reconhecimento (2), Percentual (1), Incentivo (2), Técnico 

(1), Científica (2), Aplicada (1), Massa (1), Econômicos (1), Prêmio (1), Desenvolvimento 
(1), Órgãos(1). 

Rede 3 

Ideias (1), Estruturação (1), Grade (1), Curricular (1), Acadêmica (1), Tecnológica (1), 

Proteção (1), Conhecimento (1), Metodologias (1), Inovadoras (1), Relacionamento (3), 

Indústria (3), Laboratórios (3), Avaliação (2), CAPES (2), Palestras (2), Disciplina (1). 
Quadro 4.10 Redes formadas a partir dos fatores estimuladores retirados do questionário/entrevista 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

A Figura 4.5 pode ser visualizada, utilizando o caminho: http://www-

958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/visualizations/fatores-estimuladores-questionario-

2. 
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Abaixo são apresentados os relacionamentos entre as palavras alocadas em cada rede 

do Quadro 4.10. 

 

- Rede 1: Processo de inovação, Fomento à pesquisa, Grupo de pesquisa, Estímulo, 

Cultura, Índices de produção, Remuneração, Ganhos, Produtividade, Projeto de 

pesquisa; 

- Rede 2: Retorno financeiro, Incentivo financeiro, Reconhecimento, Prêmio; 

- Rede 3: Grade curricular, Proteção do conhecimento, Metodologias inovadoras, 

Relacionamento com a indústria, Laboratórios, Avaliação da CAPES, Palestras, 

Disciplina. 

 

A Figura 4.6 apresenta a aplicação da ferramenta Many Eyes às palavras relacionadas 

aos fatores inibidores. As redes formadas utilizaram 49 das 52 palavras do texto. 

 

Figura 4.6 Aplicação da ferramenta Many Eyes aos fatores inibidores levantados por 

questionário/entrevista 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Nota-se a formação das seguintes redes: 
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Rede Palavra (Frequência de ocorrência) 

Rede 1 

Colaboradores (1), Agência (1), Propriedade (3), Percentual (2), Receita (2), Pesquisador 

(2), Carga (2), Funções (2), Docente(1), Laboratórios (1), Físico (2), Espaço (2), 
Empreendedora (2), Universidade (1), Projetos (1), Retorno (1). 

Rede 2 
Desconhecimento(4), Técnica (1), Processo (2), Escrita (1), Área (1), Pesquisa (1), 

Estrutura (1), Institucional (1), Mercado (1), Consultoria (1). 

Rede 3 

Tempo (4), Reconhecimento (1), Escrever (1), Política (1), Apoio (2), Ausência (1), 
Metodologia (1), Conhecimento (1), Disperso (1), Relacionamento (1), Patente (3), Custo 

(4), Burocracia (3), Baixa (1), Inovação (2), Discussões (1), Visão (2), Indústria (1), 

Divulgação (1), Financeiro (1), Imediato (1), Falta (1), Informação (1). 

Quadro 4.11 Redes formadas a partir dos fatores inibidores retirados do questionário/entrevista 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

A Figura 4.6 pode ser visualizada, utilizando o caminho: http://www-

958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/visualizations/fatores-inibidores-questionario. 

Abaixo são apresentadas relacionamentos entre as palavras alocadas em cada rede do 

Quadro 4.11. 

 

- Rede 1: Colaboradores, Agência, Percentual de receita para o pesquisador, Carga 

das funções docentes, Laboratórios, Espaço físico, Universidade empreendedora, 

Retorno; 

- Rede 2: Escrita, Desconhecimento da técnica, Desconhecimento do processo, 

Estrutura institucional, Mercado de consultoria; 

- Rede 3: Custo, Burocracia, Divulgação, Falta de informação, Conhecimento 

disperso, Ausência de metodologia, Política de apoio, Reconhecimento, Tempo. 

 

 

4.3.2.3 Aplicação da ferramenta Wordle 

 

Após a aplicação da Many Eyes, foi utilizada a ferramenta Wordle para o estudo da 

frequência das palavras. Pela Figura 4.7 observa-se a nuvem de palavras formada a partir dos 

termos padronizados retirados dos fatores estimuladores. Podem ser destacadas, entre outras, 

as seguintes palavras: pesquisa, financeiro, relacionamento, laboratórios, indústria, retorno, 

incentivo, palestras, reconhecimento, avaliação, CAPES, burocracia, processo, patenteamento. 
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Figura 4.7 Aplicação da ferramenta Wordle aos fatores estimuladores levantados por questionário/entrevista 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Pela Figura 4.8 observa-se a nuvem de palavras formada a partir dos termos 

padronizados retirados dos fatores inibidores. Podem ser destacadas, entre outras, as seguintes 

palavras: tempo, custo, cultura, desconhecimento, burocracia, carga, funções, espaço, físico, 

visão, empreendedora, percentual, receita, apoio. 

 

 
Figura 4.8 Aplicação do Wordle aos fatores inibidores levantados por questionário/entrevista 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 
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4.3.3 Critérios para Avaliação de Instituição de Ensino Superior quanto à Geração de 

Patente 

 

Os levantamentos realizados através da revisão da literatura e do questionário 

aplicado ao corpo docente da Escola de Engenharia da UFF tiveram o intuito de identificar 

fatores influenciadores na produção de patente no âmbito da Universidade para, 

posteriormente, construir o conjunto de critérios para avaliação de Instituição de Ensino 

Superior na geração de patente acadêmica. 

As seções 4.3.1 e 4.3.2 fazem parte do processo de construção do conjunto, o qual foi 

obtido a fim de que o modelo se aproxime ao máximo da realidade e tenha maior abrangência 

nas dimensões a serem avaliadas. 

É importante destacar que a definição dos critérios a serem utilizados na avaliação é 

de grande importância, uma vez que influenciam consideravelmente no resultado final 

(ROGERS, BRUEN & MAYSTRE, 1999). 

Após análise minuciosa dos Quadros 4.3, 4.4, 4.10 e 4.11, onde os relacionamentos 

entre as palavras compostas da rede foram considerados possíveis critérios, elaborou-se o 

conjunto de critérios para avaliação de Instituição de Ensino Superior quanto à geração de 

patente. Foram utilizadas as seguintes estratégias para construção do conjunto de critérios: 

 

 As redundâncias e superposições dos critérios foram retiradas; 

 Os critérios não relevantes para o problema em questão foram retirados; e 

 Os critérios afins foram agrupados em dimensões. 

 

O Quadro 4.12 apresenta a contribuição das pesquisas realizadas na literatura e na 

aplicação do questionário/entrevista, com base nos relacionamentos entre as palavras, 

resultantes da aplicação da ferramenta Many Eyes; na identificação das palavras mais 

frequentes, resultantes da aplicação da ferramenta Wordle; e na releitura de todos os fatores. 

 

Dimensão Critério 

Fatores retirados da 

Literatura 

Fatores retirados do 

Questionário/ Entrevista 

Estimulador Inibidor Estimulador Inibidor 

Instituição 

Cultura de Patente   X  

Infraestrutura  X X X 

Normas institucionais X X   

Agência de Inovação 

Tecnológica 
X X  X 

Disciplina na grade 

curricular e/ou divulgação 

(palestras) 

  X  
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Dimensão Critério 

Fatores retirados da 

Literatura 

Fatores retirados do 

Questionário/ Entrevista 

Estimulador Inibidor Estimulador Inibidor 

Sistema de avaliação de 

programas de pós-
graduação 

  X  

Pesquisador 

Área de atividade de 

pesquisa 
X X   

Tempo disponível para 
pesquisa 

 X  X 

Progressão na carreira X    

Premiações   X  

Reconhecimento 
profissional 

  X  

Divisão dos ganhos 

econômicos 
X  X X 

Recompensa financeira  X X X 

Financiamento 

Bolsa de pesquisa X  X  

Financiamento pela 

indústria 
X    

Financiamento por agências 
de fomento à pesquisa 

X  X  

Relacionamento 
com a Indústria 

Mercado de consultoria  X  X 

Desenvolvimento 

colaborativo de projetos de 
P&D 

X    

Relacionamento com 

profissionais da Indústria 
  X  

Retorno sobre o 
investimento 

X X X  

Processo de 

Patenteamento 

Custo do processo    X 

Tempo de duração do 

processo 
   X 

Burocracia    X 

Legislação    X 

Quadro 4.12 Contribuição das pesquisas realizadas – literatura e questionário/entrevista 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 4.13 apresenta o conjunto de critérios com a sua descrição. 

 
Dimensão Critério Descrição do Critério 

INSTITUIÇÃO 

Cultura de Patente Existência e disseminação da cultura de patente. 

Infraestrutura 
Disponibilidade de instalações, laboratórios e 
equipamentos. 

Normas institucionais 

Existência e disseminação de normas 

regulamentadoras para produção de patente na 

Instituição. 

Agência de Inovação 

Tecnológica 
Atuação da agência de inovação tecnológica. 

Disciplina na grade 

curricular e/ou 
divulgação (palestras) 

Disponibilidade de disciplina relacionada à 

patente e/ou divulgação da matéria por meio de 
palestras. 
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Dimensão Critério Descrição do Critério 

Sistema de avaliação de 

programas de pós-

graduação 

Presença de patente como critério de avaliação 
de Programas de Pós-graduação. 

PESQUISADOR 

Área de atividade de 

pesquisa 

Influência da área de atividade de pesquisa do 

pesquisador. 

Tempo disponível para 

pesquisa 

Total de tempo disponível para a pesquisa após o 

exercício de atividades de ensino e 
administrativas. 

Progressão na carreira 
Presença de patente como critério para 

progressão na carreira do pesquisador. 

Premiações Disponibilidade de prêmios. 

Reconhecimento 

profissional 

Aumento da visibilidade, prestígio e reputação 

do pesquisador. 

Divisão dos ganhos 

econômicos 
Percentual das receitas destinado ao pesquisador. 

Recompensa financeira Pagamento de gratificação pela IES. 

FINANCIAMENTO 

Bolsa de pesquisa Disponibilidade de bolsa de pesquisa. 

Financiamento pela 

indústria 
Disponibilidade de financiamento pela indústria. 

Financiamento por 

agências de fomento à 

pesquisa 

Disponibilidade de financiamento por agências 

(órgãos ou instituições de natureza pública ou 

privada) de fomento à pesquisa. 

RELACIONAMENTO 

COM A INDÚSTRIA 

Mercado de consultoria Desenvolvimento de atividade de consultoria. 

Desenvolvimento 

colaborativo de projetos 

de P & D 

Desenvolvimento colaborativo de projetos de 
P&D. 

Relacionamento com 
profissionais da 

Indústria 

Relacionamento da Instituição com profissionais 

da Indústria (encontros / palestras / reuniões). 

Retorno sobre o 

investimento 

Possibilidade de gerar retorno sobre o 

investimento (comercialização). 

PROCESSO DE 

PATENTEAMENTO 

Custo do processo Custo do processo de patenteamento. 

Tempo de duração do 

processo 

Tempo de duração do processo de 

patenteamento. 

Burocracia 
Burocracia (forma, documentação, 
procedimentos) do processo de patenteamento. 

Legislação 
Legislação nacional / internacional de 

patenteamento. 
Quadro 4.13 Conjunto de critérios para avaliação de uma Instituição de Ensino Superior para geração de patente 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

A Figura 4.9 ilustra a árvore dos critérios de avaliação. 
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Figura 4.9 Árvore dos critérios de avaliação 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

 

4.3.3.1 Classificação dos Critérios 

 

Após a proposição do conjunto, foi realizada a classificação dos critérios, de acordo 

com a Análise SWOT, em fator interno e fator externo. Do exposto, é classificado como: 

 

 Fator Interno: o critério relacionado ao ambiente interno da Instituição de Ensino 

Superior, podendo, portanto, ser controlável por ela; e 

 Fator Externo: o critério relacionado ao ambiente externo da Instituição de Ensino 

Superior, não sendo, portanto, controlável. 

Avaliação de Intituição de 
Ensino Superior quanto à 

Geração de Patente 

Instituição 

Cultura de patente 

Infraestrutura 

Normas 
institucionais 

Agência de 
Inovação 

Tecnológica 

Disciplina na 
grade curricular 
e/ou divulgação 

Sistema de 
avaliação de pós-

graduação 

Pesquisador 

Área de atividade 
de pesquisa 

Tempo disponível 
para pesquisa 

Progressão na 
carreira 

Premiações 

Reconhecimento 
profissional 

Divisão dos 
ganhos 

econômicos 

Recompensa 
financeira 

Financiamento 

Bolsas de pesquisa 

Financiamento 
pela indústria 

Financiamento por 
agências de 
fomento à 
pesquisa 

Relacionamento 
com a Indústria 

Mercado de 
consultoria 

Desenvolvimento 
colaborativo de 

projetos de P&D 

Relacionamento 
com profissionais 

da Indústria 

Retorno sobre o 
investimento 

Processo de 
Patenteamento 

Custo do processo 

Tempo de duração 
do processo 

Burocracia 

Legislação 
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O Quadro 4.14 apresenta a relação dos critérios de acordo com sua classificação. 

 

FATOR INTERNO FATOR EXTERNO 

Código Critério Código Critério 

C1 Cultura de Patente C6 
Sistema de avaliação de pós-
graduação 

C2 Infraestrutura C7 Área de atividade de pesquisa 

C3 Normas institucionais C10 Premiações 

C4 Agência de Inovação Tecnológica C11 Reconhecimento profissional 

C5 
Disciplina na grade curricular e/ou 
divulgação (palestras) 

C14 Bolsa de pesquisa 

C8 Tempo disponível para pesquisa C15 Financiamento pela indústria 

C9 Progressão na carreira C16 
Financiamento por agências de 

fomento à pesquisa 

C12 Divisão dos ganhos econômicos C17 Mercado de consultoria 

C13 Recompensa financeira C18 
Desenvolvimento colaborativo de 

projetos de P&D 

C19 
Relacionamento com profissionais da 
Indústria 

C20 Retorno sobre o investimento 

  C21 Custo do processo 

  C22 Tempo de duração do processo 

  C23 Burocracia 

  C24 Legislação 

Quadro 4.14 Critérios classificados segundo a Análise SWOT 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

É importante observar que os critérios caracterizados como internos podem ser 

divididos em: 

 

- Pontos Fortes (ou forças): variáveis controláveis pela Instituição de Ensino Superior 

que propiciam uma condição favorável, em relação ao seu ambiente externo. 

- Pontos Fracos (ou fraquezas): variáveis controláveis pela Instituição de Ensino 

Superior que provocam uma situação desfavorável, em relação ao seu ambiente 

externo. 

- Pontos Neutros: variáveis identificadas pela Instituição de Ensino Superior, mas 

que no momento não são classificados como ponto forte ou ponto fraco. 

 

Já os critérios qualificados como externos decompõem-se em: 

 

- Oportunidades: variáveis incontroláveis pela Instituição de Ensino Superior que 

podem criar condições favoráveis, desde que a Instituição tenha condições e/ou 

interesse de usufruí-las. 

- Ameaças: variáveis incontroláveis pela Instituição de Ensino Superior que podem 

criar condições desfavoráveis para a mesma. 
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- Situação neutra: variáveis, do ambiente externo, identificadas pela Instituição de 

Ensino Superior, mas que no momento não podem ser avaliadas como oportunidade 

ou ameaça. 

 

No entanto, a classificação como ponto forte ou ponto fraco, ameaça ou oportunidade 

é feita no momento em que o especialista expressa sua percepção na coleta de julgamentos. 

 

 

4.4 ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO PARA COLETA DAS PERCEPÇÕES DOS 

ESPECIALISTAS 

 

Esta seção apresenta o instrumento de coleta de dados desenvolvido para a pesquisa. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), a coleta de dados “é tarefa cansativa e toma, quase 

sempre, mais tempo do que se espera. Exige do pesquisador paciência, perseverança e esforço 

pessoal, além do cuidadoso registro dos dados”. 

 

 

4.4.1 Processo de Elaboração 

 

Após a proposta do conjunto de critérios para a avaliação, foi elaborado o 

questionário para a coleta das percepções dos especialistas (Apêndices 9.12 e 9.13). 

Conforme Marconi e Lakatos (2003), o questionário é “constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador”. Deve ser objetivo, limitado em extensão e estar acompanhado de instruções. 

As instruções devem esclarecer o objetivo da pesquisa, ressaltar a importância da colaboração 

do respondente e auxiliar seu preenchimento (SILVA & MENEZES, 2005). 

Para a elaboração do questionário da presente pesquisa, foram utilizados o editor de 

texto Microsoft Word 2010 (versão impressa) e a ferramenta Qualtrics Research Suite 

(http://qualtrics.com/), para a versão eletrônica. 

O questionário foi dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, composto por 5 questões 

abertas, tem o objetivo de realizar a caracterização do respondente. O segundo bloco contém 

10 questões de múltipla escolha com a finalidade de coletar as percepções dos especialistas 

quanto ao grau de importância e o desempenho da Instituição de Ensino Superior para os 

critérios classificados como variáveis internas, segundo a Análise SWOT (seção 4.3.3.1). Já 

no terceiro bloco, as 14 questões com o mesmo formato do segundo bloco têm o objetivo de 

coletar as percepções dos especialistas quanto ao grau de importância e o nível de influência 

dos critérios classificados como variáveis externas. 
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O Quadro 4.15 apresenta o resumo das características das questões do questionário. 

 

Bloco Descrição Nº de questões Tipo de questão 

1 Caracterização do Respondente 5 Aberta 

2 Variáveis Internas 10 Múltipla escolha 

3 Variáveis Externas 14 Múltipla escolha 

Quadro 4.15 Características das questões do questionário 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

 

4.4.1.1 Especificação das escalas de julgamento 

 

De acordo com Alexandre et al. (2003), a definição do tipo de escala a ser utilizada 

possui um papel fundamental na pesquisa e está diretamente associada ao tipo de análise e ao 

objetivo desejado. 

As escalas de julgamento para a presente pesquisa são baseadas no estudo de Likert 

(1932) e de Miller (1954). Segundo Mattar (1996), essas escalas destacam-se pela 

simplicidade nas medições ordinais e por associar valores nominais a valores numéricos. Ou 

seja, a escala verbal tem correspondência com a escala numérica. 

A escala do tipo Likert pode ser considerada verbal e é muito utilizada em cinco 

níveis por ser compatível com a capacidade humana de fazer distinção entre níveis diferentes 

de avaliação. Esta escala de cinco níveis é bipolar e mede o desempenho superior ou inferior 

em relação a um valor ou posição central ou intermediário (ALMEIDA, 2011). 

O Quadro 4.16 apresenta a escala utilizada para captar as percepções do grau de 

importância dos critérios. Esta escala baseia-se no estudo de Likert (1932). 

 

Nada 

Importante 

Pouco 

Importante 

Importância 

Média 
Importante 

Muito 

Importante 

Não sei 

opinar/Não se 

aplica 

0 1 2 3 4 N 
Quadro 4.16 Escala utilizada para captar as percepções do grau de importância dos critérios 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 4.17 traz a escala para o julgamento do desempenho da Instituição de 

Ensino Superior para os critérios classificados como fator interno. Esta escala baseia-se no 

estudo de Miller (1954). 
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FATOR INTERNO 

PONTO FRACO PONTO NEUTRO PONTO FORTE Não sei 

opinar/Não se 

aplica 

Muito Fraco Fraco Neutro Forte Muito Forte 

Muito Ruim Ruim Regular Bom Muito Bom 

-2 -1 0 1 2 N 
Quadro 4.17 Escala para o julgamento quanto ao Desempenho em cada critério classificado como fator interno 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 4.18 apresenta a escala para o julgamento quanto ao nível de influência 

dos critérios classificados como fator externo. Esta escala baseia-se no estudo de Miller 

(1954). 

 

FATOR EXTERNO 

AMEAÇA SITUAÇÃO NEUTRA OPORTUNIDADE 

Não sei 

opinar/Não se 

aplica 

Ameaça Alta 
Ameaça 

Baixa 
Neutra 

Oportunidade 

Baixa 

Oportunidade 

Alta 

Muito 

Desfavorável 
Desfavorável Indiferente Favorável 

Muito 

Favorável 

-2 -1 0 1 2 N 
Quadro 4.18 Escala para o julgamento quanto ao Nível de Influência de cada critério classificado como fator 

externo 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

 

4.4.2 Pré-teste 

 

Após as etapas de elaboração das perguntas e de definição da escala a ser utilizada, 

Marconi e Lakatos (2003) recomendam um pré-teste, antes do envio do questionário, 

aplicando o instrumento a um pequeno grupo com características semelhantes ao público-

alvo. 

O pré-teste tem o objetivo de verificar se o questionário apresenta (MARCONI & 

LAKATOS, 2003): 

 

 Fidedignidade: os resultados serão sempre os mesmos, independente de quem 

estiver aplicando o questionário; 

 Validade: os dados coletados são necessários à pesquisa; e 

 Operatividade: possui vocabulário acessível e significado claro. 

 

Para validação do questionário da presente pesquisa, após a elaboração do 

instrumento, foi realizado o pré-teste em 2 momentos. 

No primeiro momento, o questionário possuía 2 partes. A primeira tinha o objetivo 

de caracterizar o respondente e o segundo bloco abordava as questões para a coleta da 
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percepção dos especialistas, onde as questões eram divididas de acordo com as dimensões dos 

critérios apresentadas no Quadro 4.13 (seção 4.3.3). O dois respondentes selecionados para 

colaborar com esta etapa, sentiram dificuldades em utilizar a escala desenvolvida, uma vez 

que só existia a medição da avaliação de desempenho da Instituição de Ensino Superior. 

O questionário foi, portanto, dividido em 3 partes. A primeira parte com o mesmo 

objetivo da versão anterior: caracterização do respondente. A segunda e a terceira partes 

abordavam as questões para a coleta da percepção, onde os critérios foram classificados em 

variável interna e variável externa, conforme a Análise SWOT. Para a medição das variáveis 

externas, foi desenvolvida a escala de nível de influência. 

No segundo momento, os dois colaboradores finalizaram a resposta ao questionário, 

sem quaisquer dificuldades, em um tempo médio de 9 minutos. 

 

 

4.4.3 Tabulação 

 

Conforme Marconi e Lakatos (2003), as questões de múltipla escolha são facilmente 

tabuláveis. Após o recebimento das respostas ao questionário, os dados coletados serão 

tabulados conforme apresentado no Quadro 4.19. 

 

   DESEMPENHO / NIVEL DE INFLUÊNCIA / GRAU DE IMPORTÂNCIA 

   C1 C2 C3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cj 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

S
 

1                 

2                 

3                 

...                 

...                 

...                 

...                 

...                 

...                 

n                 

Quadro 4.19 Tabela para tabulação dos dados coletados com o questionário 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

 

4.5 MODELAGEM PROPOSTA 

 

A modelagem aqui proposta baseia-se no trabalho de Azevedo (2001) e Neves 

(2005) e utiliza: 

 

 Integração do método ELECTRE TRI original à Análise SWOT; 
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 Integração do método ELECTRE TRI ME à Análise SWOT; e 

 Integração do método CPP-TRI à Análise SWOT. 

 

As abordagens estão estruturadas no desenvolvimento das seguintes etapas: 

 

4.5.1 Caracterização da Instituição de Ensino Superior 

 

Nesta primeira etapa, é realizada a caracterização da Instituição de Ensino Superior 

que será avaliada. 

 

4.5.2 Definição dos especialistas que emitirão os julgamentos 

 

A escolha dos especialistas é uma das principais etapas da modelagem, uma vez que, 

segundo Malhotra, Lee e Khurana (2007), a qualidade das decisões é influenciada pelo nível 

de conhecimento dos especialistas no assunto. 

 

4.5.3 Coleta das percepções dos especialistas 

 

Marconi e Lakatos (2003), orientam que, junto com o questionário para a coleta das 

percepções dos especialistas, o pesquisador deva enviar uma carta explicando a natureza da 

pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, com o intuito de despertar o 

interesse do respondente para que preencha e devolva o questionário dentro de um prazo 

razoável. 

É importante observar que a área de pesquisa do especialista e o nível de 

conhecimento sobre o tema abordado influenciam na sua percepção. Acrescenta-se a esses 

fatores, a natureza jurídica da Instituição de Ensino Superior, visto que o grau de importância 

de determinado critério pode ser maior (ou menor) para uma instituição pública quando 

comparada a uma instituição privada. 

 

4.5.3.1 Definição do grau de importância de cada critério 

 

A percepção do grau de importância de cada critério será emitida pelos especialistas 

escolhidos na seção 4.5.2, auxiliados pela escala definida na seção 4.4.1.1 (Quadro 4.16). 

 

4.5.3.2 Julgamento de desempenho e de nível de influência 

 

A percepção do desempenho da Instituição de Ensino Superior para cada critério será 

emitida por especialistas, auxiliados pela escala definida na seção 4.4.1.1 (Quadro 4.17). Já a 
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percepção do nível de influência de cada critério baseia-se na escala apresentada no Quadro 

4.18. 

 

4.5.4 Definição das classes de equivalência (ou padrões de referência) e seus perfis 

 

As classes de equivalência para a avaliação da Instituição de Ensino Superior e os 

seus perfis devem ser definidas para a realização da classificação. 

 

4.5.5 Definição do limite de preferência e do limite de indiferença para cada critério 

 

O limite de preferência e o limite de indiferença são utilizados para reduzir as 

imprecisões e/ou incertezas associadas ao julgamento, com a finalidade de melhor modelar as 

preferências do especialista. Como o CPP-TRI já considera estas características na 

distribuição probabilística, esta etapa só será aplicada aos métodos ELECTRE TRI original e 

ELECTRE TRI ME. 

 

4.5.6 Definição do limiar de veto para cada critério 

 

O limiar de veto é estabelecido para atuar na anulação da credibilidade da 

sobreclassificação do perfil bh pela alternativa a. O método CPP-TRI considera este parâmetro 

na estimação da variância, portanto, esta etapa somente será aplicada aos métodos ELECTRE 

TRI original e ELECTRE TRI ME. 

 

4.5.7 Execução dos algoritmos de classificação, considerando os critérios classificados 

como fator interno 

 

Nesta fase será realizada a execução dos algoritmos de classificação dos métodos 

ELECTRE TRI original, ELECTRE TRI ME e CPP-TRI para os critérios classificados como 

fator interno na seção 4.3.3.1. 

 

4.5.8 Execução dos algoritmos de classificação, considerando os critérios classificados 

como fator externo 

 

Nesta fase será realizada a aplicação dos algoritmos de classificação dos métodos 

ELECTRE TRI original, ELECTRE TRI ME e CPP-TRI para os critérios classificados como 

fator externo na seção 4.3.3.1. 
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4.5.9 Identificação da postura estratégica 

 

A combinação das classificações obtidas nas etapas 4.5.7 e 4.5.8 permitem identificar 

a postura estratégica a ser adotada pela Instituição de Ensino Superior, conforme a Figura 

4.10. 

 

 
Figura 4.10 Matriz para identificação da postura estratégica 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

 

4.6 SUMÁRIO DO CAPÍTULO 

 

Esta seção teve a finalidade de apresentar a metodologia de pesquisa que norteou o 

estudo e a modelagem proposta. 

A seção 4.1 apresentou as classificações da Metodologia de Pesquisa, indicando o 

tipo de estudo realizado. Portanto, quanto à natureza da pesquisa, o estudo é classificado 

como pesquisa aplicada. Já quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa é quali-

quantitativa. Em relação aos objetivos, a pesquisa é exploratória e descritiva. E quanto aos 

procedimentos técnicos, a pesquisa é bibliográfica, de levantamento e estudo de caso. 

Na seção 4.2 foram apresentadas as 11 etapas da metodologia para especificar os 

passos realizados para a obtenção dos resultados. 

O Quadro 4.20 apresenta as etapas da metodologia com sua localização no presente 

estudo. 
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Etapa Descrição Localização 

1 Revisão da literatura Capítulo 3 

2 

Levantamento, por meio da aplicação de questionário/entrevista a 

docentes, de fatores influenciadores para geração de patente na 

Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense 

Seção 4.3.2 e 
Apêndices 9.1 e 9.2 

3 
Compilação dos fatores retirados da literatura e levantados por 

meio da aplicação de questionário/entrevista 

Seções 4.3.1 e 4.3.2; e 

Apêndices 9.3 a 9.10 

4 Utilização das ferramentas Many Eyes e Wordle 
Seções 4.3.1 e 4.3.2; e 

Apêndice 9.11 

5 
Definição do conjunto de critérios para avaliação de Instituição 

de Ensino Superior quanto à geração de patente acadêmica 
Seção 4.3.3 

6 Classificação dos critérios, segundo a Análise SWOT Seção 4.3.3.1 

7 
Elaboração do questionário para a coleta de percepção dos 
especialistas 

Seção 4.4 e Apêndices 
9.12 e 9.13 

8 Proposta da modelagem Seção 4.5 

9 Aplicação da modelagem proposta Capítulo 5 

10 Análise dos resultados Capítulo 6 

11 Considerações finais Capítulo 7 
Quadro 4.20 Etapas da metodologia 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

A seção 4.3 teve como objetivo a construção do conjunto de critérios para avaliação 

de uma Instituição de Ensino Superior quanto à sua produção de patente. Para isto, ela foi 

dividida em 3 partes. 

A seção 4.3.1 trouxe a análise dos fatores estimuladores e fatores inibidores na 

geração de patente acadêmica relacionados por meio do levantamento realizado na literatura. 

Para a análise, foram aplicadas 2 ferramentas (Many Eyes e Wordle) às palavas apresentadas 

no texto. 

Na seção 4.3.2, as ferramentas utilizadas anteriormente foram empregadas para 

analisar os fatores estimuladores e fatores inibidores na geração de patente no âmbito da 

Universidade, levantados por meio de questionário e entrevista a docentes da Escola de 

Engenharia da UFF. 

A seção 4.3.3 apresentou o conjunto de critérios formado a partir das análises das 

seções anteriores. Este conjunto é composto por 24 critérios distribuídos nas 5 dimensões 

identificadas, são elas: 

 

 Institutição (6 critérios): (C1) Cultura de Patente, (C2) Infraestrutura, (C3) 

Normas institucionais, (C4) Agência de Inovação Tecnológica, (C5) Disciplina na 

grade curricular e/ou divulgação (palestras), (C6) Sistema de avaliação de pós-

graduação. 

 Pesquisador (7 critérios): (C7) Área de atividade de pesquisa, (C8) Tempo 

disponível para pesquisa, (C9) Progressão na carreira, (C10) Premiações, (C11) 
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Reconhecimento profissional, (C12) Divisão dos ganhos econômicos, (C13) 

Recompensa financeira. 

 Financiamento (3 critérios): (C14) Bolsa de pesquisa, (C15) Financiamento pela 

indústria, (C16) Financiamento por agências de fomento à pesquisa. 

 Relacionamento com a Indústria (4 critérios): (C17) Mercado de Consultoria, 

(C18) Desenvolvimento colaborativo de projetos de P&D, (C19) Relacionamento 

com profissionais da Indústria, (C20) Retorno sobre o investimento. 

 Processo de Patenteamento (4 critérios): (C21) Custo do processo, (C22) Tempo 

de duração do processo, (C23) Burocracia, (C24) Legislação. 

 

É importante ressaltar que o exercício de construção do conjunto de critérios 

contribui para justificar a originalidade da tese, uma vez que foram realizadas pesquisa 

bibilográfica de fatores estimuladores e fatores inibidores e pesquisa, através da aplicação de 

questionário, com docentes da Escola de Engenharia da UFF. Após a análise de todo o 

conteúdo reunido com as pesquisas, com o auxílio de ferramentas (Many Eyes e Wordle), foi 

desenvolvido um conjunto inédito de critérios. Destaca-se que não foi realizado estudo de 

critérios já propostos em outros trabalhos, pelo contrário, foram sugeridos critérios a partir do 

estudo das influências (fatores estimuladores e fatores inibidores) na geração de patente 

acadêmica. 

A Figura 4.11 apresenta a árvore dos critérios de avaliação com contribuições 

proporcionadas pela pesquisa realizada na literatura e pela aplicação do 

questionário/entrevista. 
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A seção 4.4, dividida em 3 partes, apresentou as características do questionário, 

desenvolvido para a coleta das percepções. Na primeira parte (seção 4.4.1) foram 

apresentados o processo de elaboração do instrumento de coleta e suas formas de divulgação. 

Na seção 4.4.2, as escalas para os julgamentos de desempenho, nível de influência e grau de 

importância foram definidas. E na seção 4.4.3 foi apresentada a tabela para tabulação das 

percepções coletadas. 

A seção 4.5 trouxe a modelagem proposta desenvolvida com base no trabalho de 

Azevedo (2001) e Neves (2005) e com o emprego da integração do método ELECTRE TRI 

original e variações, o ELECTRE TRI ME e o CPP-TRI, à Análise SWOT. A abordagem foi 

estruturada no desenvolvimento de 9 etapas, são elas: 

 

1. Caracterização da Instituição de Ensino Superior; 

2. Definição dos especialistas que emitirão os julgamentos; 

3. Coleta das percepções dos especialistas; 

Figura 4.11 Árvore dos critérios de avaliação com as contribuições das pesquisas realizadas 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 
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4. Definição da classes de equivalência (ou padrões de referência) e seus perfis; 

5. Definição do limite de preferência e do limite de indiferença para cada critério; 

6. Definição do limiar de veto para cada critério; 

7. Execução dos algoritmos de classificação, considerando os critérios classificados 

como fator interno; 

8. Execução dos algoritmos de classificação, considerando os critérios classificados 

como fator externo; e 

9. Identificação da postura estratégica. 

 

  



166 

5 APLICAÇÃO DA MODELAGEM 

Este capítulo apresenta a aplicação da modelagem proposta na seção 4.5. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

A Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense fica no Campus da 

Praia Vermelha, no bairro de São Domingos, em Niterói-RJ. Fundada em 1952, a Escola tem 

60 anos de trajetória na formação de profissionais engenheiros. 

Atualmente possui 8 Departamentos, 10 cursos de Graduação, 11 cursos de Pós-

Graduação (Mestrado e Doutorado), além de cursos de MBA e de extensão. Seu quadro de 

funcionários conta com cerca de 220 professores, 120 técnicos administrativos e 6.000 alunos. 

A Universidade Federal Fluminense, em atenção à Lei da Inovação (lei nº 10.973, de 

02.12.2004) e por meio da norma de serviço nº 604, de 02.04.2009, criou a Agência de 

Inovação da UFF – AGIR, que tem como missão: 

 

 
Promover a gestão da inovação tecnológica da UFF, principalmente, no que se refere 

ao estímulo de desenvolvimento de pesquisas inovadoras, à proteção e à 

transferência dos ‘ativos intelectuais’ da comunidade acadêmica, atendendo às 

demandas dos diversos segmentos da sociedade, estabelecendo parcerias e 

participando proativamente das discussões geradas nos cenários local, regional e 

nacional. 

 

 

O Quadro 5.1 apresenta o quantitativo das produções acadêmicas com e sem patente 

nos anos 2011 e 2012. 

 
Produções Científica, Tecnológica e Artística 2011 2012 

Processo desenvolvido com patente 4 6 

Processo desenvolvido sem patente 36 21 

Produto desenvolvido com patente 18 13 

Produto desenvolvido sem patente 89 64 

Quadro 5.1 Quantitativo das produções acadêmicas com e sem patente nos anos 2011 e 2012 

Fonte: PGI PROPLAN UFF, 2013 

 

Nota-se que o quantitativo das produções sem patentes é muito superior ao 

quantitativo das com patente. Entretanto, cabe observar que, segundo Andreassi et al. (2000): 

 

 Nem toda inovação é patenteável, em virtude das exigências legais; 
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 Existem outros mecanismos de apropriação que podem ser considerados mais 

adequados pelo inovador; 

 Diferentes setores industriais possuem diferentes propensões a patentear; 

 Há limitações do uso de patente em certos campos do conhecimento: software, por 

exemplo, não é patenteável. 

 

 

5.2 DEFINIÇÃO DOS ESPECIALISTAS QUE EMITIRÃO OS JULGAMENTOS 

 

A população-alvo é constituída pelos dirigentes da Escola de Engenharia, são eles: 

diretor e vice-diretor, chefes e subchefes de Departamento e coordenadores e vice-

coordenadores de Curso de Graduação e Curso de Pós-Graduação. 

A escolha dos dirigentes deve-se à função de gestão exercida na Instituição, onde 

têm uma melhor percepção das forças que influenciam as atividades na Escola. 

 

 

5.3 COLETA DAS PERCEPÇÕES DOS ESPECIALISTAS 

 

A coleta das percepções foi realizada por meio da aplicação do questionário 

desenvolvido conforme descrito na seção 4.4 e nos Apêndices 9.12 e 9.13. 

Segundo Baptistella Filho, Mazzon e Guagliardi (1980), a maioria das respostas a 

questionário ocorre nas duas primeiras semanas após o envio do mesmo. Os autores sugerem 

que o follow-up, para lembrar o respondente de retornar o questionário, seja feito após a 

primeira semana. A taxa de resposta decresce significativamente, após as duas primeiras 

semanas. 

A aplicação do questionário foi realizada de 3 maneiras: por meio do envio de 

mensagem eletrônica com o caminho de internet 

https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0If28JVyQb8oxy5; pela disponibilização da versão 

impressa nas secretarias ou por entrevista, pautada no questionário. 

A mensagem eletrônica foi enviado no dia 13/10/2013 e, conforme sugestão de 

Baptistella Filho, Mazzon e Guagliardi (1980), após 19 dias, em 01/11/2013, o link foi 

reenviado para os dirigentes que ainda não haviam respondido. Outra alternativa à versão 

eletrônica foi a distribuição da versão impressa nos dias 25 e 28/10/2013. O recolhimento dos 

questionários respondidos em meio físico ocorreu nos dias 6, 8, 12 e 14/11/2013. Nesses 

mesmos dias aconteceram 2 entrevistas com dirigentes que necessitaram de maiores 

esclarecimentos. 
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De acordo com Baptistella, Mazzon e Guagliardi (1980) e SurveyMonkey (2013), as 

taxas de resposta variam, dependendo de uma série de fatores como, por exemplo, o 

relacionamento com o público-alvo, a extensão e a complexidade do questionário, os 

incentivos oferecidos, o interesse do respondente pelo tema da pesquisa, a disponibilidade 

emocional para participar, entre outros. Para questionários on-line, a taxa de resposta de 20% 

a 30% é considerada excelente. Adicionalmente, Marconi e Lakatos (2003) afirmam que os 

questionários alcançam, em média, 25% de devolução. 

A Tabela 5.1 apresenta o percentual obtido de respostas ao questionário, após o envio 

do link por email, a entrega impressa em papel e as entrevistas. 

 

Departamento Nº de Dirigentes Respondentes % Respondentes 

Escola de Engenharia 2 2 100,00% 

Desenho Técnico 5 2 40,00% 

Engenharia Agrícola e do Meio Ambiente 4 2 50,00% 

Engenharia Civil 5 2 40,00% 

Engenharia de Produção 8 5 62,50% 

Engenharia Elétrica 4 3 75,00% 

Engenharia Mecânica 5 2 40,00% 

Engenharia Química e de Petróleo 5 2 40,00% 

Engenharia de Telecomunicações 5 3 60,00% 

TOTAL 43 23 53,49% 

Tabela 5.1 Percentual de respostas obtidas 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Vale observar que 1 (um) dos dirigentes manifestou interesse em colaborar com a 

pesquisa. No entanto, expressou a opinião de que a geração de patente não é função da 

Universidade. Para este, a Universidade deve fazer pesquisa básica e formar profissionais 

competentes para produzir patente na indústria. Devido a esta posição, não pode responder ao 

questionário. 

 

 

5.3.1 Definição do grau de importância de cada critério 

 

O grau de importância de cada critério foi estabelecido com base na percepção dos 

especialistas, coletada por meio do questionário respondido. 
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5.3.1.1 Percepção dos especialistas quanto ao grau de importância dos critérios – Fator 

Interno 

 

A Tabela 5.2 apresenta o grau de importância, segundo a percepção dos especialistas, 

para os critérios classificados como fator interno. 

 

 

 
 

 
GRAU DE IMPORTÂNCIA 

 
 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C8 C9 C12 C13 C19 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

S
 

E1 TEP 1 2 0 0 1 4 0 4 4 0 

E2 TEE 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

E3 TET 1 4 3 N 0 4 2 3 3 4 

E4 TEM 1 1 0 1 0 0 0 N N 2 

E5 TER 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 

E6 TEP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

E7 TEC 4 4 3 3 2 2 3 3 4 4 

E8 TEE 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 

E9 TEQ 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 

E10 TEE 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 

E11 TEM 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 

E12 TDT 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

E13 TER 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 

E14 EE 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 

E15 TET 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 

E16 TEQ N 4 4 2 1 4 2 3 2 3 

E17 TET 3 4 4 3 2 3 0 0 0 4 

E18 TDT 4 4 4 4 2 4 1 3 3 4 

E19 EE 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 

E20 TEC 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 

E21 TEP 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 

E22 TEP 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 

E23 TEP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Tabela 5.2 Grau de importância dos critérios classificados como fator interno 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

 

5.3.1.2 Percepção dos especialistas quanto ao grau de importância dos critérios – Fator 

Externo 

 

A Tabela 5.3 apresenta o grau de importância, segundo a percepção dos especialistas, 

para os critérios classificados como fator externo. 
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GRAU DE IMPORTÂNCIA 

 
 

 
C6 C7 C10 C11 C14 C15 C16 C17 C18 C20 C21 C22 C23 C24 

E
S

P
E

C
IA

L
S

T
A

S
 

E1 TEP 1 0 0 2 0 3 0 0 0 1 3 4 4 0 

E2 TEE 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

E3 TET 1 3 0 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

E4 TEM 2 3 2 1 0 2 N 3 2 1 4 4 4 4 

E5 TER 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 

E6 TEP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

E7 TEC 2 1 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 

E8 TEE 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

E9 TEQ 4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 

E10 TEE 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 0 3 

E11 TEM 3 3 N N 4 4 4 4 4 N N N 3 4 

E12 TDT 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

E13 TER 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

E14 EE 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 

E15 TET 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 

E16 TEQ 2 4 2 4 4 4 1 N 4 1 N N 3 3 

E17 TET 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 

E18 TDT 2 2 2 2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 

E19 EE 3 N 4 4 3 3 3 1 4 3 2 4 4 4 

E20 TEC 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

E21 TEP 4 1 3 4 4 4 2 4 4 2 1 1 2 3 

E22 TEP 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 

E23 TEP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 

Tabela 5.3 Grau de importância dos critérios classificados como fator externo 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

É importante observar que o grau de importância dos critérios não foi utilizado no 

algoritmo do método CPP-TRI, uma vez que é possível realizar classificações sem atribuição 

de pesos, conforme Sant’Anna, Costa e Pereira (2012). Portanto, as percepções 

disponibilizadas nesta seção foram utilizadas somente na aplicação dos métodos ELECTRE 

TRI original e ELECTRE TRI ME. 

 

 

5.3.2 Julgamento de desempenho e de nível de influência 

 

Os julgamentos, realizados pelos dirigentes, de desempenho e de nível de influência 

de cada critério foram coletados por meio do questionário respondido. 
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5.3.2.1 Percepção dos especialistas quanto ao desempenho da Escola de Engenharia – Fator 

Interno 

 

A Tabela 5.4 apresenta a percepção dos dirigentes quanto ao desempenho da Escola 

de Engenharia para os critérios classificados como fator interno. 

 

   DESEMPENHO 

   C1 C2 C3 C4 C5 C8 C9 C12 C13 C19 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

S
 

E1 TEP -2 -1 -2 1 -1 0 -1 N N N 

E2 TEE 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 

E3 TET -2 -1 -1 N N 0 -2 -2 -2 -2 

E4 TEM -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 N N 0 

E5 TER 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E6 TEP -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

E7 TEC -1 -1 -1 0 -2 0 -1 -1 -1 -1 

E8 TEE -1 0 0 -1 -1 0 -1 -2 -2 -1 

E9 TEQ 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 

E10 TEE -2 -1 -1 1 N -1 1 N N 1 

E11 TEM -1 0 N 0 0 0 N N 0 0 

E12 TDT -2 -2 -2 0 -1 -2 -2 N N N 

E13 TER -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 

E14 EE 0 1 0 1 0 0 x 0 0 0 

E15 TET 0 0 N 1 -1 1 1 2 N 1 

E16 TEQ N 1 N N N 1 N N N 2 

E17 TET 0 -2 -2 N N 0 N N N -1 

E18 TDT -2 -1 -1 -1 N -2 -2 N N -2 

E19 EE 0 0 N 1 -1 0 N N N 2 

E20 TEC 0 -1 -2 -1 -2 -1 0 -2 -2 0 

E21 TEP -1 -1 -2 1 -2 N -1 N N -1 

E22 TEP -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 

E23 TEP -2 -2 0 0 0 -1 -2 -2 0 0 

Tabela 5.4 Percepção quanto ao desempenho da Escola de Engenharia para os critérios classificados como fator 
interno 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

 

5.3.2.2 Percepção dos especialistas quanto ao nível de influência do critério – Fator Externo 

 

A Tabela 5.5 apresenta a percepção dos dirigentes quanto ao nível de influência de 

cada critério classificado como fator externo. 
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NÍVEL DE INFLUÊNCIA 

 
 

 
C6 C7 C10 C11 C14 C15 C16 C17 C18 C20 C21 C22 C23 C24 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

S
 

E1 TEP -2 N N -2 N 0 N N N N N N -2 N 

E2 TEE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 -1 -1 

E3 TET 1 0 0 1 2 2 2 2 2 1 -1 -1 -2 -2 

E4 TEM 0 N 0 N -1 -1 N 1 0 -1 N -1 -1 -1 

E5 TER 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

E6 TEP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -2 -2 -2 -2 

E7 TEC 1 0 2 2 2 2 2 1 1 1 -1 -1 -1 -1 

E8 TEE -1 -1 -1 -2 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E9 TEQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E10 TEE 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 N -2 -1 

E11 TEM N N N N 2 2 2 2 2 N N N 1 2 

E12 TDT 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 

E13 TER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E14 EE 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 0 0 0 0 

E15 TET 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 -2 -2 -1 -1 

E16 TEQ N 2 N 2 2 2 N N 2 0 N N N N 

E17 TET 1 0 1 N 0 1 2 1 1 0 0 N 1 1 

E18 TDT N N 2 N 2 2 2 1 2 1 0 0 N N 

E19 EE 1 N 1 2 2 2 1 N 2 2 0 1 1 1 

E20 TEC -2 -1 1 2 -1 -1 1 1 1 -2 -2 -1 -2 0 

E21 TEP 2 0 1 2 2 2 0 2 2 1 0 0 -1 0 

E22 TEP 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 

E23 TEP 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 0 1 0 0 

Tabela 5.5 Percepção quanto ao nível de influência de cada critério classificado como fator externo 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

 

5.4 DEFINIÇÃO DAS CLASSES DE EQUIVALÊNCIA (OU PADRÕES DE 

REFERÊNCIA) E SEUS PERFIS. 

 

Conforme descrito na seção 2.2, o método ELECTRE TRI original e suas variações 

abordam o conceito de padrões de referência para que a alternativa possa ser comparada. 

Estas categorias devem ser pré-estabelecidas. 

 

 

5.4.1 ELECTRE TRI original 

 

O Quadro 5.2 apresenta as classes de equivalência e os seus perfis para os critérios 

classificados como fator interno. Foram estabelecidas 5 categorias, definidas por perfil 

superior e perfil inferior, os quais foram determinados a partir dos valores da escala ilustrada 

no Quadro 4.17. 
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Classe Descrição da Classe Perfil Superior Perfil Inferior 

AI Padrão MUITO BOM + α 1,5 

BI Padrão BOM 1,5 0,5 

CI Padrão REGULAR 0,5 -0,5 

DI Padrão RUIM -0,5 -1,5 

EI Padrão MUITO RUIM -1,5 - α 

Quadro 5.2 Classes de equivalência e perfis para os critérios classificados como fator interno 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Para os critérios classificados como fator externo, o Quadro 5.3 traz as classes de 

equivalência e os seus perfis. Assim como para os fatores internos, foram estabelecidas 5 

categorias, determinadas por perfil superior e perfil inferior. 

 

Classe Descrição da Classe Perfil Superior Perfil Inferior 

AE Padrão MUITO FAVORÁVEL + α 1,5 

BE Padrão FAVORÁVEL 1,5 0,5 

CE Padrão INDIFERENTE 0,5 -0,5 

DE Padrão DESFAVORÁVEL -0,5 -1,5 

EE Padrão MUITO DESFAVORÁVEL -1,5 - α 

Quadro 5.3 Classes de equivalência e perfis para os critérios classificados como fator externo 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

 

5.4.2 ELECTRE TRI ME 

 

Para o método ELECTRE TRI ME, as classes de equivalência são as mesmas 

adotadas para o método ELECTRE TRI original na seção 5.4.1. 

 

5.4.3 CPP-TRI 

 

O Quadro 5.4 apresenta as classes de equivalência e perfis para os critérios 

classificados como fator interno. Foram estabelecidas 5 categorias, determinadas a partir dos 

valores da escala ilustrada no Quadro 4.17. 

 

Classe Descrição da Classe Perfil 

AI Padrão MUITO BOM 2 

BI Padrão BOM 1 

CI Padrão REGULAR 0 

DI Padrão RUIM -1 

EI Padrão MUITO RUIM -2 

Quadro 5.4 Classes de equivalência e perfis para os critérios classificados como fator interno 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 
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Para os critérios classificados como fator externo, o Quadro 5.5 traz as classes de 

equivalência e seus perfis. Assim como para os fatores internos, também foram estabelecidas 

5 categorias. 

 

Classe Descrição das Classe Perfil 

AE Padrão MUITO FAVORÁVEL 2 

BE Padrão FAVORÁVEL 1 

CE Padrão INDIFERENTE 0 

DE Padrão DESFAVORÁVEL -1 

EE Padrão MUITO DESFAVORÁVEL -2 

Quadro 5.5 Classes de equivalência e perfis para os critérios classificados como fator externo 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

 

5.5 DEFINIÇÃO DOS LIMITES DE PREFERÊNCIA E DE INDIFERENÇA PARA 

CADA CRITÉRIO 

 

Conforme apresentado em Neves (2005), em função das classes de referência 

definidas nos Quadros 5.2 e 5.3, os valores de preferência (pj) e indiferença (qj) ficam 

limitados ao intervalo [0; 0,5] para cada critério gj. Entretanto, utilizando escalas conforme 

estabelecidas na seção 4.4.1.1 (com intervalo unitário e opções discretas), deduz-se que os 

resultados da classificação não são sensíveis a qualquer valor de pj ou qj (COSTA, SOARES 

& OLIVEIRA, 2004). Logo, o limite de preferência e o limite de indiferença utilizados serão 

qj(bh) = pj(bh) = 0, para todo gj e para todo bhB. Isto equivale a utilizar critérios verdadeiros 

e não pseudo-critérios. 

 

 

5.6 DEFINIÇÃO DO LIMIAR DE VETO PARA CADA CRITÉRIO 

 

Nesta pesquisa, não foram utilizados vetos, pois nenhum critério foi considerado 

forte o suficiente para introduzir o limiar de veto ao problema em questão. 

 

 

5.7 EXECUÇÃO DOS ALGORITMOS DE CLASSIFICAÇÃO, CONSIDERANDO OS 

CRITÉRIOS CLASSIFICADOS COMO FATOR INTERNO 

 

Os cálculos realizados na execução dos algoritmos de classificação, bem como as 

classificações, foram feitos com o auxílio do software Microsoft Excel 2010. 
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5.7.1 ELECTRE TRI original 

 

Conforme apresentado na seção 2.2.2, o método ELECTRE TRI original possui dois 

procedimentos de classificação. O procedimento adotado é definido de acordo com o perfil do 

decisor, podendo ser: pessimista (mais exigente) ou otimista (menos exigente). Para análise 

comparativa, foram executados os dois procedimentos. 

O Quadro 5.6 mostra as classificações obtidas, através da variação do plano de corte 

λ no intervalo de [0,5; 1,0], pela execução do procedimento pessimista, considerando as 

percepções dos dirigentes da Escola de Engenharia para as variáveis internas. 

O plano de corte λ é o valor mínimo que o índice de credibilidade pode assumir para 

o qual se pode admitir que a afirmativa aSbh seja verdadeira. O aumento do valor do nível de 

corte aumenta a exigência para a declaração da afirmação aSbh. 

 
Classificação Pessimista 

Plano de Corte λ = 1,0 λ = 0,9 λ = 0,8 λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,5 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

S
 

E1 EI DI DI CI CI CI 

E2 DI DI CI CI CI CI 

E3 EI EI EI EI EI EI 

E4 EI EI DI DI DI DI 

E5 BI BI BI BI BI BI 

E6 EI EI EI EI EI EI 

E7 EI DI DI DI DI DI 

E8 EI EI DI DI DI DI 

E9 DI CI CI CI CI CI 

E10 EI EI DI DI DI CI 

E11 DI CI CI CI CI CI 

E12 EI EI EI EI EI DI 

E13 DI DI DI DI DI DI 

E14 CI CI CI CI CI CI 

E15 DI DI CI CI CI BI 

E16 CI CI CI CI CI CI 

E17 EI EI EI EI DI DI 

E18 EI EI EI EI DI DI 

E19 DI CI CI CI CI CI 

E20 EI EI EI EI DI DI 

E21 EI EI DI DI DI DI 

E22 DI DI DI DI DI DI 

E23 EI EI EI EI DI CI 

Quadro 5.6 Classificações pessimistas para as variáveis internas – método ELECTRE TRI original 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

A Tabela 5.6 apresenta a frequência, separada por classe, das classificações obtidas 

pela execução do procedimento pessimista às percepções dos dirigentes da Escola de 

Engenharia para as variáveis internas, considerando a variação do plano de corte λ no 

intervalo [0,5; 1,0]. 
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Classificação 

Pessimista 
λ = 1,0 λ = 0,9 λ = 0,8 λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,5 

AI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

BI 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 8,70% 

CI 8,70% 21,74% 30,43% 34,78% 34,78% 39,13% 

DI 30,43% 26,09% 34,78% 30,43% 47,83% 43,48% 

EI 56,52% 47,83% 30,43% 30,43% 13,04% 8,70% 

Tabela 5.6 Frequência das classificações pessimistas para as variáveis internas – método ELECTRE TRI original 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Pela observação do Quadro 5.6 e da Tabela 5.6, destacam-se os seguintes resultados: 

 

 Para λ = [0,9; 1,0], a percepção dos dirigentes foi de que o desempenho da Escola 

de Engenharia para as variáveis internas é “Muito Ruim” (Classe EI), com o 

percentual de 56,52% e 47,83%, respectivamente. 

 34,78% classificaram o desempenho da Instituição como “Ruim” (Classe DI), 

considerando λ = 0,8. 

 Para λ = 0,7, com um percentual de 34,78% dos dirigentes, o desempenho da 

Escola de Engenharia foi considerado Classe CI (“Regular”). 

 47,83% dos dirigentes perceberam o desempenho da Instituição como “Ruim” 

(Classe DI), considerando λ = 0,6. A classificação de 4 dirigentes (E17, E18, E20 e 

E23) que haviam classificado a Escola de Engenharia na Classe EI (“Muito Ruim”) 

para λ = 0,7; aumentou o percentual na Classe DI (“Ruim”). 

 Considerando λ = 0,5; 43,48% dos dirigentes classificaram o desempenho da 

Instituição como “Ruim” (Classe DI). 

 

O Quadro 5.7 apresenta as classificações obtidas, através da variação do plano de 

corte λ no intervalo de [0,5; 1,0], pela execução do procedimento otimista às percepções dos 

dirigentes da Escola de Engenharia. 

 
Classificação Otimista 

Plano de Corte λ = 1,0 λ = 0,9 λ = 0,8 λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,5 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

S
 

E1 CI CI CI CI CI CI 

E2 BI BI CI CI CI CI 

E3 CI CI DI DI DI EI 

E4 CI CI CI CI DI DI 

E5 AI AI BI BI BI BI 

E6 EI EI EI EI EI EI 

E7 CI CI DI DI DI DI 

E8 CI CI CI CI DI DI 

E9 BI BI CI CI CI CI 
E10 BI BI BI CI CI CI 
E11 CI CI CI CI CI CI 
E12 CI CI CI CI DI EI 
E13 CI CI CI DI DI DI 

E14 BI BI BI CI CI CI 
E15 AI AI BI BI BI BI 
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Classificação Otimista 

Plano de Corte λ = 1,0 λ = 0,9 λ = 0,8 λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,5 

E16 AI AI BI BI BI CI 

E17 CI CI CI CI CI DI 

E18 CI CI CI DI DI DI 

E19 AI AI BI CI CI CI 
E20 CI CI CI DI DI DI 

E21 BI BI CI CI CI DI 

E22 CI CI DI DI DI DI 

E23 CI CI CI CI CI DI 

Quadro 5.7 Classificações otimistas para as variáveis internas – método ELECTRE TRI original 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

A Tabela 5.7 apresenta a frequência, separada por classe, das classificações obtidas 

pela execução do procedimento otimista às percepções dos dirigentes da Escola de 

Engenharia para as variáveis internas, considerando a variação do plano de corte λ no 

intervalo [0,5; 1,0]. 

 
Classificação 

Otimista 
λ = 1,0 λ = 0,9 λ = 0,8 λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,5 

AI 17,39% 17,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

BI 21,74% 21,74% 26,09% 13,04% 13,04% 8,70% 

CI 56,52% 56,52% 56,52% 56,52% 43,48% 34,78% 

DI 0,00% 0,00% 13,04% 26,09% 39,13% 43,48% 

EI 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 13,04% 

Tabela 5.7 Frequência das classificações otimistas para as variáveis internas – ELECTRE TRI original 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Pela observação do Quadro 5.7 e da Tabela 5.7, destacam-se os seguintes resultados: 

 

 Para λ = [0,6; 1,0], a percepção dos dirigentes foi de que o desempenho da Escola 

de Engenharia para as variáveis internas é "Regular" (Classe CI). Já para λ = 0,5; a 

percepção foi “Ruim” (Classe DI). 

 Com o relaxamento do plano de corte λ, ou seja, com a redução do seu valor, 

observa-se o aumento do percentual nas Classes DI (“Ruim”) e EI (“Muito 

Ruim”). 

 

 

5.7.2 ELECTRE TRI ME 

 

Assim como para o método ELECTRE TRI original, o ELECTRE TRI ME também 

possui dois procedimentos de classificação: pessimista (mais exigente) ou otimista (menos 

exigente). Na aplicação da abordagem foram executados os dois procedimentos. 
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O Quadro 5.8 apresenta a análise de sensibilidade realizada para obtenção de 

classificações pessimistas do desempenho da Escola de Engenharia, considerando as 

pecepções dos dirigentes para as variáveis internas. 

 

Classificação 

Pessimista 

λ = 1,0 λ = 0,9 λ = 0,8 λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,5 

EI EI EI DI DI CI 
Quadro 5.8 Classificação pessimista para as variáveis internas – método ELECTRE TRI ME 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Com a variação do plano de corte λ no intervalo [0,5; 1,0], observa-se que o 

desempenho da Escola de Engenharia à luz das variáveis internas foi "Muito Ruim" (Classe 

EI) para os planos de corte de 0,8 a 1,0; “Ruim” (Classe DI) para os planos de corte 0,6 e 0,7; 

e, se fosse adotado um plano de corte igual a 0,5; o desempenho seria "Regular" (Classe CI). 

 

O Quadro 5.9 apresenta a análise de sensibilidade, com λ = [0,5; 1,0], realizada para 

obtenção de classificações otimistas do desempenho da Escola de Engenharia, considerando 

as pecepções dos dirigentes para as variáveis internas. 

 

Classificação 

Otimista 

λ = 1,0 λ = 0,9 λ = 0,8 λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,5 

AI BI CI CI CI CI 

Quadro 5.9 Classificação otimista para as variáveis internas – método ELECTRE TRI ME 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Com a variação do plano de corte λ no intervalo [0,5; 1,0], nota-se que o desempenho 

da Escola de Engenharia para as variáveis internas foi “Muito Bom” (Classe AI) para λ = 1,0, 

"Bom" (Classe BI) para o plano de corte 0,9; e “Regular” (Classe CI) para os planos de corte 

no intervalo [0,5; 0,8]. 

 

 

5.7.3 CPP-TRI 

 

O método CPP-TRI possui, para o plano de corte c = 1,0; o procedimento de 

classificação central. Quando o valor deste parâmetro é modificado, pode-se executar dois 

procedimentos: exigente e benevolente. Para a análise comparativa inter e intra-métodos, 

foram executados todos os procedimentos. 

É importante observar que, para a aplicação do método, não há necessidade de que 

seja atribuído peso aos critérios. Portanto, para comparação dos resultados e análise da 

robustez do CPP-TRI não foram utilizadas as percepções dos dirigentes quanto ao grau de 

importância. 
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Vale ressaltar que, na execução dos algoritmos de classificação, todos os critérios 

foram considerados fundamentais e independentes entre si. 

O Quadro 5.10 apresenta as classificações obtidas, através da variação do plano de 

corte c no intervalo de [0,5; 1,0], pela execução do procedimento exigente às percepções dos 

dirigentes da Escola de Engenharia. 

 

Classificação Exigente 

Plano de corte c = 1,0 c = 0,9 c = 0,8 c = 0,7 c = 0,6 c = 0,5 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

S
 

E1 DI DI DI DI DI DI 

E2 CI CI CI CI CI CI 

E3 DI DI DI DI DI DI 

E4 DI DI DI DI DI DI 

E5 BI BI BI BI BI BI 

E6 EI EI EI EI EI EI 

E7 DI DI DI DI DI DI 

E8 DI DI DI DI DI DI 

E9 CI CI CI CI CI CI 

E10 CI CI CI CI CI CI 

E11 CI CI CI CI CI CI 

E12 DI DI DI DI DI DI 

E13 DI DI DI DI DI DI 

E14 CI CI CI CI CI CI 

E15 BI CI CI CI CI CI 

E16 CI CI CI CI CI CI 

E17 DI DI DI DI DI DI 

E18 DI DI DI DI DI DI 

E19 CI CI CI CI CI CI 

E20 DI DI DI DI DI DI 

E21 DI DI DI DI DI DI 

E22 DI DI DI DI DI DI 

E23 DI DI DI DI DI DI 

Quadro 5.10 Classificações exigentes para as variáveis internas – método CPP-TRI 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

A Tabela 5.8 apresenta a frequência, separada por classe, das classificações obtidas 

pela execução do procedimento exigente às percepções dos dirigentes da Escola de 

Engenharia para as variáveis internas, considerando a variação do plano de corte c no 

intervalo [0,5; 1,0]. 
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Classificação 

Exigente 
c = 1 c = 0,9 c = 0,8 c = 0,7 c = 0,6 c = 0,5 

AI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

BI 8,70% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 

CI 30,43% 34,78% 34,78% 34,78% 34,78% 34,78% 

DI 56,52% 56,52% 56,52% 56,52% 56,52% 56,52% 

EI 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 

Tabela 5.8 Frequência das classificações exigentes para as variáveis internas – método CPP-TRI 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Pela observação do Quadro 5.10 e da Tabela 5.8, destacam-se os seguintes 

resultados: 

 

 Para c = [0,5; 1,0], a percepção dos dirigentes foi de que o desempenho da Escola 

de Engenharia para as variáveis internas é "Ruim" (Classe DI). 

 Com o relaxamento do plano de corte c, observa-se um discreto aumento no 

percentual da classe BI (“Bom”), em decorrência da redução do percentual na 

classes CI (“Regular”), devido às percepções do especialista E15. 

 

O Quadro 5.11 mostra as classificações obtidas, através da variação do plano de corte 

c no intervalo de [0,5; 1,0], pela execução do procedimento benevolente às percepções dos 

dirigentes da Escola de Engenharia para as variáveis internas. 

 

Classificação Benevolente 

Plano de Corte c = 1,0 c = 0,9 c = 0,8 c = 0,7 c = 0,6 c = 0,5 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

S
 

E1 DI DI DI DI DI DI 

E2 CI CI CI CI CI CI 

E3 DI DI DI DI DI DI 

E4 DI DI DI DI DI DI 

E5 BI BI BI BI BI BI 

E6 EI EI EI EI EI EI 

E7 DI DI DI DI DI DI 

E8 DI DI DI DI DI DI 

E9 CI CI CI CI CI CI 

E10 CI CI CI CI CI CI 

E11 CI CI CI CI CI CI 

E12 DI DI DI DI DI DI 

E13 DI DI DI DI DI DI 

E14 CI CI CI CI CI CI 

E15 BI BI BI BI BI BI 

E16 CI CI CI CI CI CI 

E17 DI DI CI CI CI CI 
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Classificação Benevolente 

Plano de Corte c = 1,0 c = 0,9 c = 0,8 c = 0,7 c = 0,6 c = 0,5 

E18 DI DI DI DI DI DI 

E19 CI CI CI CI CI CI 

E20 DI DI DI DI DI DI 

E21 DI DI DI DI DI DI 

E22 DI DI DI DI DI DI 

E23 DI DI DI DI DI DI 

Quadro 5.11 Classificações benevolentes para as variáveis internas – método CPP-TRI 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

A Tabela 5.9 apresenta a frequência, separada por classe, das classificações obtidas 

pela execução do procedimento benevolente às percepções dos dirigentes da Escola de 

Engenharia para as variáveis internas, considerando a variação do plano de corte c no 

intervalo [0,5; 1,0]. 

 
Classificação 

Benevolente 
c = 1 c = 0,9 c = 0,8 c = 0,7 c = 0,6 c = 0,5 

AI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

BI 8,70% 8,70% 8,70% 8,70% 8,70% 8,70% 

CI 30,43% 30,43% 34,78% 34,78% 34,78% 34,78% 

DI 56,52% 56,52% 52,17% 52,17% 52,17% 52,17% 

EI 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 

Tabela 5.9 Frequência das classificações benevolente para as variáveis internas – método CPP-TRI 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

Pela observação do Quadro 5.11 e da Tabela 5.9, destacam-se os seguintes 

resultados: 

 

 Para c = [0,5; 1,0], a percepção dos dirigentes foi de que o desempenho da Escola 

de Engenharia para as variáveis internas é "Ruim" (Classe DI). 

 Com o relaxamento do plano de corte c, observa-se um discreto aumento no 

percentual da classe CI (“Regular”), em decorrência da redução do percentual na 

Classe CI (“Regular”), devido às percepções do especialista E17. 

 

 

5.8 EXECUÇÃO DOS ALGORITMOS DE CLASSIFICAÇÃO, CONSIDERANDO OS 

CRITÉRIOS CLASSIFICADOS COMO FATOR EXTERNO 

 

Os cálculos realizados na execução dos algoritmos de classificação, bem como as 

classificações, foram feitos com o auxílio do software Microsoft Excel 2010. 
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5.8.1 ELECTRE TRI original 

 

Assim como para as variáveis internas (seção 5.7.1), para as variáveis externas foram 

executados os dois procedimentos de classificação: pessimista e otimista. 

O Quadro 5.12 mostra as classificações obtidas, através da variação do plano de corte 

λ no intervalo de [0,5; 1,0], pela execução do procedimento pessimista às percepções dos 

dirigentes da Escola de Engenharia para as variáveis externas. 

 
Classificação Pessimista 

Plano de corte λ = 1,0 λ = 0,9 λ = 0,8 λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,5 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

S
 

E1 EE EE EE EE CE CE 

E2 DE DE CE BE BE BE 

E3 EE EE DE CE BE BE 

E4 DE DE DE DE DE CE 

E5 BE BE BE AE AE AE 

E6 EE EE EE AE AE AE 

E7 DE DE DE DE BE BE 

E8 EE DE DE DE DE BE 

E9 BE BE BE BE BE BE 

E10 DE BE AE AE AE AE 

E11 CE CE BE AE AE AE 

E12 DE DE DE CE CE CE 

E13 BE BE BE BE BE BE 

E14 CE CE CE BE BE BE 

E15 EE EE DE BE BE BE 

E16 CE CE CE CE AE AE 

E17 CE CE CE CE CE BE 

E18 CE CE CE CE CE BE 

E19 BE BE BE BE BE BE 

E20 EE EE EE DE DE DE 

E21 DE CE CE BE AE AE 

E22 DE DE DE DE DE DE 

E23 CE CE BE BE BE BE 

Quadro 5.12 Classificações pessimistas para as variáveis externas – método ELECTRE TRI original 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

A Tabela 5.10 apresenta a frequência, separada por classe, das classificações obtidas 

pela execução do procedimento pessimista às percepções dos dirigentes da Escola de 

Engenharia para as variáveis externas, considerando a variação do plano de corte λ no 

intervalo [0,5; 1,0]. 
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Classificação 

Pessimista 
λ = 1,0 λ = 0,9 λ = 0,8 λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,5 

AE 0,00% 0,00% 4,35% 17,39% 26,09% 26,09% 

BE 13,04% 21,74% 26,09% 34,78% 39,13% 52,17% 

CE 30,43% 30,43% 26,09% 21,74% 17,39% 13,04% 

DE 30,43% 26,09% 30,43% 21,74% 17,39% 8,70% 

EE 26,09% 21,74% 13,04% 4,35% 0,00% 0,00% 

Tabela 5.10 Frequência das classificações pessimistas para as variáveis externas – método ELECTRE TRI 

original 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Pela observação do Quadro 5.12 e da Tabela 5.10, destacam-se os seguintes 

resultados: 

 

 Para λ = 1,0; a percepção dos dirigentes quanto ao nível de influência das 

variáveis externas ficou dividida entre “Indiferente” (Classe CE) e “Desfavorável” 

(Classe DE), com o percentual de 30,43%. 

 Ao se relaxar o plano de corte de 1,0 para 0,9; nota-se a redistribuição das 

classificações, aumentando o percentual para a Classe BE (“Favorável”) e 

reduzindo para a classe DE (“Desfavorável”). No entanto, para este plano de corte, 

a percepção dos dirigentes para o nível de influência das variáveis externas 

classificou a Escola de Engenharia na Classe CE (“Indiferente”). 

 Após a classificação obtida para o plano de corte 0,9; percebe-se que a 

classificação, considerando λ = 0,8; caiu da Classe CE (“Indiferente”) para a 

Classe DE (“Desfavorável”). Isto ocorreu devido à classificação fruto da 

percepção dos especialistas E2, E3, E11, E15 e E23. Os dirigentes E3 e E15, que 

haviam classificado na Classe EE (“Muito Desfavorável”) para λ = 0,9; 

classificaram na Classe DE (“Desfavorável”). Já a percepção do dirigente E2, 

passou da Classe DE (“Desfavorável”) para a Classe CE (“Indiferente”) e, para os 

dirigentes E11 e E23, da Classe CE (“Indiferente”) para a Classe BE (“Favorável”). 

Essa redistribuição das classificações acarretou o aumento do percentual na Classe 

DE (“Desfavorável”) e redução na Classe CE (“Indiferente”). 

 Para o plano de corte no intervalo de [0,5; 0,7], os dirigentes perceberam o nível 

de influência como “Favorável” (Classe BE), variando o percentual de frequência 

na classe, de 52,17% para 34,78%. 

 

O Quadro 5.13 apresenta as classificações obtidas, através da variação do plano de 

corte λ no intervalo de [0,5; 1,0], pela execução do procedimento otimista às percepções dos 

dirigentes da Escola de Engenharia para as variáveis externas. 
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Classificação Otimista 

Plano de corte λ = 1,0 λ = 0,9 λ = 0,8 λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,5 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

S
 

E1 CE CE CE CE CE CE 
E2 BE BE BE BE BE BE 

E3 AE AE AE AE AE BE 

E4 BE CE CE CE CE CE 
E5 AE AE AE AE AE AE 

E6 AE AE AE AE AE AE 

E7 AE AE AE AE AE BE 

E8 BE BE BE BE BE BE 

E9 BE BE BE BE BE BE 

E10 AE AE AE AE AE AE 

E11 AE AE AE AE AE AE 

E12 AE BE BE BE BE CE 

E13 BE BE BE BE BE BE 

E14 AE AE AE AE BE BE 

E15 AE AE AE AE BE BE 

E16 AE AE AE AE AE AE 

E17 AE BE BE BE BE BE 

E18 AE AE AE AE BE BE 

E19 AE AE AE AE AE BE 

E20 AE BE BE BE CE DE 

E21 AE AE AE AE AE AE 

E22 CE CE CE CE CE DE 

E23 AE AE AE AE AE BE 

Quadro 5.13 Classificações otimistas para as variáveis externas – método ELECTRE TRI original 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

A Tabela 5.11 apresenta a frequência, separada por classe, das classificações obtidas 

pela execução do procedimento otimista às percepções dos dirigentes da Escola de 

Engenharia para as variáveis externas, considerando a variação do plano de corte λ no 

intervalo [0,5; 1,0]. 

 
Classificação 

Otimista 
λ = 1,0 λ = 0,9 λ = 0,8 λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,5 

AE 69,57% 56,52% 56,52% 56,52% 43,48% 26,09% 

BE 21,74% 30,43% 30,43% 30,43% 39,13% 52,17% 

CE 8,70% 13,04% 13,04% 13,04% 17,39% 13,04% 

DE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,70% 

EE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabela 5.11 Frequência das classificações otimistas para as variáveis externas – método ELECTRE TRI original 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Pela observação do Quadro 5.13 e da Tabela 5.11, destacam-se os seguintes 

resultados: 

 

 Para λ = [0,6; 1,0], a percepção dos dirigentes classificou o nível de influência das 

variáveis externas na Classe AE (“Muito Favorável”). Já para λ = 0,5; o nível de 

influência foi considerado “Favorável” (Classe BE). 
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 Com o relaxamento do plano de corte λ, ou seja, com a redução do seu valor, 

observa-se o aumento do percentual nas classes BE (“Favorável”) e CE 

(“Indiferente”), em decorrência da redução do percentual na Classe AE (“Muito 

Favorável”). Com exceção para o relaxamento de λ = 0,6 para 0,5; onde o 

percentual na Classe CE reduziu devido ao aumento na Classe DE 

(“Desfavorável”). 

 

 

5.8.2 ELECTRE TRI ME 

 

Assim como para as variáveis internas (seção 5.7.2), para as variáveis externas foram 

executados os dois procedimentos de classificação: pessimista e otimista. 

O Quadro 5.14 apresenta a análise de sensibilidade, com λ = [0,5; 1,0], para o 

procedimento de classificação pessimista, considerando as percepções dos dirigentes para as 

variáveis externas. 

 

Classificação 

Pessimista 

λ = 1,0 λ = 0,9 λ = 0,8 λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,5 

EE DE CE CE BE BE 

Quadro 5.14 Classificação pessimista para as variáveis externas – método ELECTRE TRI ME 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Observa-se que a classificação da Escola de Engenharia para as variáveis externas é 

"Muito Desfavorável" (Classe EE) para λ = 1,0. Já para λ = 0,9; a Instituição foi classificada 

na Classe DE (“Desfavorável”). Ao considerar o plano de corte igual a 0,7 ou 0,8; a 

classificação foi realizada na Classe CE (“Indiferente”). No entanto, para os planos de corte 

0,5 e 0,6; a Escola de Engenharia ficou classificada na Classe BE (“Favorável”). 

O Quadro 5.15 apresenta a análise de sensibilidade, com λ = [0,5; 1,0], para o 

procedimento de classificação otimista, considerando as percepções dos dirigentes para as 

variáveis externas. 

 

Classificação 

Otimista 

λ = 1,0 λ = 0,9 λ = 0,8 λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,5 

AE AE AE AE BE BE 

Quadro 5.15 Classificação otimista para as variáveis externas – método ELECTRE TRI ME 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Nota-se que o nível de influência das variáveis externas classificou a Escola de 

Engenharia na Classe AE (“Muito Favorável”) para os planos de corte de 0,7 a 1,0 e na Classe 

BE (“Favorável”) para os planos de corte 0,5 e 0,6. 
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5.8.3 CPP-TRI 

 

Assim como para as variáveis internas (seção 5.7.3), para a classificação das 

variáveis externas foram executados os procedimentos central, exigente e benevolente. 

Também não foram utilizadas as percepções dos dirigentes quanto ao grau de importância dos 

critérios e todos os critérios foram considerados fundamentais e independentes entre si. 

O Quadro 5.16 apresenta as classificações obtidas, através da variação do plano de 

corte c no intervalo [0,5; 1,0], pela execução do procedimento exigente às percepções dos 

dirigentes da Escola de Engenharia, considerando as variáveis externas. 

 

Classificação Exigente 

Plano de corte c = 1,0 c = 0,9 c = 0,8 c = 0,7 c = 0,6 c = 0,5 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

S
 

E1 CE CE CE CE CE DE 

E2 BE BE BE BE BE BE 

E3 CE CE CE CE CE CE 

E4 CE CE CE CE CE DE 

E5 AE AE AE AE AE AE 

E6 BE BE BE BE BE BE 

E7 BE BE BE BE BE BE 

E8 CE CE CE CE CE CE 

E9 BE BE BE BE BE BE 

E10 BE BE BE BE BE BE 

E11 BE BE BE BE BE BE 

E12 CE CE CE CE CE CE 

E13 BE BE BE BE BE BE 

E14 BE BE BE BE BE BE 

E15 BE BE BE BE BE BE 

E16 BE BE BE BE BE BE 

E17 BE BE BE BE BE BE 

E18 BE BE BE BE BE BE 

E19 BE BE BE BE BE BE 

E20 CE CE CE CE CE CE 

E21 BE BE BE BE BE BE 

E22 DE DE DE DE DE DE 

E23 BE BE BE BE BE BE 

Quadro 5.16 Classificações exigentes para as variáveis externas – método CPP-TRI 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

A Tabela 5.12 apresenta a frequência, separada por classe, das classificações obtidas 

pela execução do procedimento exigente às percepções dos dirigentes da Escola de 
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Engenharia para as variáveis externas, considerando a variação do plano de corte c no 

intervalo [0,5; 1,0]. 

 
Classificação 

Exigente 
c = 1 c = 0,9 c = 0,8 c = 0,7 c = 0,6 c = 0,5 

AE 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 

BE 65,22% 65,22% 65,22% 65,22% 65,22% 65,22% 

CE 26,09% 26,09% 26,09% 26,09% 26,09% 21,74% 

DE 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 8,70% 

EE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabela 5.12 Frequência das classificação exigentes para as variáveis externas – método CPP-TRI 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Pela observação do Quadro 5.16 e da Tabela 5.12, destacam-se os seguintes 

resultados: 

 

 Para c = [0,5; 1,0], a percepção dos dirigentes classificou a Escola de Engenharia 

na Classe BE, considerando “Favorável”a influência das variáveis externas. 

 Com o relaxamento do plano de corte c, observa-se um discreto aumento no 

percentual da Classe DE (“Desfavorável”), somente para c = 0,5; em decorrência 

da redução do percentual na Classe CE (“Indiferente”), devido às percepções do 

especialista E1. 

 

O Quadro 5.17 mostra as classificações obtidas, através da variação do plano de corte 

c no intervalo [0,5; 1,0], pela execução do procedimento benevolente às percepções dos 

dirigentes da Escola de Engenharia para as variáveis externas. 

Classificação Benevolente 

Plano de corte c = 1,0 c = 0,9 c = 0,8 c = 0,7 c = 0,6 c = 0,5 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

S
 

E1 CE CE CE CE CE CE 

E2 BE BE BE BE BE BE 

E3 CE CE CE CE CE BE 

E4 CE CE CE CE CE CE 

E5 AE AE AE AE AE AE 

E6 BE BE BE BE BE BE 

E7 BE BE BE BE BE BE 

E8 CE CE CE CE CE CE 

E9 BE BE BE BE BE BE 

E10 BE BE BE BE BE BE 

E11 BE BE BE BE BE BE 

E12 CE CE CE CE CE CE 

E13 BE BE BE BE BE BE 

E14 BE BE BE BE BE BE 
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E15 BE BE BE BE BE BE 

E16 BE BE BE BE BE BE 

E17 BE BE BE BE BE BE 

E18 BE BE BE BE BE BE 

E19 BE BE BE BE BE BE 

E20 CE CE CE CE CE CE 

E21 BE BE BE BE BE BE 

E22 DE DE DE DE DE DE 

E23 BE BE BE BE BE BE 

Quadro 5.17 Classificações benevolentes para as variáveis externas – método CPP-TRI 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

A Tabela 5.13 apresenta a frequência, separada por classe, das classificações obtidas 

pela execução do procedimento benevolente às percepções dos dirigentes da Escola de 

Engenharia para as variáveis externas, considerando a variação do plano de corte c no 

intervalo [0,5; 1,0]. 

 
Classificação 

Benevolente 
c = 1 c = 0,9 c = 0,8 c = 0,7 c = 0,6 c = 0,5 

AE 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 

BE 65,22% 65,22% 65,22% 65,22% 65,22% 69,57% 

CE 26,09% 26,09% 26,09% 26,09% 26,09% 21,74% 

DE 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 

EE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabela 5.13 Frequência das classificações benevolentes para as variáveis externas – método CPP-TRI 
Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Pela observação do Quadro 5.17 e da Tabela 5.13, destacam-se os seguintes 

resultados: 

 

 Para c = [0,5; 1,0], a percepção dos dirigentes classificou a Escola de Engenharia 

à luz das variáveis externas na Classe BE (“Favorável”). 

 Com o relaxamento do plano de corte c, observa-se um discreto aumento no 

percentual da classe BE (“Favorável”), no plano de corte 0,5; em decorrência da 

redução do percentual na classes CE (“Indiferente”), devido às percepções do 

especialista E3. 

 

 

5.9 IDENTIFICAÇÃO DA POSTURA ESTRATÉGICA 

 

A combinação das classificações para as variáveis internas e variáveis externas, 

conforme apresentado na seção 2.3.2, permite a identificação da postura estratégica a ser 
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adotada pela Escola de Engenharia. A figura para identificação da postura estratégica foi 

desenvolvida com o auxílio do software Microsoft PowerPoint 2010. 

 

 

5.9.1 ELECTRE TRI original 

 

A Figura 5.1 apresenta a postura estratégica a ser adotada pela Escola de Engenharia 

da UFF, conforme o procedimento de classificação pessimista do método ELECTRE TRI 

original. 

 

Figura 5.1 Postura estratégica a ser adotada pela Escola de Engenharia, segundo classificação pessimista – 

método ELECTRE TRI original 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

A análise das variáveis internas, na execução do procedimento de classificação 

pessimista, identificou a predominância de pontos fracos para todos os planos de corte λ, com 

exceção para λ = 0,7; onde não foi possível definir a influência (positiva ou negativa) dessas 

variáveis. Já para as variáveis externas, a predominância de ameaças foi substituída pela 

predominância de oportunidades ao se relaxar o plano de corte. Portanto, segundo este 

procedimento, a Escola de Engenharia deve adotar estratégias de Sobrevivência (para λ = 0,8) 

e de Crescimento (λ = [0,5; 0,6]). Para λ = 0,9, a Instituição pode adotar uma combinação de 

estratégias de Sobrevivência e Crescimento; e para λ = 0,7; uma combinação de estratégias de 

Crescimento e Desenvolvimento. Uma vez que para o plano de corte λ = 1,0; a frequência de 

classificação para as variáveis externas ficou dividida entre as classes CE e DE, a Escola de 
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Engenharia pode adotar somente estratégias de Sobrevivência ou uma combinação entre 

estratégias de Sobrevivência e Crescimento. 

 

A Figura 5.2 apresenta a postura estratégica a ser adotada pela Escola de Engenharia 

da UFF, conforme o procedimento de classificação otimista do método ELECTRE TRI 

original. 

 

 

Figura 5.2 Postura estratégica a ser adotada pela Escola de Engenharia, segundo classificação otimista – método 

ELECTRE TRI original 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Na execução do procedimento de classificação otimista, a análise de sensibilidade, 

para as variáveis externas, identificou a predominância de oportunidades para todos os valores 

do plano de corte λ. Já para as variáveis internas, não foi possível definir a influência das 

variáveis para λ ϵ [0,6; 1,0]. Para λ = 0,5; a Escola de Engenharia apresentou predominância 

de pontos fracos. Portanto, segundo este procedimento, a Instituição deve adotar uma 

combinação de estratégias de Crescimento e Desenvolvimento (para λ ϵ [0,6; 1,0]) e 

estratégias de Crescimento para λ = 0,5. 
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5.9.2 ELECTRE TRI ME 

 

A Figura 5.3 apresenta a postura estratégica a ser adotada pela Escola de Engenharia 

da UFF, conforme o procedimento de classificação pessimista do método ELECTRE TRI 

ME. 

 

 

Figura 5.3 Postura estratégica a ser adotada pela Escola de Engenharia, segundo classificação pessimista – 

método ELECTRE TRI ME 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

A análise das variáveis internas, na execução do procedimento de classificação 

pessimista, identificou a predominância de pontos fracos para o plano de corte λ ϵ [0,6; 1,0]. 

Para λ = 0,5; não foi possível definir a influência (positiva ou negativa) das variáveis internas. 

Já para as variáveis externas, a predominância de ameaças foi substituída pela predominância 

de oportunidades ao se relaxar o plano de corte. Portanto, segundo este procedimento, a 

Escola de Engenharia deve adotar estratégias de Sobrevivência (para λ ϵ [0,9; 1,0]) e de 

Crescimento (λ = 0,6). Para λ ϵ [0,7; 0,8], a Instituição pode adotar uma combinação de 

estratégias de Sobrevivência e Crescimento; e para λ = 0,5; uma combinação de estratégias de 

Crescimento e Desenvolvimento. 

 

A Figura 5.4 apresenta a postura estratégica a ser adotada pela Escola de Engenharia 

da UFF, conforme o procedimento de classificação otimista do método ELECTRE TRI ME. 
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Figura 5.4 Postura estratégica a ser adotada pela Escola de Engenharia, segundo classificação otimista – método 

ELECTRE TRI ME 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

A execução do procedimento de classificação otimista, para as variáveis externas, 

identificou a predominância de oportunidades para todos os valores do plano de corte λ. Já 

para as variáveis internas, não foi possível definir a influência das variáveis para λ ϵ [0,5; 0,8]. 

Para os planos de corte 0,9 e 1,0; apresentou a predominância de pontos fortes. Portanto, 

segundo este procedimento, a Escola de Engenharia deve adotar uma combinação de 

estratégias de Crescimento e Desenvolvimento (para λ ϵ [0,5; 0,8]) e estratégias de 

Desenvolvimento para λ ϵ [0,9; 1,0]). 

 

 

5.9.3 CPP-TRI 

 

A Figura 5.5 apresenta a postura estratégica a ser adotada pela Escola de Engenharia 

da UFF, conforme os procedimentos de classificação exigente e benevolente do método CPP-

TRI. 
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Figura 5.5 Postura estratégica a ser adotada pela Escola de Engenharia, segundo classificações exigente e 

benevolente – método CPP-TRI 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

A análise de sensibilidade realizada para o plano de corte λ não apresentou quaisquer 

variações na identificação da postura estratégica a ser adotada pela Escola de Engenharia. 

Tanto para o procedimento de classificação exigente quanto para o benevolente, a Instituição 

deve adotar estratégias que explorem as oportunidades, levando em consideração a 

predominância de pontos fracos (Estratégias de Crescimento). 

 

 

5.10 SUMÁRIO DO CAPÍTULO 

 

Esta seção apresentou a aplicação da modelagem proposta em 9 etapas, conforme 

exposto na seção 4.5: 

 

1. Caracterização da Instituição de Ensino Superior: Escola de Engenharia da 

Universidade Federal Fluminense. 

2. Definição dos especialistas que emitirão os julgamentos: Diretor e vice-diretor, 

chefes e subchefes de Departamento e coordenadores e vice-coordenadores de 

Curso de Graduação e Curso de Pós-Graduação da Escola de Engenharia. 

3. Coleta das percepções dos especialistas: realizada através do questionário, 

elaborado conforme apresentado na seção 4.4 e apêndices 9.12 e 9.13. 
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4. Definição da classes de equivalência (ou padrões de referência) e seus perfis: 

definidas com base nas escalas utilizadas no questionário e apresentadas na seção 

4.4.1.1. 

5. Definição do limite de preferência e do limite de indiferença para cada critério: 

Devido à escala, para os métodos ELECTRE TRI original e ELECTRE TRI ME, 

os limites foram considerados qj(bh) = pj(bh) = 0. Já para o CPP-TRI, estes 

parâmetros não são utilizados. 

6. Definição do limiar de veto para cada critério: Nenhum critério foi considerado 

forte o suficiente para introduzir o limiar de veto ao problema em questão. 

7. Execução dos algoritmos de classificação, considerando os critérios classificados 

como fator interno: 

O Quadro 5.18 apresenta o resultado da execução dos algoritmos de classificação dos 

métodos ELECTRE TRI original, ELECTRE TRI ME e CPP-TRI para as variáveis internas. 

 
VARIÁVEL INTERNA 

Plano de 

corte 

ELECTRE TRI ELECTRE TRI ME CPP-TRI 

Pessimista Otimista Pessimista Otimista Exigente Benevolente 

1,0 EI CI EI AI DI DI 

0,9 EI CI EI BI DI DI 

0,8 DI CI EI CI DI DI 

0,7 CI CI DI CI DI DI 

0,6 DI CI DI CI DI DI 

0,5 DI DI CI CI DI DI 

Quadro 5.18 Classificações para as variáveis internas 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

8. Execução dos algoritmos de classificação, considerando os critérios classificados 

como fator externo: 

O Quadro 5.19 apresenta o resultado da execução dos algoritmos de classificação dos 

métodos ELECTRE TRI original, ELECTRE TRI ME e CPP-TRI para as variáveis externas. 

 
VARIÁVEL EXTERNA 

Plano de 

corte 

ELECTRE TRI ELECTRE TRI ME CPP-TRI 

Pessimista Otimista Pessimista Otimista Exigente Benevolente 

1,0 CE / DE AE EE AE BE BE 

0,9 CE AE DE AE BE BE 

0,8 DE AE CE AE BE BE 

0,7 BE AE CE AE BE BE 

0,6 BE AE BE BE BE BE 

0,5 BE BE BE BE BE BE 

Quadro 5.19 Classificações para as variáveis externas 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 
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9. Identificação da postura estratégica: 

O Quadro 5.20 apresenta a postura estratégica a ser adotada pela Escola de 

Engenharia. 

 
 

POSTURA ESTRATÉGICA 

Plano 

de 

corte 

ELECTRE TRI ELECTRE TRI ME CPP-TRI 

Pessimista Otimista Pessimista Otimista Exigente Benevolente 

1,0 
Sobrevivência / 

Crescimento 
Crescimento / 

Desenvolvimento 
Sobrevivência Desenvolvimento Crescimento Crescimento 

0,9 
Sobrevivência / 

Crescimento 

Crescimento / 

Desenvolvimento 
Sobrevivência Desenvolvimento Crescimento Crescimento 

0,8 Sobrevivência 
Crescimento / 

Desenvolvimento 

Sobrevivência / 

Crescimento 

Crescimento / 

Desenvolvimento 
Crescimento Crescimento 

0,7 
Crescimento / 

Desenvolvimento 

Crescimento / 

Desenvolvimento 

Sobrevivência / 

Crescimento 

Crescimento / 

Desenvolvimento 
Crescimento Crescimento 

0,6 Crescimento 
Crescimento / 

Desenvolvimento 
Crescimento 

Crescimento / 

Desenvolvimento 
Crescimento Crescimento 

0,5 Crescimento Crescimento 
Crescimento / 

Desenvolvimento 

Crescimento / 

Desenvolvimento 
Crescimento Crescimento 

Quadro 5.20 Postura estratégica a ser adotada pela Escola de Engenharia 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 
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6 ANÁLISES E COMENTÁRIOS DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar análises desenvolvidas a partir da 

aplicação da modelagem proposta e está dividido em 4 seções: (1) Análise comparativa entre 

os resultados obtidos; (2) Análise por grupo de especialista; (3) Análise do conjunto de 

critérios como conjunto de alternativas; e (4) Sumário do Capítulo. 

 

 

6.1 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS RESULTADOS OBTIDOS 

 

Esta seção está dividida em 3 partes e apresenta análise comparativa entre os 

resultados obtidos no Capítulo 5. 

 

 

6.1.1 Quanto às Classificações 

 

O Quadro 6.1 apresenta o resumo das classificações obtidas na aplicação dos 

métodos ELECTRE TRI original, ELECTRE TRI ME e CPP-TRI, considerando as variáveis 

internas. 

 
VARIÁVEL INTERNA 

Plano de 

corte 

ELECTRE TRI ELECTRE TRI ME CPP-TRI 

Pessimista Otimista Pessimista Otimista Exigente Benevolente 

1,0 EI CI EI AI DI DI 

0,9 EI CI EI BI DI DI 

0,8 DI CI EI CI DI DI 

0,7 CI CI DI CI DI DI 

0,6 DI CI DI CI DI DI 

0,5 DI DI CI CI DI DI 

Quadro 6.1 Classificações, considerando as variáveis internas 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Pela análise do Quadro 6.1, destaca-se as seguintes observações: 

 

 Na execução do método ELECTRE TRI original, as classificações para o 

procedimento pessimista e para o otimista convergiram somente para os planos de 

corte λ 0,5 e 0,7. Já para o método ELECTRE TRI ME, as classificações somente 

convergiram para o plano de corte 0,5. 

 O método CPP-TRI não apresentou divergência entre as classificações exigente e 

benevolente para quaisquer planos de corte no intervalo [0,5; 1,0]. 

 Na comparação das classificações entre os métodos, quando considerado o 

procedimento mais exigente, somente para λ = 0,6 a classificação convergiu 

(Classe DI). Já para o procedimento menos exigente, os métodos não 
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apresentaram, simultaneamente, convergência entre as classificações para 

quaisquer planos de corte no intervalo [0,5; 1,0]. 

 Para o procedimento mais exigente, as classificações dos métodos ELECTRE TRI 

original e CPP-TRI apresentaram maior percentual de convergência entre elas, 

quando comparadas às do ELECTRE TRI ME. Já para o procedimento menos 

exigente, foram as classificações dos métodos ELECTRE TRI original e 

ELECTRE TRI ME que apresentaram maior convergência entre elas. 

 

O Quadro 6.2 apresenta o resumo das classificações obtidas por meio da aplicação 

dos métodos ELECTRE TRI original, ELECTRE TRI ME e CPP-TRI, considerando as 

variáveis externas. 

 
VARIÁVEL EXTERNA 

Plano de 

corte 

ELECTRE TRI ELECTRE TRI ME CPP-TRI 

Pessimista Otimista Pessimista Otimista Exigente Benevolente 

1,0 CE / DE AE EE AE BE BE 

0,9 CE AE DE AE BE BE 

0,8 DE AE CE AE BE BE 

0,7 BE AE CE AE BE BE 

0,6 BE AE BE BE BE BE 

0,5 BE BE BE BE BE BE 

Quadro 6.2 Classificações, considerando as variáveis externas 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Pela análise do Quadro 6.2, destaca-se as seguintes observações: 

 

 O método ELECTRE TRI original apresentou divergência entre as classificações 

pessimista e otimista para todo plano de corte λ no intervalo [0,6; 1,0], 

convergindo somente para λ = 0,5 (Classe BE). 

 Para o método ELECTRE TRI ME, as classificações para o procedimento 

pessimista e para o otimista somente convergiram para os planos de corte 0,5 e 0,6 

(Classe BE). 

 O método CPP-TRI não apresentou divergência entre as classificações exigente e 

benevolente para todo plano de corte λ no intervalo [0,5; 1,0]. 

 Na comparação das classificações entre os métodos, quando considerado o 

procedimento mais exigente, as classificações convergiram (Classe BE) para os 

planos de corte 0,5 e 0,6. Já para o procedimento menos exigente, os métodos 

apresentaram, simultaneamente, a mesma classificação somente para λ = 0,5 

(Classe BE). 

 Para o procedimento mais exigente, as classificações dos métodos ELECTRE TRI 

original e CPP-TRI apresentaram maior percentual de convergência entre elas, 

quando comparadas às do ELECTRE TRI ME. No entanto, quando considerado o 

procedimento menos exigente, foram as classificações dos métodos ELECTRE 

TRI ME e CPP-TRI que apresentaram maior de convergência entre elas. 
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6.1.2 Quanto à Influência das Variáveis  

 

O Quadro 6.3 apresenta o resumo da análise das variáveis internas quanto à 

predominância de influência (positiva ou negativa) obtida com a utilização dos métodos 

ELECTRE TRI original, ELECTRE TRI ME e CPP-TRI. 

 
VARIÁVEL INTERNA – PREDOMINÂNCIA DE 

Plano de 

corte 

ELECTRE TRI ELECTRE TRI ME CPP-TRI 

Pessimista Otimista Pessimista Otimista Exigente Benevolente 

1,0 Pontos Fracos Neutro Pontos Fracos Pontos Fortes Pontos Fracos Pontos Fracos 

0,9 Pontos Fracos Neutro Pontos Fracos Pontos Fortes Pontos Fracos Pontos Fracos 

0,8 Pontos Fracos Neutro Pontos Fracos Neutro Pontos Fracos Pontos Fracos 

0,7 Neutro Neutro Pontos Fracos Neutro Pontos Fracos Pontos Fracos 

0,6 Pontos Fracos Neutro Pontos Fracos Neutro Pontos Fracos Pontos Fracos 

0,5 Pontos Fracos Pontos Fracos Neutro Neutro Pontos Fracos Pontos Fracos 

Quadro 6.3 Análise das variáveis internas quanto à predominância de influência 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Pela observação do Quadro 6.3, destaca-se: 

 

 No procedimento otimista do método ELECTRE TRI original há a predominância 

de pontos fracos para o plano de corte λ = 0,5. Para os demais planos de corte λ no 

intervalo [0,6; 1,0], não foi possível definir a influência (positiva ou negativa) das 

variáveis. Já no procedimento pessimista, há a predominância de pontos fracos 

para λ = [0,5; 1,0], com exceção para o plano de corte 0,7; onde não foi possível 

definir a influência das variáveis internas. 

 Para o método ELECTRE TRI ME, as variáveis internas apresentaram 

predominância de pontos fracos para os planos de corte λ no intervalo [0,6; 1,0] 

considerando o procedimento pessimista. Para λ = 0,5; não foi possível definir a 

influência. Considerando o procedimento otimista, observou-se a predominância 

de pontos fortes, para λ ϵ [0,9; 1,0] e não foi possível definir a influência das 

variáveis para λ ϵ [0,5; 0,8]. 

 O método CPP-TRI apresentou predominância de pontos fracos nos 

procedimentos exigente e benevolente para todos os planos de corte λ no intervalo 

[0,5; 1,0]. 

 Quando considerado o procedimento mais exigente, as variáveis internas 

apresentaram a predominância de pontos fracos, simultaneamente, nos 3 métodos 

para os planos de corte λ = 0,6 e [0,8; 1,0]. Para os planos de corte 0,5 e 0,7; não 

foi possível definir a influência das variáveis no ELECTRE TRI ME e no 

ELECTRE TRI original, respectivamente. 

 Quando considerado o procedimento menos exigente, as variáveis internas não 

apresentaram, simultaneamente nos 3 métodos, convergência para os planos de 

corte λ no intervalo [0,5; 1,0]. 
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O Quadro 6.4 apresenta o resumo da análise das variáveis externas quanto à 

predominância de influência (positiva ou negativa) obtida por meio da aplicação dos métodos 

ELECTRE TRI original, ELECTRE TRI ME e CPP-TRI. 

 
VARIÁVEL EXTERNA – PREDOMINÂNCIA DE 

Plano 

de 

corte 

ELECTRE TRI ELECTRE TRI ME CPP-TRI 

Pessimista Otimista Pessimista Otimista Exigente Benevolente 

1,0 
Situação Neutra / 

Ameaças 
Oportunidades Ameaças Oportunidades Oportunidades Oportunidades 

0,9 Situação Neutra Oportunidades Ameaças Oportunidades Oportunidades Oportunidades 

0,8 Ameaças Oportunidades Situação Neutra Oportunidades Oportunidades Oportunidades 

0,7 Oportunidades Oportunidades Situação Neutra Oportunidades Oportunidades Oportunidades 

0,6 Oportunidades Oportunidades Oportunidades Oportunidades Oportunidades Oportunidades 

0,5 Oportunidades Oportunidades Oportunidades Oportunidades Oportunidades Oportunidades 

Quadro 6.4 Análise das variáveis externas quanto à predominância de influência 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Pela observação do Quadro 6.4, destaca-se: 

 

 No procedimento otimista do método ELECTRE TRI original há a predominância 

de oportunidades para todos os planos de corte. Para o procedimento pessimista, a 

predominância de oportunidades ocorre somente para λ ϵ [0,5; 0,7]; para o plano 

de corte 0,8; há predominância de ameaças e, para o plano de corte 0,9; não foi 

possível identificar a influência das variáveis. O plano de corte λ = 1,0 apresentou 

duas classificações: de situação neutra (não foi possível definir a influência) a 

predominância de ameaças. 

 Para o método ELECTRE TRI ME, as variáveis externas apresentaram 

predominância de oportunidades para os planos de corte λ 0,5 e 0,6 considerando 

o procedimento pessimista. Para os planos de corte λ 0,7 e 0,8; não foi possível 

definir a influência (positiva ou negativa). Já para os planos de corte λ 0,9 e 1,0; 

há a predominância de ameaças. Considerando o procedimento otimista, para 

todos os planos de corte λ no intervalo [0,5; 1,0], observou-se a predominância 

oportunidades. 

 O método CPP-TRI apresentou predominância de oportunidades nos 

procedimentos exigente e benevolente para todos os planos de corte λ no intervalo 

[0,5; 1,0]. 

 Quando considerado o procedimento mais exigente, as variáveis externas 

apresentaram a predominância de oportunidades, simultaneamente, nos 3 métodos 

para os planos de corte λ ϵ [0,5; 0,6]. Para o plano de corte 0,7; observou-se 

predominância de oportunidades para os métodos ELECTRE TRI original e CPP-

TRI. Já para o ELECTRE TRI ME, não foi possível definir a influência das 

variáveis. Considerando λ ϵ [0,8; 1,0], nenhum dos métodos convergiu, 

apresentando predominância de oportunidades ou de ameaças ou, ainda, sem 

conseguir definir a influência das variáveis. 
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 Quando considerado o procedimento menos exigente, as variáveis externas 

apresentaram predominância de oportunidades para todos os planos de corte λ no 

intervalo [0,5; 1,0]. 

 

 

6.1.3 Quanto às Posturas Estratégicas 

 

O Quadro 6.5 apresenta o resumo das posturas estratégicas identificadas por meio da 

aplicação da integração dos métodos ELECTRE TRI original, ELECTRE TRI ME e CPP-TRI 

à Análise SWOT. 

 
POSTURA ESTRATÉGICA 

Plano 

de 

corte 

ELECTRE TRI ELECTRE TRI ME CPP-TRI 

Pessimista Otimista Pessimista Otimista Exigente Benevolente 

1,0 
Sobrevivência / 

Crescimento 

Crescimento / 

Desenvolvimento 
Sobrevivência Desenvolvimento Crescimento Crescimento 

0,9 
Sobrevivência / 

Crescimento 

Crescimento / 

Desenvolvimento 
Sobrevivência Desenvolvimento Crescimento Crescimento 

0,8 Sobrevivência 
Crescimento / 

Desenvolvimento 

Sobrevivência / 

Crescimento 

Crescimento / 

Desenvolvimento 
Crescimento Crescimento 

0,7 
Crescimento / 

Desenvolvimento 

Crescimento / 

Desenvolvimento 

Sobrevivência / 

Crescimento 

Crescimento / 

Desenvolvimento 
Crescimento Crescimento 

0,6 Crescimento 
Crescimento / 

Desenvolvimento 
Crescimento 

Crescimento / 

Desenvolvimento 
Crescimento Crescimento 

0,5 Crescimento Crescimento 
Crescimento / 

Desenvolvimento 

Crescimento / 

Desenvolvimento 
Crescimento Crescimento 

Quadro 6.5 Posturas estratégicas identificadas 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Pela observação do Quadro 6.5, destaca-se: 

 

 Quando considerado o procedimento mais exigente, observou-se grande variação 

entre as posturas estratégicas a serem adotadas pela Escola de Engenharia. 

Somente para λ = 0,6; todos os métodos convergiram para estratégias de 

Crescimento. A análise de sensibilidade permitiu notar que o ELECTRE TRI ME 

é o método mais exigente, quando adotado este procedimento de classificação, 

seguido do ELECTRE TRI original e, por último, o CPP-TRI. 

 Para o procedimento menos exigente, a variação entre os resultados é bem menor 

quando comparado ao procedimento mais exigente. No entanto, não houve 

convergência entre os métodos, simultaneamente, das posturas identificadas. A 

análise de sensibilidade permitiu observar que o ELECTRE TRI ME é o método 

menos exigente, quando adotado este procedimento de classificação. 
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6.2 ANÁLISE POR GRUPO DE ESPECIALISTA 

 

Esta seção apresenta uma análise comparativa entre a classificação geral, envolvendo 

todos os respondentes (Capítulo 5), e as classificações por grupo de especialista. A 

identificação dos grupos foi realizada de acordo com a divisão da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior). 

A CAPES, fundação do Ministério da Educação (MEC), classifica a grande área da 

Engenharia em 4 subáreas. O Quadro 6.6 apresenta as subáreas da Engenharia com suas 

especialidades. 

 
Subárea Especialidade 

Engenharias I 

Engenharia Civil, Engenharia de Construção Civil, Engenharia de Estruturas, 

Engenharia Geotécnica, Engenharia de Recursos Hídricos, Engenharia Sanitária e 

Ambiental, Engenharia de Transportes e Engenharia Urbana 

Engenharias II 
Engenharia Química, Engenharia Nuclear, Engenharia de Materiais, Engenharia 

Metalúrgica e Engenharia de Minas 

Engenharias III 

Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Aeroespacial, 

Engenharia de Aeronáutica, Gestão, Engenharia de Petróleo, Engenharia Oceânica, 

Engenharia Naval, Energia e Planejamento Energético, Pesquisa Operacional, 

Automotiva e Automobilística 

Engenharias IV 

Engenharia Biomédica (EB): Bioengenharia, Engenharia Biomédica; 

Engenharia de Sistemas e Engenharia Elétrica (EE): Engenharia Eletrônica e Automação, 

Engenharia da Informação, Engenharia de Automação e Sistemas, Engenharia de 

Computação, Engenharia de Eletricidade, Engenharia de Teleinformática, Engenharia 

Elétrica, Engenharia Elétrica e de Computação, Engenharia Eletrônica, Engenharia 

Eletrônica e Computação, Gestão de Redes de Telecomunicações, Microeletrônica, 

Telecomunicações 

Quadro 6.6 Subáreas da Engenharia com suas especialidades, segundo classificação da CAPES 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

A Tabela 6.1 apresenta os grupos com o percentual de dirigentes que responderam ao 

questionário (Apêndices 9.12 e 9.13). Foram acrescentados o departamento de Desenho 

Técnico e a Direção da Escola de Engenharia. 

 

Grupo Nº de Dirigentes Respondentes % Respondentes 

Engenharias I 9 4 44,44% 

Engenharias II 3 2 66,67% 

Engenharias III 15 7 46,67% 

Engenharias IV 9 6 66,67% 

Desenho Técnico 5 2 40,00% 

Direção da EE 2 2 100,00% 

Total 43 23 53,49% 

Tabela 6.1 Grupos com o percentual de dirigentes que responderam ao questionário 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 
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A Tabela 6.2 e o Gráfico 6.1 apresentam a distribuição, por grupo, dos questionários 

respondidos. 

 

Grupo # Respondente % 

Engenharias I 4 17,39% 

Engenharias II 2 8,70% 

Engenharias III 7 30,43% 

Engenharias IV 6 26,09% 

Desenho Técnico 2 8,70% 

Direção da EE 2 8,70% 

Total 23 100% 

Tabela 6.2 Distribuição, por grupo, dos questionários respondidos 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

 

Gráfico 6.1 Distribuição, por grupo, dos questionários respondidos 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Como se trata de um problema com múltiplos avaliadores, nesta seção é empregado 

o método ELECTRE TRI ME, apresentado na seção 2.2.3. As percepções e os parâmetros 

para aplicação do método são os mesmos apresentados e definidos no Capítulo 5 (seções 5.3 a 

5.6). 

 

 

6.2.1 Fator Interno 

 

O Quadro 6.7 apresenta as classificações obtidas, através da variação do plano de 

corte λ no intervalo [0,5; 1,0], pelo procedimento pessimista, considerando as percepções dos 

grupos de dirigentes da Escola de Engenharia para as variáveis internas. 

Engenharias I 

17,39% 

Engenharias II 

8,70% 

Engenharias III 

30,43% 

Engenharias IV 

26,09% 

Desenho 

Técnico 

8,70% 

Direção da EE 

8,70% 

Distribuição por Grupo 
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Classificação Pessimista λ = 1,0 λ = 0,9 λ = 0,8 λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,5 

Engenharias I EI EI DI DI DI DI 

Engenharias II DI CI CI CI CI CI 

Engenharias III EI EI EI EI DI DI 

Engenharias IV EI EI DI DI DI CI 

Desenho Técnico EI EI EI EI EI DI 

Direção da EE DI CI CI CI CI CI 

Geral EI EI EI DI DI CI 

Quadro 6.7 Classificações pessimistas para as variáveis internas – método ELECTRE TRI ME 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Pela observação do Quadro 6.7, destaca-se: 

 

 A percepção dos especialistas das Engenharias I, pelo procedimento pessimista, 

foi de que o desempenho da Escola de Engenharia é “Ruim” (Classe DI), para os 

planos de corte λ no intervalo [0,5; 0,8]; e “Muito Ruim” (Classe EI), para os 

planos de corte 0,9 e 1,0. Portanto, considerando λ = 0,5; os especialistas deste 

grupo classificaram a Instituição em classe mais baixa quando comparada à 

classificação geral. Já para os planos de corte λ nos intervalos [0,6; 0,7] e [0,9; 

1,0]; os especialistas classificaram na mesma classe que a obtida na classificação 

geral. No entanto, para λ = 0,8; o desempenho da Escola de Engenharia para os 

dirigentes das Engenharias I foi alocado em classe mais alta. 

 A percepção dos especialistas das Engenharias II foi de que o desempenho da 

Escola de Engenharia é “Regular” (Classe CI), para os planos de corte λ no 

intervalo [0,5; 0,9] e “Ruim” (Classe DI), para λ = 1,0. Portanto, considerando os 

planos de corte λ de 0,6 a 1,0; os especialistas deste grupo classificaram a 

Instituição em classe mais alta do que a classe da classificação geral. Já para λ = 

0,5, ambas as classificações alocaram a Instituição na mesma classe. 

 Para λ ϵ [0,8; 1,0], a percepção dos especialistas das Engenharias III, assim como 

para a classificação geral, foi de que o desempenho da Escola de Engenharia é 

“Muito Ruim” (Classe EI) e “Ruim” (Classe DI), para λ = 0,6. Já para os planos de 

corte λ 0,5 e 0,7; os mesmos especialistas classificaram a Instituição em classes 

mais baixas do que as obtidas com a classificação geral. 

 A percepção dos especialistas das Engenharias IV foi de que o desempenho da 

Escola de Engenharia é “Ruim” (Classe DI), para os planos de corte λ no intervalo 

[0,6; 0,8] e “Muito Ruim” (Classe EI), para os planos de corte 0,9 e 1,0. Para λ = 

0,5; os dirigentes classificaram a Instituição na classe CI (“Regular”). Portanto, 

somente para λ = 0,8; os especialistas das Engenharias IV divergiram da 

classificação geral.  

 A percepção dos especialistas do departamento de Desenho Técnico foi de que o 

desempenho da Escola de Engenharia é “Muito Ruim” (Classe EI), para os planos 

de corte λ no intervalo [0,6; 1,0] e “Ruim” (Classe DI), para λ = 0,5. Portanto, 

para os planos de corte λ no intervalo [0,8; 1,0], as classificações dos especialistas 

do departamento de Desenho Técnico foram as mesmas que as obtidas na 

classificação geral. Já para os planos de corte λ ϵ [0,5; 0,7], a classificação foi 

mais baixa do que as obtidas na classificação geral. 
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 Os especialistas da Direção da Escola de Engenharia, considerando os planos de 

corte λ no intervalo [0,5; 0,9], classificaram o desempenho da Instituição na 

Classe CI (“Regular”) e, para λ = 1,0; na Classe DI (“Ruim”). Portanto, para os 

planos de corte λ no intervalo [0,6; 1,0], a classificação foi mais baixa que a 

obtida na classificação geral. Já para o plano de corte λ = 0,5; ambos classificaram 

na mesma classe. 

 

O Quadro 6.8 apresenta as classificações obtidas, através da variação do plano de 

corte λ no intervalo [0,5; 1,0], pela execução do procedimento otimista, considerando as 

percepções dos grupos de dirigentes da Escola de Engenharia para as variáveis internas. 

 

Classificação Otimista λ = 1,0 λ = 0,9 λ = 0,8 λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,5 

Engenharias I AI BI BI CI CI DI 

Engenharias II AI BI BI BI CI CI 

Engenharias III BI CI CI CI CI DI 

Engenharias IV AI BI CI CI CI CI 

Desenho Técnico CI CI CI CI DI DI 

Direção da EE AI BI BI CI CI CI 

Geral AI BI CI CI CI CI 

Quadro 6.8 Classificações otimistas para as variáveis internas – método ELECTRE TRI ME 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Pela observação do Quadro 6.8, destaca-se: 

 

 A percepção dos especialistas das Engenharias I foi de que o desempenho da 

Escola de Engenharia é “Ruim” (Classe DI), para o plano de corte λ 0,5; 

“Regular” (Classe CI), para os planos de corte 0,6 e 0,7; “Bom” (Classe BI), para 

os planos de corte 0,8 e 0,9; e “Muito Bom” (Classe AI), para λ = 1,0. Portanto, 

considerando λ = 0,5; os especialistas deste grupo classificaram a Instituição em 

classe mais baixa quando comparada à classificação geral. Já para λ = 0,8; o 

desempenho da Escola de Engenharia para os dirigentes das Engenharias I foi 

alocado em classe mais alta. Para os demais planos de corte λ no intervalo [0,6; 

1,0]; os especialistas classificaram na mesma classe que a obtida na classificação 

geral. 

 A percepção dos especialistas das Engenharias II foi de que o desempenho da 

Escola de Engenharia é “Regular” (Classe CI), para os planos de corte 0,5 e 0,6; 

“Bom” (Classe BI), para os planos de corte λ no intervalo [0,7; 0,9]; e “Muito 

Bom” (Classe AI), para λ = 1,0. Portanto, considerando os planos de corte λ no 

intervalo [0,5; 1,0], a classificação obtida pela percepção dos especialistas deste 

grupo foi menos exigente que a obtida na classificação geral. 

 Para λ = 0,5, a percepção dos especialistas das Engenharias III foi de que o 

desempenho da Escola de Engenharia é “Ruim” (Classe DI). Para os planos de 

corte λ no intervalo [0,6; 0,9]; os mesmos especialistas classificaram a Instituição 

na Classe CI (“Regular”). Já para o plano de corte λ = 1,0, classificaram na Classe 

BI (“Bom”). Portanto, considerando os planos de corte λ no intervalo [0,5; 1,0], a 
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classificação obtida pela percepção dos especialistas deste grupo foi mais exigente 

que a obtida na classificação geral. 

 A percepção dos especialistas das Engenharias IV foi de que o desempenho da 

Escola de Engenharia é “Regular” (Classe CI), para os planos de corte λ no 

intervalo [0,5; 0,8]; “Bom” (Classe BI), para o plano de corte 0,9; e “Muito Bom” 

(Classe AI), para λ = 1,0. Portanto, considerando os planos de corte λ no intervalo 

[0,5; 1,0], a classificação obtida pela percepção dos especialistas deste grupo foi a 

mesma que a obtida na classificação geral. 

 A percepção dos especialistas do departamento de Desenho Técnico foi de que o 

desempenho da Escola de Engenharia é “Ruim” (Classe DI), para os planos de 

corte 0,5 e 0,6; e “Regular” (Classe CI), para os planos de corte λ no intervalo 

[0,7; 1,0]. Portanto, considerando os planos de corte λ no intervalo [0,5; 1,0], a 

classificação obtida pela percepção dos especialistas deste grupo foi mais exigente 

que a obtida na classificação geral. 

 Os especialistas da Direção da Escola de Engenharia, para os planos de corte λ no 

intervalo [0,5; 0,7], classificaram o desempenho da Instituição na Classe CI 

(“Regular”). Já para os planos de corte 0,8 e 0,9; os dirigentes classificaram na 

Classe BI (“Bom”) e, para λ = 1,0; na Classe AI (“Muito Bom”). Portanto, 

considerando os planos de corte λ no intervalo [0,5; 1,0], a classificação obtida 

pela percepção dos especialistas deste grupo foi menos exigente que a obtida na 

classificação geral. 

 

 

6.2.2 Fator Externo 

 

O Quadro 6.9 apresenta as classificações obtidas, através da variação do plano de 

corte λ no intervalo [0,5; 1,0], pelo procedimento pessimista, considerando as percepções dos 

grupos de dirigentes da Escola de Engenharia para as variáveis externas. 

 

Classificação Pessimista λ = 1,0 λ = 0,9 λ = 0,8 λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,5 

Engenharias I EE DE DE BE BE BE 

Engenharias II CE CE BE BE BE BE 

Engenharias III EE DE DE CE CE BE 

Engenharias IV EE DE DE BE BE BE 

Desenho Técnico DE DE CE CE CE BE 

Direção da EE CE CE BE BE BE BE 

Geral EE DE CE CE BE BE 

Quadro 6.9 Classificações pessimistas para as variáveis externas – método ELECTRE TRI ME 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Pela observação do Quadro 6.9, destaca-se: 

 

 Para λ = 0,5; todos os grupos perceberam o nível de influência das variáveis 

externas, pelo procedimento pessimista, como “Favorável” (Classe BE). 
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 Os especialistas das Engenharias I perceberam o nível de influência das variáveis 

como “Muito Desfavorável” (Classe EE), para λ = 1,0; “Desfavorável” (Classe 

DE), para os planos de corte 0,8 e 0,9; e “Favorável” (Classe BE), para λ no 

intervalo [0,5; 0,7]. Portanto, considerando os planos de corte 0,7 e 0,8; os 

especialistas deste grupo classificaram a Instituição em classes mais baixas 

quando comparadas à classificação geral. Já para os demais planos de corte λ;  as 

classificações (Engenharias I e geral) convergiram. 

 Os especialistas das Engenharias II perceberam o nível de influência das variáveis 

como “Favorável” (Classe BE), para os planos de corte λ no intervalo [0,5; 0,8], e 

“Indiferente” (Classe CE) para os planos de corte λ 0,9 e 1,0. Portanto, 

considerando os planos de corte λ de 0,7 a 1,0; os especialistas deste grupo 

classificaram a Instituição em classe mais alta do que a obtida na classificação 

geral. 

 Os especialistas das Engenharias III perceberam o nível de influência das 

variáveis como “Favorável” (Classe BE) para λ = 0,5. Já para os planos de corte 

0,6 e 0,7; “Indiferente” (Classe CE); para λ = 0,8 e 0,9; “Desfavorável” (Classe 

DE) e para λ = 1,0; “Muito Desfavorável” (Classe EE). Portanto, a classificação 

dos especialistas deste grupo coincidiu com a classificação geral para os planos de 

corte λ 0,7; 0,9 e 1,0. Divergiu somente para λ = 0,6 e 0,8; onde os especialistas 

deste grupo classificaram a Instituição em classe mais baixa do que a obtida na 

classificação geral. 

 Para qualquer λ ϵ [0,5; 0,7], os especialistas das Engenharias IV perceberam o 

nível de influência das variáveis externas como “Favorável” (Classe BE). Já para 

os planos de corte 0,8 e 0,9; os dirigentes perceberam como “Desfavorável” 

(Classe DE) e, para λ = 1,0; como “Muito Desfavorável” (Classe EE). Divergiram, 

portanto, as classificações deste grupo das classificações gerais nos planos de 

corte 0,7 e 0,8. 

 Os especialistas do departamento de Desenho Técnico perceberam o nível de 

influência das variáveis como “Favorável” (Classe BE) para λ = 0,5. Já para os 

planos de corte λ ϵ [0,6; 0,8]; “Indiferente” (Classe CE); e para 0,9 e 1,0; 

“Desfavorável” (Classe DE). Portanto, a classificação dos dirigentes deste grupo 

coincidiu com a classificação geral para os planos de corte λ = 0,5 e λ ϵ [0,7; 0,9]. 

Divergiu somente para λ = 0,6 e 1,0 

 Os especialistas da Direção da Escola de Engenharia, para os planos de corte λ = 

[0,5; 0,8], perceberam o nível de influência das variáveis externas como 

“Favorável” (Classe BE) e, para os planos de corte 0,9 e 1,0; “Indiferente” (Classe 

CE).Portanto, a classificação, segundo os dirigentes deste grupo, foi mais alta que 

a obtida pela classificação geral, para λ ϵ [0,7; 1,0], e convergiu para a mesma 

classe, para os planos de corte 0,5 e 0,6. 

 

O Quadro 6.10 apresenta as classificações obtidas, através da variação do plano de 

corte λ no intervalo [0,5; 1,0], pelo procedimento otimista, considerando as percepções dos 

grupos de dirigentes da Escola de Engenharia para as variáveis externas. 
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Classificação Otimista λ = 1,0 λ = 0,9 λ = 0,8 λ = 0,7 λ = 0,6 λ = 0,5 

Engenharias I AE AE AE AE BE BE 

Engenharias II AE AE AE BE BE BE 

Engenharias III AE AE AE AE BE BE 

Engenharias IV AE AE AE BE BE BE 

Desenho Técnico AE AE AE BE BE BE 

Direção da EE AE AE AE AE BE BE 

Geral AE AE AE AE BE BE 

Quadro 6.10 Classificações otimistas para as variáveis externas – método ELECTRE TRI ME 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Pela observação do Quadro 6.10, destaca-se: 

 

 Para λ = [0,8; 1,0]; todos os grupos perceberam o nível de influência das variáveis 

externas, pelo procedimento otimista, como “Muito Favorável” (Classe AE). Para 

o plano de corte λ 0,7; os especialistas das Engenharias I, Engenharias III e 

Direção da Escola perceberam o nível de influência das variáveis como “Muito 

Favorável” (Classe AE); das Engenharias II, Engenharias IV e departamento de 

Desenho Técnico como “Favorável” (Classe BE). Já para os planos de corte λ 0,5 

e 0,6; todos os grupos classificaram a Instituição na Classe BE (“Favorável”). 

 Para todos os planos de corte λ no intervalo [0,5; 1,0], as classificações obtidas 

pela percepção dos especialistas das Engenharias I, Engenharias III e Direção da 

Escola de Engenharia coincidiram com as obtidas pela classificação geral. 

 Para qualquer λ nos intervalos [0,5; 0,6] e [0,8; 1,0], as classificações obtidas pela 

percepção dos especialistas das Engenharias II, Engenharias IV e departamento de 

Desenho Técnico coincidiram com as obtidas pela classificação geral. Somente 

para λ = 0,7; os especialistas dos grupos apresentados anteriormente foram mais 

exigentes do que a classificação geral. 

 

 

6.2.3 Comentários Finais 

 

Considerando a utilização do método ELECTRE TRI ME na análise por grupo de 

especialista e comparando os resultados obtidos na aplicação da modelagem (Capítulo 5), 

destaca-se: 

 

 De maneira geral, na execução do procedimento pessimista, segundo as variáveis 

internas, as classificações obtidas pelas percepções dos especialistas dos grupos 

Engenharias III e departamento de Desenho Técnico foram mais exigentes do que 

as obtidas quando foram considerados todos os dirigentes (Capítulo 5). Já as 

classificações obtidas pelas percepções dos especialistas dos grupos Engenharias 

II, Engenharias IV e Direção da Escola de Engenharia, foram menos exigentes. 

Portanto, as percepções dos especialistas dos grupos Engenharias III e 

departamento de Desenho Técnico revelaram uma tendência de contribuição 

negativa para as classificações obtidas no capítulo de aplicação da modelagem e 
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as percepções dos grupos Engenharias II, Engenharias IV e Direção da Escola, 

positiva. 

 Na execução do procedimento otimista, segundo as variáveis internas, as 

classificações obtidas pelas percepções dos especialistas dos grupos Engenharias 

III e departamento de Desenho Técnico foram mais exigentes do que as obtidas 

quando considerados todos os dirigentes (Capítulo 5). Já as classificações obtidas 

pelas percepções dos especialistas dos grupos Engenharias II e Direção da Escola 

de Engenharia, foram menos exigentes. Portanto, as percepções dos especialistas 

dos grupos Engenharias III e departamento de Desenho Técnico revelaram uma 

tendência de contribuição negativa para as classificações obtidas no capítulo de 

aplicação da modelagem e as percepções dos grupos Engenharias II e Direção da 

Escola, positiva. 

 Na execução do procedimento pessimista, segundo as variáveis externas, as 

classificações obtidas pelas percepções dos especialistas do grupo Engenharias III 

foram mais exigentes do que as obtidas quando considerados todos os dirigentes 

(Capítulo 5). Já as classificações obtidas pelas percepções dos especialistas do 

grupo Engenharias II e Direção da Escola de Engenharia, foram menos exigentes. 

Portanto, as percepções dos especialistas do grupo Engenharias II revelaram um 

tendência de contribuição negativa para as classificações obtidas no capítulo de 

aplicação da modelagem e as percepções dos grupos Engenharias II e Direção da 

Escola, positiva. 

 Na execução do procedimento otimista, segundo as variáveis externas, as 

classificações obtidas pelas percepções dos especialistas dos grupos Engenharias 

II, Engenharias IV e departamento de Desenho Técnico, foram mais exigentes do 

que as obtidas quando considerados todos os dirigentes (Capítulo 5). Portanto, as 

percepções dos especialistas dos grupos Engenharias II, Engenharias IV e 

departamento de Desenho Técnico revelaram uma tendência de contribuição 

negativa para as classificações obtidas no capítulo de aplicação da modelagem. 

 A análise comparativa entre os dois procedimentos de classificação, segundo as 

variáveis internas, aponta para o consenso na influência negativa das percepções 

dos especialistas dos grupos Engenharias III e departamento de Desenho Técnico, 

uma vez que as classificações foram mais exigentes do que as obtidas quando 

consideradas as percepções de todos os especialistas; e influência positiva das 

percepções dos especialistas dos grupos Engenharias II e Direção da Escola de 

Engenharia, uma vez que as classificações foram menos exigentes. Segundo as 

variáveis externas, a análise entre os dois procedimentos de classificação não 

identifica consenso na influência negativa das percepções dos especialistas nem 

consenso na influência positiva. 

 

6.3 ANÁLISE DO CONJUNTO DE CRITÉRIOS COMO CONJUNTO DE 

ALTERNATIVAS 

 

Uma abordagem interessante é considerar o conjunto de critérios proposto como um 

conjunto de alternativas e, por meio da aplicação do método multicritério apresentado na 

seção 2.2.4 (CPP-TRI), realizar a classificação desses critérios. 
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A Tabela 6.3 apresenta o desempenho, percebidos pelos especialistas, dos critérios 

classificados como fator interno. 

 

FATOR 
INTERNO 

DESEMPENHO 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 

Cultura de 

Patente 
-2 0 -2 -2 2 -2 -1 -1 0 -2 -1 -2 -1 0 0 N 0 -2 0 0 -1 -2 -2 

Infraestrutura -1 0 -1 -1 1 -2 -1 0 0 -1 0 -2 -1 1 0 1 -2 -1 0 -1 -1 -2 -2 

Normas 

institucionais 
-2 1 -1 -2 1 -2 -1 0 0 -1 N -2 -1 0 N N -2 -1 N -2 -2 0 0 

Agência de 

Inovação 

Tecnológica 

1 1 N -1 1 -2 0 -1 1 1 0 0 -1 1 1 N N -1 1 -1 1 0 0 

Disciplina na 

grade curricular 

e/ou divulgação 

(palestras) 

-1 -1 N -2 1 -2 -2 -1 0 N 0 -1 0 0 -1 N N N -1 -2 -2 0 0 

Tempo 

disponível para 
pesquisa 

0 0 0 -2 1 -2 0 0 0 -1 0 -2 -1 0 1 1 0 -2 0 -1 N -1 -1 

Progressão na 
carreira 

-1 0 -2 -2 1 -2 -1 -1 0 1 N -2 -1 x 1 N N -2 N 0 -1 -2 -2 

Divisão dos 

ganhos 

econômicos 

N 0 -2 N 1 -2 -1 -2 -1 N N N 0 0 2 N N N N -2 N -2 -2 

Recompensa 

financeira 
N 0 -2 N 1 -2 -1 -2 0 N 0 N -1 0 N N N N N -2 N 0 0 

Relacionamento 

com 

profissionais da 

Indústria 

N 0 -2 0 1 -2 -1 -1 0 1 0 N 0 0 1 2 -1 -2 2 0 -1 0 0 

Tabela 6.3 Desempenho dos critérios classificados como fator interno 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

A Tabela 6.4 apresenta o nível de influência, percebidos pelos especialistas, dos 

critérios classificados como fator externo. 

 

FATOR 
EXTERNO 

NÍVEL DE INFLUÊNCIA 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 

Sistema de 

avaliação de pós-

graduação 

-2 1 1 0 2 2 1 -1 1 2 N 0 1 1 1 N 1 N 1 -2 2 1 1 

Área de atividade 

de pesquisa 
N 1 0 N 2 2 0 -1 1 2 N 0 1 1 1 2 0 N N -1 0 2 2 

Premiação N 1 0 0 1 2 2 -1 1 2 N 0 1 2 1 N 1 2 1 1 1 2 2 

Reconhecimento 

profissional 
-2 1 1 N 2 2 2 -2 1 2 N 2 1 2 2 2 N N 2 2 2 2 2 

Bolsa de pesquisa N 1 2 -1 2 2 2 -1 1 2 2 1 1 2 2 2 0 2 2 -1 2 2 2 

Financiamento 

pela indústria 
0 1 2 -1 2 2 2 -1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 -1 2 2 2 

Financiamento por 

agências de 
N 1 2 N 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 N 2 2 1 1 0 1 1 
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FATOR 
EXTERNO 

NÍVEL DE INFLUÊNCIA 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 

fomento à pesquisa 

Mercado de 

Consultoria 
N 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 N 1 1 N 1 2 1 1 

Desenvolvimento 

colaborativo de 

projetos de P&D 

N 1 2 0 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

Retorno sobre o 

investimento 
N 1 1 -1 2 2 1 1 1 2 N 1 1 2 1 0 0 1 2 -2 1 2 2 

Custo do processo N 1 -1 N 2 -2 -1 1 1 2 N -1 1 0 -2 N 0 0 0 -2 0 0 0 

Tempo de duração 

do processo 
N 0 -1 -1 2 -2 -1 1 1 N N -1 1 0 -2 N N 0 1 -1 0 1 1 

Burocracia -2 -1 -2 -1 1 -2 -1 1 1 -2 1 -1 1 0 -1 N 1 N 1 -2 -1 0 0 

Legislação N -1 -2 -1 1 -2 -1 1 1 -1 2 -1 1 0 -1 N 1 N 1 0 0 0 0 

Tabela 6.4 Nível de influência dos critérios classificados como fator externo 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

Para a aplicação do método, foram utilizados os mesmos valores, definidos no 

Capítulo 5 (seções 5.3 a 5.6). 

 

 

6.3.1 Fator Interno 

 

O Quadro 6.11 apresenta as classificações obtidas, através da variação do plano de 

corte c no intervalo de [0,5; 1,0], pelo procedimento exigente, considerando as percepções dos 

grupos de dirigentes da Escola de Engenharia para as variáveis internas. 

 

Classificação Exigente c = 1,0 c = 0,9 c = 0,8 c = 0,7 c = 0,6 c = 0,5 

Cultura de Patente DI DI DI DI DI DI 

Infraestrutura DI DI DI DI DI DI 

Normas institucionais DI DI DI DI DI DI 

Agência de Inovação Tecnológica CI CI CI CI CI CI 

Disciplina na grade curricular e/ou divulgação (palestras) DI DI DI DI DI DI 

Tempo disponível para pesquisa CI CI CI CI CI CI 

Progressão na carreira DI DI DI DI DI DI 

Divisão dos ganhos econômicos CI CI CI CI CI CI 

Recompensa financeira CI CI CI CI CI CI 

Relacionamento com profissionais da Indústria CI CI CI CI CI CI 

Quadro 6.11 Classificações exigentes para as variáveis internas – método CPP-TRI 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Pela observação do Quadro 6.11, destaca-se que, para quaisquer planos de corte, a 

maioria das variáveis foi percebida como ponto fraco da Escola de Engenharia na geração de 
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patente, com exceção de “Agência de Inovação Tecnológica”, “Tempo disponível para 

pesquisa”, “Divisão dos ganhos econômicos”, “Recompensa financeira” e “Relacionamento 

com profissionais da Indústria” que não foi possível definir a influência dessas variáveis. 

 

O Quadro 6.12 apresenta as classificações obtidas, através da variação do plano de 

corte c no intervalo de [0,5; 1,0], pelo procedimento benevolente, considerando as percepções 

dos grupos de dirigentes da Escola de Engenharia para as variáveis internas. 

 

Classificação Benevolente c = 1,0 c = 0,9 c = 0,8 c = 0,7 c = 0,6 c = 0,5 

Cultura de Patente DI DI DI DI DI DI 

Infraestrutura DI DI DI DI DI DI 

Normas institucionais DI DI DI DI DI DI 

Agência de Inovação Tecnológica CI CI CI CI CI CI 

Disciplina na grade curricular e/ou divulgação (palestras) DI DI DI DI DI DI 

Tempo disponível para pesquisa CI CI CI CI CI CI 

Progressão na carreira DI DI DI DI DI DI 

Divisão dos ganhos econômicos CI CI CI CI CI CI 

Recompensa financeira CI CI CI CI CI CI 

Relacionamento com profissionais da Indústria CI CI CI CI CI CI 

Quadro 6.12 Classificações benevolentes para as variáveis internas – método CPP-TRI 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Pela observação dos Quadros 6.11 e 6.12, destaca-se que, assim como no 

procedimento exigente, no benevolente, para quaisquer planos de corte, todas as variáveis 

foram consideradas pontos fracos da Escola de Engenharia para a geração de patente, com 

exceção de “Agência de Inovação Tecnológica”, “Tempo disponível para pesquisa”, “Divisão 

dos ganhos econômicos”, “Recompensa financeira” e “Relacionamento com profissionais da 

Indústria” que não foi possível definir a influência das variáveis. 

 

 

6.3.2 Fator Externo 

 

O Quadro 6.13 apresenta as classificações obtidas, através da variação do plano de 

corte c no intervalo de [0,5; 1,0], pelo procedimento exigente, considerando as percepções dos 

grupos de dirigentes da Escola de Engenharia para as variáveis externas. 
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Classificação Exigente c = 1,0 c = 0,9 c = 0,8 c = 0,7 c = 0,6 c = 0,5 

Sistema de avaliação de pós-graduação BE BE BE BE BE CE 

Área de atividade de pesquisa BE BE BE BE BE BE 

Premiação BE BE BE BE BE BE 

Reconhecimento profissional BE BE BE BE BE BE 

Bolsa de pesquisa BE BE BE BE BE BE 

Financiamento pela indústria BE BE BE BE BE BE 

Financiamento por agências de fomento à pesquisa BE BE BE BE BE BE 

Mercado de Consultoria BE BE BE BE BE BE 

Desenvolvimento colaborativo de projetos de P&D BE BE BE BE BE BE 

Retorno sobre o investimento BE BE BE BE BE BE 

Custo do processo CE CE CE CE CE CE 

Tempo de duração do processo CE CE CE CE CE CE 

Burocracia CE CE CE CE CE CE 

Legislação CE CE CE CE CE CE 

Quadro 6.13 Classificações exigentes para as variáveis externas – método CPP-TRI 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Pela observação do Quadro 6.13, destaca-se que, para quaisquer planos de corte, a 

maioria das variáveis foi percebida como oportunidade para geração de patente na Escola de 

Engenharia, com exceção de “Custo do processo”, “Tempo de duração do processo”, 

“Burocracia” e “Legislação” que não foi possível definir a influência dessas variáveis. 

Também não foi possível definir a influência da variável “Sistema de avaliação de pós-

graduação”, para o plano de corte c = 0,5. 

 

O Quadro 6.14 apresenta as classificações obtidas, através da variação do plano de 

corte λ no intervalo de [0,5; 1,0], pelo procedimento benevolente, considerando as percepções 

dos grupos de dirigentes da Escola de Engenharia para as variáveis externas. 

 
Classificação Benevolente c = 1,0 c = 0,9 c = 0,8 c = 0,7 c = 0,6 c = 0,5 

Sistema de avaliação de pós-graduação BE BE BE BE BE BE 

Área de atividade de pesquisa BE BE BE BE BE BE 

Premiação BE BE BE BE BE BE 

Reconhecimento profissional BE BE BE BE BE BE 

Bolsa de pesquisa BE BE BE BE BE BE 

Financiamento pela indústria BE BE BE BE BE BE 

Financiamento por agências de fomento à pesquisa BE BE BE BE BE BE 

Mercado de Consultoria BE BE BE BE BE BE 

Desenvolvimento colaborativo de projetos de P&D BE BE BE BE BE BE 

Retorno sobre o investimento BE BE BE BE BE BE 

Custo do processo CE CE CE CE CE CE 

Tempo de duração do processo CE CE CE CE CE CE 

Burocracia CE CE CE CE CE CE 

Legislação CE CE CE CE CE CE 

Quadro 6.14 Classificações benevolentes para as variáveis externas – método CPP-TRI 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 
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Pela observação do Quadro 6.14, destaca-se que, para quaisquer planos de corte, a 

maioria das variáveis foi percebida como oportunidade para geração de patente na Escola de 

Engenharia, com exceção de “Custo do processo”, “Tempo de duração do processo”, 

“Burocracia” e “Legislação” que não foi possível definir a influência dessas variáveis. 

 

 

6.3.3 Comentários Finais 

 

Considerando a utilização do método CPP-TRI na análise do conjunto de critérios 

como conjunto de alternativas, destaca-se: 

 

 Na aplicação do método às variáveis internas, segundo os procedimentos exigente 

e benevolente, os critérios “Cultura de patente”, “Infraestrutura”, “Normas 

institucionais”, “Disciplina na grade curricular e/ou divulgação (palestras)” e 

“Progressão na carreira” foram percebidos como ponto fraco. No entanto, os 

critérios “Agência de Inovação Tecnológica”, “Tempo disponível para pesquisa”, 

“Divisão dos ganhos econômicos”, “Recompensa financeira” e “Relacionamento 

com profissionais da Indústria” foram percebidos como ponto neutro. 

 Na aplicação do método às variáveis externas, segundo os procedimentos exigente 

e benevolente, os critérios “Sistema de avaliação de pós-graduação”, “Área de 

atividade de pesquisa”, “Premiação”, “Reconhecimento profissional”, “Bolsa de 

pesquisa”, “Financiamento pela indústria”, “Financiamento por agências de 

fomento à pesquisa”, “Mercado de Consultoria”, “Desenvolvimento colaborativo 

de projetos de P&D” e “Retorno sobre o investimento” foram percebidos como 

oportunidade. No entanto, os critérios “Custo do processo”, “Tempo de duração 

do processo”, “Burocracia” e “Legislação” foram percebidos como situação 

neutra. 

 

 

6.4 SUMÁRIO DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo teve a finalidade de analisar os resultados obtidos e explorar os dados 

apresentados no Capítulo 5. Deste modo, na seção 6.1, foi realizada a análise comparativa 

entre os resultados obtidos na aplicação da modelagem. Conforme apresentado no Capítulo 5, 

foram utilizados 3 métodos de Auxílio Multicritério à Decisão: ELECTRE TRI original, 

ELECTRE TRI ME e CPP-TRI. A análise de sensibilidade realizada teve o objetivo de 

verificar como as variações introduzidas no plano de corte λ influenciaram os resultados 

obtidos. Após a execução dos procedimentos e a variação do plano de corte λ, foram 

analisados os resultados de acordo com as seguintes perspectivas: (1) quanto às classificações; 

(2) quanto à influência das variáveis; e (3) quanto às posturas estratégicas. 
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Na seção 6.2, foi realizada a análise por grupo de especialista. Como trata-se de um 

problema de classificação em classes preestabelecidas considerando múltiplos avaliadores, foi 

utilizado o método ELECTRE TRI ME. 

Na seção 6.3, foi realizada a análise do conjunto de critérios como conjunto de 

alternativas, por meio do emprego do método CPP-TRI, uma vez que este método não 

necessita da atribuição de peso aos critérios. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Nos últimos anos, a patente tem sido considerada um dos motores no 

desenvolvimento econômico e tecnológico de muitos países, contribuindo para o aumento de 

sua competitividade no cenário internacional. A avaliação de Instituições de Ensino Superior 

na geração de patente é um fator estratégico neste processo de desenvolvimento, uma vez que 

cabe a essas instituições a tarefa de formar profissionais aptos para colaborar com o avanço 

das pesquisas no país. 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões deste trabalho, sendo 

divididas em quatro partes: (1) quanto aos objetivos; (2) quanto à revisão bibliográfica; (3) 

quanto à estrutura proposta; e (4) quanto aos resultados. Em seguida, são apresentadas as 

limitações da pesquisa e algumas recomendações para trabalhos futuros. 

 

 

7.1 QUANTO AOS OBJETIVOS 

 

A proposta apresentada neste trabalho apresentou-se eficiente uma vez que alcançou 

o objetivo geral. Para isto, foi desenvolvida uma modelagem que permite identificar a postura 

estratégica a ser adotada por uma Instituição de Ensino Superior, considerando a geração de 

patente, através da integração do ELECTRE TRI original e variações (ELECTRE TRI ME e 

CPP-TRI), métodos de Auxílio Multicritério à Decisão, à Análise SWOT, ferramenta de 

Diagnóstico Estratégico. 

O Quadro 7.1 sumariza o atendimento aos objetivos específicos relacionados na 

seção 1.3.2 e, portanto, retrata o cumprimento do objetivo geral da pesquisa. 

 

Objetivo Específico Localização 

Mapear, na literatura, a aplicação de métodos de Auxílio 
Multicritério à Decisão em pesquisas com patente 

Seção 3.1 

Mapear, na literatura, a utilização de ferramentas de diagnóstico 

estratégico em pesquisas com patente 
Seção 3.2 

Mapear, na literatura, a integração de métodos de Auxílio 
Multicritério à Decisão à ferramentas/técnicas de Diagnóstico 

Estratégico 

Seção 3.3 

Realizar levantamento bibliográfico de fatores estimuladores e 

fatores inibidores na geração de patente no âmbito da 
Universidade 

Seção 3.4 

Realizar levantamento, em campo, com os docentes da Escola 

de Engenharia da Universidade Federal Fluminense de fatores 

estimuladores e fatores inibidores na geração de patente no 
âmbito da Instituição 

Seção 4.3.2 e Apêndices 9.1 e 9.2 

Propor um conjunto de critérios para a avaliação de geração de Seção 4.3.4 
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Objetivo Específico Localização 

patente em Instituições de Ensino Superior 

Propor uma forma de coleta das percepções dos especialistas Seção 4.4 e Apêndices 9.12 e 9.13 

Coletar e analisar estas percepções em um caso específico, 

identificando pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 
ameaças 

Seção 5.3 e Capítulo 6 

Propor uma forma de tratamento das percepções dos 

especialistas 
Seção 4.5 e Capítulo 5 

Quadro 7.1 Atendimento aos objetivos específicos 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Do exposto, pode-se afirmar que a metodologia proposta atende aos objetivos 

traçados para o presente trabalho, uma vez que decorre da revisão da literatura, da base 

conceitual e da aplicação da integração do método ELECTRE TRI e variações (ELECTRE 

TRI ME e CPP-TRI) à Análise SWOT, conforme apresentado no Quadro 7.1. 

 

 

7.2 QUANTO À REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para fundamentar o desenvolvimento do estudo, foi realizada pesquisa bibliográfica 

nos principais eixos do trabalho para mapeamento do estado da arte. Pode-se concluir que são 

poucas as publicações relacionadas a: Auxílio Multicritério à Decisão e Patente (seção 3.1); 

Diagnóstico Estratégico e Patente (seção 3.2); e integração de métodos de Auxílio 

Multicritério à Decisão à ferramentas de Diagnóstico Estratégico (seção 3.3). Acrescenta-se 

aos resultados a inexistência de publicações com a modelagem proposta, onde foi utilizada a 

integração do método ELECTRE TRI e variações (ELECTRE TRI ME e CPP-TRI) à Análise 

SWOT. 

Na seção 3.4 foram analisados trabalhos com estudos de fatores estimuladores e 

inibidores para produção de patente na Universidade, que serviram como base para a proposta 

do conjunto de critérios. 

Sendo assim, observa-se que a revisão da literatura justifica a originalidade na 

integração dos métodos bem como na avaliação da geração de patente em Instituição de 

Ensino Superior. 

 

 

7.3 QUANTO À ESTRUTURA PROPOSTA 

 

O presente trabalho buscou fazer um levantamento na literatura de fatores 

estimuladores e fatores inibidores na geração de patente no âmbito da Universidade com a 

finalidade de construir um conjunto de critérios para avaliação de Instituições de Ensino 
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Superior na geração de patente. Para maior abrangência do conjunto, foi feita consulta a 

especialistas através de questionário e entrevista. 

O processo de construção do conjunto de critérios, por meio da utilização das 

ferramentas Many Eyes e Wordle, demonstrou-se eficiente, uma vez que estas auxiliaram no 

processo de construção do conhecimento e permitiram melhor visualização dos fatores 

influenciadores na geração de patente no âmbito da Universidade. 

Assim foi possível realizar a elaboração da estrutura de critérios, onde foram 

identificados cinco grupos (Instituição, Pesquisador, Financiamento, Relacionamento com a 

Indústria e Processo de Patenteamento) e 24 critérios. Posteriormente, os critérios foram 

divididos, conforme classificação da Análise SWOT, em variáveis internas (10 critérios) e 

variáveis externas (14 critérios). 

Devido às características do problema (classificação ordenada de alternativas 

envolvendo múltiplos critérios e múltiplos avaliadores), a modelagem proposta apresentou-se 

satisfatória e permitiu identificar a postura estratégica a ser adotada pela Instituição de Ensino 

Superior avaliada. 

Vale observar que, na aplicação da modelagem proposta, a utilização dos métodos 

(ELECTRE TRI original, ELECTRE TRI ME e CPP-TRI) e a análise de sensibilidade 

garantiram um estudo comparativo em diversos aspectos: quanto às classificações, quanto à 

influência das variáveis e quanto às posturas estratégicas. Além disso, as análises por grupo 

de especialistas, do conjunto de critérios como conjunto de alternativas e das dimensõses de 

critérios enriqueceram a pesquisa. 

Pode-se concluir que a contribuição para a geração de conhecimento deste trabalho 

está presente no processo de construção do conjunto de critérios e nos critérios, propriamente 

ditos, para avaliação de Instituição de Ensino Superior na geração de patente. Acrescenta-se, 

também, a proposta de integração dos métodos de Auxílio Multicritério à Decisão à Análise 

SWOT. 

 

 

7.4 QUANTO AOS RESULTADOS 

 

Costa (2005) afirma que a qualidade dos resultados obtidos depende da qualidade da 

modelagem e das avaliações envolvidas. Assim sendo, por se tratar de um problema de 

classificação ordenada com múltiplos critérios, considerando a percepção de mais de um 

avaliador, foi escolhido o método ELECTRE TRI ME para aplicação da modelagem (Capítulo 

5). Os demais métodos (ELECTRE TRI original e CPP-TRI) foram utilizados para possibilitar 
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a comparação dos resultados. O método CPP-TRI foi escolhido devido a vantagem de não 

necessitar de atribuição de peso aos critérios. Já o método ELECTRE TRI original foi 

selecionado para que os resultados do CPP-TRI pudessem ser comparados a resultados de 

outro método, desenvolvido para trabalhar com o mesmo tipo de problema. 

Segundo Gomes, L.; Gomes, C. e Almeida (2006), após a aplicação de um método de 

Auxílio Multicritério à Decisão, deve ser realizada uma análise de sensibilidade para verificar 

como as variações introduzidas nos parâmetros do método influenciam os resultados obtidos. 

Como o plano de corte está presente em todos os métodos utilizados na pesquisa, a 

variação deste parâmetro foi adotada para comparação intra e inter-métodos. 

A definição do plano de corte é de fundamental importância para a classificação das 

alternativas, uma vez que, se o valor for elevado, as alternativas serão alocadas em classes 

mais baixas no procedimento pessimista e mais altas no procedimento otimista. Em 

contrapartida, para valores mais baixos do plano de corte, as alternativas serão alocadas em 

classes mais altas no procedimento pessimista e mais baixas no procedimento otimista. 

Sobre a utilização dos métodos ELECTRE TRI original, ELECTRE TRI ME e CPP-

TRI na aplicação da modelagem proposta (Capítulo 5) e comparação entre os resultados 

obtidos (seção 6.1), destacam-se os seguintes pontos: 

 

 O método ELECTRE TRI ME é o mais adequado para a aplicação da modelagem, 

uma vez que foi desenvolvido para ser utilizado em problemas de decisão 

envolvendo múltiplos avaliadores e por permitir atribuir a cada avaliador, para 

cada critério, um peso próprio. 

 A análise dos resultados obtidos pelo método ELECTRE TRI ME sugere que, 

para todos os planos de corte λ, o decisor deverá optar pelo procedimento menos 

exigente ou mais exigente. Desta forma, considerando o procedimento pessimista, 

a Instituição deverá adotar estratégias de Sobrevivência (para λ ϵ [0,9; 1,0]), uma 

combinação de estratégias de Sobrevivência e Crescimento (para λ ϵ [0,7; 0,8]), 

estratégias de Crescimento (para λ = 0,6) ou uma combinação de estratégias de 

Crescimento e Desenvolvimento (para λ = 0,5). Considerando o procedimento 

otimista, a Escola de Engenharia deverá adotar uma combinação de estratégias de 

Crescimento e Desenvolvimento (para λ ϵ [0,5; 0,8]) ou estratégias de 

Desenvolvimento (λ ϵ [0,9; 1,0]). 

 Na aplicação do método ELECTRE TRI ME, a análise de sensibilidade 

demonstrou que o modelo é sensível ao plano de corte λ, visto que as posturas 

estratégicas identificadas variam de Sobrevivência a Desenvolvimento para o 

procedimento mais exigente e de Crescimento a Desenvolvimento para o 

procedimento menos exigente. 

 A utilização da frequência dos resultados, na aplicação do método ELECTRE TRI 

original, para realizar uma única classificação em problemas com múltiplos 

avaliadores não se mostrou eficiente, uma vez que, ao se realizar a análise de 
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sensibilidade com a variação do plano de corte λ, evidenciou-se o problema da 

redistribuição desproporcional para outras classes, permitindo que, na 

classificação mais exigente, a alternativa fosse classificada em uma classe mais 

baixa do que a classe obtida anteriormente ao se relaxar o valor do parâmetro, 

conforme verificado nas seções 5.7.1 e 5.8.1 (Tabelas 5.6 e 5.10). 

 O método CPP-TRI demonstrou-se robusto e estável ao se variar o plano de corte 

c. No entanto, como não foi desenvolvido para problemas que envolvem múltiplos 

avaliadores, utilizou-se a frequência dos resultados para classificação final. Ao se 

comparar os resultados deste método com os do ELECTRE TRI ME, encontrou-se 

algumas divergências. No procedimento de classificação mais exigente, o CPP-

TRI foi menos exigente do que o ELECTRE TRI ME, já para o procedimento 

menos exigente, o CPP-TRI, de maneira geral, foi mais exigente. Deste modo, 

para todos os planos de corte c analisados e para ambos os procedimentos de 

classificação, segundo o CPP-TRI, a Escola de Engenharia deverá adotar 

estratégias de Crescimento. 

 O método ELECTRE TRI ME é mais estável que o ELECTRE TRI original. 

 

O estudo permitiu identificar as divergências e semelhanças entre as percepções dos 

grupos de especialistas das Engenharias. Sobre a utilização do método ELECTRE TRI ME na 

análise por grupo de especialista (Seção 6.2) e comparação com os resultados obtidos na 

aplicação da modelagem (Capítulo 5), destaca-se o seguinte ponto: 

 

 A análise comparativa entre os dois procedimentos de classificação, segundo as 

variáveis internas, aponta para o consenso na influência negativa das percepções 

dos especialistas dos grupos Engenharias III e departamento de Desenho Técnico, 

uma vez que as classificações foram mais exigentes do que as obtidas quando 

consideradas as percepções de todos os especialistas; e influência positiva das 

percepções dos especialistas dos grupos Engenharias II e Direção da Escola de 

Engenharia, uma vez que as classificações foram menos exigentes. Segundo as 

variáveis externas, a análise entre os dois procedimentos de classificação não 

identifica consenso na influência negativa das percepções dos especialistas nem 

consenso na influência positiva. 

 

A pesquisa também permitiu identificar os critérios mais favoráveis e menos 

favoráveis para a geração de patente na Instituição de Ensino Superior avaliada. Deste modo, 

a Universidade poderá potencializar seus pontos fortes e mitigar suas fraquezas. Sobre a 

utilização do método CPP-TRI na análise considerando o conjunto de critérios como conjunto 

de alternativas (Seção 6.3), destacam-se os seguintes pontos: 

 

 Na aplicação do método às variáveis internas, segundo os procedimentos exigente 

e benevolente, os critérios “Cultura de patente”, “Infraestrutura”, “Normas 

institucionais”, “Disciplina na grade curricular e/ou divulgação (palestras)” e 

“Progressão na carreira” foram percebidos como ponto fraco. No entanto, os 

critérios “Agência de Inovação Tecnológica”, “Tempo disponível para pesquisa”, 
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“Divisão dos ganhos econômicos”, “Recompensa financeira” e “Relacionamento 

com profissionais da Indústria” foram percebidos como ponto neutro. 

 Na aplicação do método às variáveis externas, segundo os procedimentos exigente 

e benevolente, os critérios “Sistema de avaliação de pós-graduação”, “Área de 

atividade de pesquisa”, “Premiação”, “Reconhecimento profissional”, “Bolsa de 

pesquisa”, “Financiamento pela indústria”, “Financiamento por agências de 

fomento à pesquisa”, “Mercado de Consultoria”, “Desenvolvimento colaborativo 

de projetos de P&D” e “Retorno sobre o investimento” foram percebidos como 

oportunidade. No entanto, os critérios “Custo do processo”, “Tempo de duração 

do processo”, “Burocracia” e “Legislação” foram percebidos como situação 

neutra. 

 

Entender o problema é importante para a seleção do método mais adequado para 

auxiliar na tomada de decisão. A aplicação de um método sem qualquer estudo prévio 

compromete o resultado. Para o caso de problemas de classificação ordenada com múltiplos 

critérios e um único avaliador, sugere-se trabalhar com o ELECTRE TRI original ou com o 

CPP-TRI. A vantagem do CPP-TRI em relação ao ELECTRE TRI original é a não 

necessidade de atribuição de peso aos critérios. Esta característica traduz-se na redução da 

quantidade de resposta e, por consequência, do tempo gasto pelo respondente. No entanto, a 

utilização do método ELECTRE TRI ME demonstrou-se mais eficiente para a modelagem 

proposta, uma vez que envolve mútliplos avaliadores e permite atribuir a cada avaliador, para 

cada critério, um peso próprio. 

Deste modo, para problemas com múltiplos avaliadores, sugere-se a utilização do 

ELECTRE TRI ME e, para situações em que o decisor não possui ou não se deseja saber o 

peso dos critérios, sugere-se o CPP-TRI. 

Diante deste contexto pode-se afirmar que o método ELECTRE TRI original e suas 

variações (ELECTRE TRI ME e CPP-TRI) foram totalmente úteis e eficientes para o 

mapeamento da percepção dos especialistas para os critérios propostos, seja na aplicação da 

modelagem proposta (Capítulo 5), seja nas análises realizadas no Capítulo 6. 

 

 

7.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Conforme Frota, M. N. e Frota, M. H. (1994) e Neves (2005), as pequisas podem 

destinar-se a três grupos de interesse: 

 

1. Especialistas que detém o poder decisório sobre o objeto em questão: Dirigentes 

da Escola de Engenharia; 
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2. Especialistas externos à uma instituição, mas com poder de influência direta ou 

indireta na formulação de políticas relacionadas ao objeto específico: Indústria, 

Governo, Agências de fomento; e 

3. O próprio corpo constitutivo de uma instituição diretamente interessada na 

informação e implementação dos resultados dos dados tratados: Docentes e 

discentes. 

 

A coleta das percepções para o desenvolvimento do estudo limitou-se à aplicação de 

questionário apenas aos dirigentes da Escola de Engenharia. Portanto, somente foram 

coletadas as percepções dos especialistas do grupo 1. Em função disto, os resultados da 

pesquisa devem ser considerados tão-somente para este contexto, não devendo ser feitas 

extrapolações. 

 

 

7.6 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

As recomendações para continuidade deste trabalho consistem em: 

 

 Aplicar a modelagem proposta à percepção de outros grupos: docentes e 

discentes dos cursos de Graduação e de Pós-Graduação da Escola de Engenharia, 

profissionais da indústria, dirigentes do governo e de agências de fomento; 

 Elaborar ações para mitigar os pontos fracos da Escola de Engenharia e 

desenvolver a geração de patente na Instituição; 

 Realizar as análises em outras Universidades com curso de Engenharia e efetuar 

comparação entre os resultados obtidos; e 

 Estudar as patentes, registradas no exterior, utilizando o mesmo período 

empregado na revisão da literatura. 

 

 

7.7 SUMÁRIO DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo teve a finalidade de apresentar as conclusões da pesquisa. 

Na seção 7.1, foram apresentadas as conclusões quanto aos objetivos e demonstrou-

se que todos os objetivos da pesquisa, específicos e geral, foram alcançados. 

A seção 7.2 trouxe as conclusões quanto à revisão da literatura, realizada para 

fundamentar o desenvolvimento do estudo. Notou-se que, nas bases pesquisadas, há poucos 

artigos publicados, abordando os temas: métodos de AMD aplicados a patente; e ferramentas 

de Diagnóstico Estratégico aplicadas a patente. Acrescenta-se o fato de não terem sido 

encontrados artigos com a integração proposta. É importante destacar que a análise dos 

trabalhos com estudos de fatores estimuladores e inibidores para produção de patente na 
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Universidade serviram como base para a proposta do conjunto de critérios. Sendo assim, foi 

observado que a revisão da literatura justifica a originalidade na integração dos métodos bem 

como na avaliação da geração de patente em Instituição de Ensino Superior. 

Na seção 7.3 foram apresentadas as conclusões quanto à estrutura proposta. O 

levantamento, realizado na literatura, de fatores estimuladores e fatores inibidores para 

geração de patente no âmbito da Universidade, com a finalidade de construir um conjunto de 

critérios de avaliação, foi acrescido pela consulta a especialistas através de questionário e/ou 

entrevista. A modelagem proposta apresentou-se satisfatória e permitiu identificar a postura 

estratégica a ser adotada pela Instituição de Ensino Superior avaliada. Assim sendo, pode-se 

concluir que a contribuição para a geração de conhecimento está presente no processo de 

construção do conjunto de critérios e nos critérios, propriamente ditos, para avaliação de 

Instituição de Ensino Superior na geração de patente. E, na proposta de integração dos 

métodos de Auxílio Multicritério à Decisão à Análise SWOT. 

A seção 7.4 trouxe as conclusões quanto aos resultados. O método ELECTRE TRI 

ME foi escolhido para aplicação da modelagem, por se tratar de um problema de classificação 

ordenada com múltiplos critérios, considerando a percepção de mais de um avaliador. Já o 

método CPP-TRI foi selecionado devido a vantagem de não necessitar de atribuição de peso 

aos critérios e o método ELECTRE TRI original, para comparação com os resultados do CPP-

TRI. Deste modo, destaca-se que o método ELECTRE TRI ME é o mais adequado para a 

aplicação da modelagem, uma vez que foi desenvolvido para ser utilizado em problemas de 

decisão envolvendo múltiplos avaliadores e por permitir atribuir a cada avaliador, para cada 

critério, um peso próprio. Na aplicação do método ELECTRE TRI ME, a análise de 

sensibilidade demonstrou que o modelo é sensível ao plano de corte λ, visto que as posturas 

estratégicas identificadas variaram de Sobrevivência a Desenvolvimento para o procedimento 

mais exigente e de Crescimento a Desenvolvimento para o procedimento menos exigente. A 

utilização da frequência dos resultados, na aplicação do método ELECTRE TRI original, para 

realizar uma única classificação em problemas com múltiplos avaliadores não se demonstrou 

eficiente, uma vez que, ao se realizar a análise de sensibilidade com a variação do plano de 

corte λ, evidenciou-se o problema da redistribuição desproporcional para outras classes. Já o 

método CPP-TRI demonstrou-se robusto e estável ao se variar o plano de corte c, assim, para 

ambos os procedimentos de classificação, a Escola de Engenharia deverá adotar estratégias de 

Crescimento. No entanto, como o CPP-TRI não foi desenvolvido para problemas que 

envolvem múltiplos avaliadores, utilizou-se a frequência dos resultados para classificação 

final. 
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Na seção 7.5 foram apresentadas as limitações da pesquisa e na seção 7.6, as 

recomendações para trabalhos futuros. 
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9.1 QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA COLETA DOS FATORES 

ESTIMULADORES E FATORES INIBIDORES NA GERAÇÃO DE PATENTE 

(VERSÃO ELETRÔNICA) 

 

Este apêndice apresenta a versão eletrônica do questionário utilizado para a coleta 

dos fatores estimuladores e dos fatores inibidores na geração de patente, levantados por 

docentes da Escola de Engenharia da UFF. 

A Figura 9.1 apresenta a 1ª parte do questionário, onde foram realizadas perguntas 

abertas para caracterização do respondente. 

 

 

 
Figura 9.1 Primeira parte do questionário – Caracterização do respondente 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa  
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A Figura 9.2 apresenta a 2
a
 parte de perguntas. Nesta fase foram realizadas 3 

questões abertas, com o objetivo de realizar o levantamento de fatores que estimulam e fatores 

que inibem a produção de patente na Escola de Engenharia da UFF. Além de outros fatores, 

não apresentados nas questões anteriores. 

 

 
Figura 9.2 Segunda parte do questionário – Fatores influenciadores 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 
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9.2 QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA COLETA DOS FATORES 

ESTIMULADORES E FATORES INIBIDORES NA GERAÇÃO DE PATENTE 

(VERSÃO IMPRESSA) 

 

Este apêndice apresenta a versão impressa do questionário utilizado para a coleta dos 

fatores estimuladores e dos fatores inibidores na geração de patente, levantados por docentes 

da Escola de Engenharia da UFF. 

 

 
Produção de Patente na Universidade 

 

Prezado(a) Sr.(a), 

Estamos desenvolvendo uma Pesquisa de Doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense (UFF). Sendo assim, gostaríamos de 

contar com sua colaboração para a realização desta pesquisa. 

 

Doutoranda: Roberta Braga Neves 
Orientador: Helder Gomes Costa 

 

 

Nome: 

E-mail: 

Instituição: 

Departamento: 

Possui patentes pela Universidade? Quantas? 

 

Possui patentes como inventor individual ou por outra organização? Quantas? 

 

 

1. Considerando o contexto das áreas de Ensino de Engenharia desta Universidade, quais são os 

fatores que estimulam a produção de patente? 

 

 

2. Considerando o contexto das áreas de Ensino de Engenharia desta Universidade, quais são os 

fatores que inibem a produção de patente? 

 

 

3. Além dos fatores destacados nas perguntas 1 e 2, há outro(s) fator(es) que poderia(m) estimular ou 

inibir a produção de patentes?  
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9.3 FATORES ESTIMULADORES, RETIRADOS DA LITERATURA, COM OS 

TERMOS PADRONIZADOS 

 

Este apêndice apresenta os termos padronizados dos fatores estimuladores retirados 

da literatura. 

O Quadro 9.1 apresenta os termos derivados dos fatores estimuladores apresentados 

no estudo de Owen-Smith e Powell (2001). 

 

Fator Termo utilizado no texto 

Permite a comercialização Comercialização 

Limita as ações de concorrentes estrangeiros Limita concorrente estrangeiro 

Protege a liberdade acadêmica de patentes Proteção liberdade acadêmica 

Permite a comercialização necessária para o desenvolvimento de 

drogas 
Comercialização 

Protege as invenções de serem “roubadas” Proteção invenção 

Protege o corpo docente de ser “descascado” pelas empresas Proteção corpo docente 

Protege o corpo docente de perder o “ovo de ouro” Proteção invenção 

Permite pedidos de fundos pelos reitores, chefes de departamento Fundos 

Leva a consultoria e à pesquisa patrocinada 
Consultoria 

Pesquisa patrocionada 

Auxilia na obtenção de verbas federais Financiamento governo 

Ajuda a convencer as empresas a pagar pelo desenvolvimento da 

pesquisa 
Financiamento indústria 

Enriquece Enriquecimento 

Enriquece Enriquecimento 

Curiosidade Curiosidade 

Validação da pesquisa Validação pesquisa 

Aumento do prestígio Prestígio 

Ajuda a avançar o pensamento da ciência básica Avanço ciência básica 

Serve ao bem público Bem público 

Luta contra a doença Luta doença 

Aumento do prestígio Prestígio 

Ajuda a avançar o pensamento da ciência básica Avanço ciência básica 

Ajuda os alunos a conseguir emprego Obtenção emprego aluno 

Leitura/escrita de patentes, negociações como competências 

profissionais 
Leitura escrita patente 

Quadro 9.1 Termos derivados dos fatores estimuladores apresentados no estudo de Owen-Smith e Powell (2001) 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.2 apresenta os termos derivados dos fatores estimuladores apresentados 

na pesquisa de Figueiredo Moutinho, Fontes e Godinho (2007). 

 

Fator Termo utilizado no texto 

Protege as invenções do comportamento "predatório" da indústria Proteção invenção 

Restringe a livre circulação de informações Proteção informação 

Defende a liberdade acadêmica em face da indústria Proteção liberdade acadêmica 

Limita a atividade de outras equipes trabalhando na mesma área 

de pesquisa 
Limita atividade outra equipe 
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Fator Termo utilizado no texto 

Conduz a pesquisa para algumas áreas que são potencialmente 

mais lucrativas 
Área mais lucrativa 

Favorece (auxilia) a validação da pesquisa Validação pesquisa 

Permite o desenvolvimento de novos programas de pesquisa Desenvolvimento novos programas 

Limita o desenvolvimento de programas de pesquisa básica Limita pesquisa básca 

Auxilia na obtenção de financiamento da indústria Financiamento indústria 

Auxilia na obtenção de financiamento a partir de fontes internas Financiamento fontes internas 

Auxilia na obtenção de financiamento do governo Financiamento governo 

Permite ganhos econômicos através de licenciamento Ganhos econômicos 

Gera retorno sobre o investimento Retorno investimento 

Facilita o desenvolvimento colaborativo de projetos de P&D 
Desenvolvimento colaborativo 

projetos P&D 

Divulga competências para a indústria, atraindo patrocínio para a 
pesquisa 

Financiamento indústria 

Promove atividades de consultoria Consultoria 

Facilita a comercialização Comercialização 

Atrai financiamento da indústria Financiamento indústria 

Traz status e reconhecimento pelos pares 
Status 

Reconhecimento 

Ajuda a progressão na carreira Progressão carreira 

Permite ganhos monetários Ganhos econômicos 

Definição de uma política interna de Propriedade Industrial Política institucional 

Presença de apoio de infraestrutura Infraestrutura 

Competências e ambiente favorável às atividades empresariais 
Competência ambiente atividades 

indústria 

Adaptação dos regulamentos existentes institucionais (ou seja, o 
sistema de recompensa e incentivo) 

Regulamentos institucionais 

Adaptação das estruturas organizacionais, a fim de motivar os 

cientistas a divulgar suas invenções e exercer as atividades 

necessárias para patenteá-las 

Estrutura institucional 

Quadro 9.2 Termos derivados dos fatores estimuladores apresentados na pesquisa de Figueiredo Moutinho, 

Fontes e Godinho (2007) 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.3 apresenta os termos derivados dos fatores estimuladores apresentados 

no trabalho de Baldini; Grimaldi e Sobrero (2007). 

 

Fator Termo utilizado no texto 

Mais fundos para a pesquisa Fundos pesquisa 

Mais equipamentos para laboratórios de pesquisa 
Equipamentos 

Laboratórios 

Bolsas de pesquisa Bolsa pesquisa 

Mais fundos para bolsistas de pesquisa Fundo bolsista 

Ganhos pessoais Ganhos pessoais 

Prestígio/visibilidade/reputação 

Prestígio 

Visibilidade 

Reputação 

Estímulos para a pesquisa Estímulos pesquisa 

Troca de conhecimento com o mundo exterior Troca conhecimento 

Desenvolvimento econômico e tecnológico Desenvolvimento econômico 
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Fator Termo utilizado no texto 

tecnológico 

Mais fundos para cobrir os custos de patentes Fundos cobrir custos 

Mais informações e divulgação dos resultados da pesquisa Informação divulgação resultado 

Criação de um Escritório de Transferência de Tecnologia Escritório transferência tecnologia 

Adoção de uma política/regulamentação universitária de patentes 
Política institucional 

Regulamentos institucionais 

Inclusão de patentes nos critérios de progressão de carreira Progressão carreira 

Aumento do percentual das receitas dedicado aos inventores Percentual receita inventor 

Institucionalização de contatos formais entre a indústria e a 
academia 

Relacionamento indústria 

Criação de incubadoras acadêmicas Incubadora acadêmica 

Criação de parques científicos Parque científico 

Quadro 9.3 Termos derivados dos fatores estimuladores apresentados no trabalho de Baldini; Grimaldi e Sobrero 

(2007) 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.4 apresenta os termos derivados dos fatores estimuladores apresentados 

no estudo de Sellenthin (2009). 

 

Fator Termo utilizado no texto 

Publicações são importantes para a carreira acadêmica Publicação carreira 

Impacto das publicações sobre o salário, a longo prazo Publicação salário 

As patentes são importantes para a carreira acadêmica Patente carreira 

As patentes são importantes para atrair financiamento externo Patente financiamento 

Impacto das patentes sobre o salário, a longo prazo Patente salário 

O financiamento externo é importante para a carreira acadêmica Financiamento carreira 

Impactos de financiamento externo no salário, a longo prazo Financiamento salário 

A infraestrutura de apoio Infraestrutura apoio 

A experiência dos professores com o sistema da patente Experiência inventor patente 

A experiência pessoal de candidaturas conjuntas de patentes com 

empresas 
Experiência inventor indústria 

Estrutura institucional (por exemplo, regime formal de direito de 

patente) 
Estrutura institucional 

Financiamento do grupo de pesquisa Financiamento grupo pesquisa 

Tipo de pesquisa básica que realizam Área pesquisa básica 

Tipo de pesquisa aplicada que realizam Área pesquisa aplicada 

Tamanho do grupo de pesquisa com dedicação integral, incluindo 

estudantes de doutorado 
Tamanho grupo pesquisa 

Campo científico do pesquisador Área pesquisa pesquisador 

Quadro 9.4 Termos derivados dos fatores estimuladores apresentados no estudo de Sellenthin (2009) 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.5 apresenta os termos derivados dos fatores estimuladores apresentados 

na pesquisa de Baldini (2011). 
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Fator Termo utilizado no texto 

Mais fundos para pesquisa Fundos pesquisa 

Mais equipamentos para laboratórios de pesquisa 
Equipamentos 

Laboratórios 

Bolsas de pesquisa Bolsas pesquisa 

Mais fundos para bolsistas de pesquisa Fundos bolsista 

Ganhos pessoais Ganhos pessoais 

Prestígio/visibilidade/reputação 

Prestígio 

Visibilidade 

Reputação 

Estímulos para a pesquisa Estímulos pesquisa 

Troca de conhecimento com o mundo exterior Troca conhecimento exterior 

Desenvolvimento econômico e tecnológico 
Desenvolvimento econômico 

tecnológico 

Quadro 9.5 Termos derivados dos fatores estimuladores apresentados na pesquisa de Baldini (2011) 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.6 apresenta os termos derivados dos fatores estimuladores apresentados 

no trabalho de Hussler e Pénin (2012). 

 

Fator Termo utilizado no texto 

Se o entrevistado considera que, para aumentar o seu ganho 
imediato através de royalties, é uma motivação importante 

patentear 

Ganho econômico 

Se o entrevistado acredita que o patenteamento universitário 

prejudica a cultura da ciência aberta 
Ciência aberta 

Se o entrevistado reconhece que tenta orientar sua pesquisa em 

áreas em que sabe que vai ser possível patentear 
Área pesquisa 

Se o entrevistado já experimentou a transferência de tecnologia 

(comercialização ou industrialização de uma invenção) 
diretamente relacionada ao patenteamento acadêmico 

Comercialização 

Se a pesquisa sofreu atraso na publicação diretamente 

relacionado a patente 
Atraso publicação pesquisa 

Se o laboratório do entrevistado tem uma política sistemática de 
pedido de patente 

Política institucional 

Se o entrevistado já se envolveu em processo de litígio de patente Litígio 

Se o entrevistado já foi obrigada a reorientar a sua pesquisa no 

passado para contornar uma patente realizada por outro 
pesquisador 

Reorientar presquisa patente outro 

inventor 

Campo tecnológico (Ciências da vida ou Engenharia) Área pesquisa 

Quadro 9.6 Termos derivados dos fatores estimuladores apresentados no trabalho de Hussler e Pénin (2012) 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.7 apresenta os termos derivados dos fatores estimuladores apresentados 

no estudo de Walter et al. (2013). 
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Fator Termo utilizado no texto 

Pagamento ao(s) inventor(es) para pedido de patente de sucesso 

(patentes concedidas) 
Pagamento inventor pedido  

Percentual das receitas da venda da invenção ou licença a ser 

paga ao(s) inventor(es) 
Percentual receita inventor 

Percentual das receitas da venda da invenção ou licença a ser 

paga ao grupo de trabalho 
Percentual receita grupo 

Inclusão das patentes em avaliações de desempenho acadêmico Avaliação desempenho acadêmico 

Prêmio de patentes concedidas Prêmio 

Presença de um escritório interno de transferência de tecnologia Escritório transferência tecnologia 

Período de carência em que permite que os resultados da 

pesquisa sejam patenteados após a publicação 
Período carência 

Quadro 9.7 Termos derivados dos fatores estimuladores apresentados no estudo de Walter et al. (2013) 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 
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9.4 FATORES INIBIDORES, RETIRADOS DA LITERATURA, COM OS TERMOS 

PADRONIZADOS 

 

Este apêndice apresenta os termos padronizados dos fatores inibidores retirados da 

literatura. 

O Quadro 9.8 apresenta o termo derivado dos fator inibidor apresentado na pesquisa 

de Owen-Smith e Powell (2001). 

 

Fator Termo utilizado no texto 

Restrições à comunicação Restrição comunicação 
Quadro 9.8 Termos derivados dos fatores inibidores apresentados na pesquisa de Owen-Smith e Powell (2001) 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.9 apresenta os termos derivados dos fatores inibidores apresentados no 

estudo de Figueiredo Moutinho, Fontes e Godinho (2007). 

 

Fator Termo utilizado no texto 

Conduz a pesquisa para algumas áreas que são potencialmente 
mais lucrativas 

Área mais lucrativa 

Produz conflitos de interesse dentro da instituição Conflito instituição 

Influencia negativamente a produção acadêmica Limita produção acadêmica 

Reduz a liberdade de escolha dos temas de pesquisa Limita tema pesquisa 

Desconhecimento das normas legais e dos regulamentos 

institucionais 

Normas legais 

Regulamentos institucionais 

Identificação do potencial comercial e tecnológica dos resultados 

da pesquisa 
Potencial comercial tecnológico 

Acesso à informação sobre patentes existentes na mesma área Acesso informação patente 

Apresentação (forma, procedimento) de um pedido de patente 
Forma pedido 

Procedimento pedido 

Relações com os examinadores de escritórios de patente Relacionamento examinadores 

Acesso a recursos financeiros (financiamento) Financiamento 

Identificação de clientes potenciais Cliente potencial 

Acesso a competências complementares (por exemplo, 

marketing), apoio institucional 

Competências complementares 

Apoio institucional 

Negociação de acordos de licenciamento (conhecimento jurídico 
e experiência em negociação de tecnologia) 

Negociação licenciamento 

Estabelecimento de relações tecnológicas com a indústria ou com 

outras organizações 
Relacionamento indústria 

Quadro 9.9 Termos derivados dos fatores inibidores apresentados no estudo de Figueiredo Moutinho, Fontes e 

Godinho (2007) 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.10 apresenta os termos derivados dos fatores inibidores apresentados no 

trabalho de Baldini; Grimaldi e Sobrero (2007). 

 

 



249 

Fator Termo utilizado no texto 

Desconhecimento das regras de patentes no âmbito da 

universidade 
Regulamentos institucionais 

Mentalidade de "Ciência aberta" na universidade Ciência aberta universidade 

Carga excessiva nas funções docentes Carga funções docentes 

Carga excessiva nas funções administrativas Carga funções administrativas 

Pouca possibilidade para exploração comercial / industrialização 
Exploração comercial 

industrialização 

Dificuldades em avaliar o potencial comercial Potencial comercial 

Desinteresse da indústria na pesquisa acadêmica Desinteresse indústria 

Excesso de burocracia e rigidez dos administradores da 

universidade 

Burocracia 

Rigidez administradores 

Recompensa insuficiente para pesquisadores Recompensa pesquisador 

Falta de apoio na atividade de patenteamento Apoio institucional 

A falta de um Escritório de Transferência de Tecnologia Escritório transferência tecnologia 

Falta de fundos para cobrir os custos da patente Fundos cobrir custos 

Quadro 9.10 Termos derivados dos fatores inibidores apresentados no trabalho de Baldini; Grimaldi e Sobrero 

(2007) 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.11 apresenta os termos derivados dos fatores inibidores apresentados na 

pesquisa de Sellenthin (2009). 

 

Fator Termo utilizado no texto 

Publicações são importantes para a carreira acadêmica Publicação carreira 

Impacto das publicações sobre o salário, a longo prazo Publicação salário 

As patentes são importantes para a carreira acadêmica Patente carreira 

As patentes são importantes para atrair financiamento externo Patente financiamento 

Impacto das patentes sobre o salário, a longo prazo Patente salário 

O financiamento externo é importante para a carreira acadêmica Financiamento carreira 

Impactos de financiamento externo no salário, a longo prazo Financiamento salário 

A infraestrutura de apoio Infraestrutura apoio 

A experiência dos professores com o sistema da patente Experiência inventor patente 

A experiência pessoal de candidaturas conjuntas de patentes com 

empresas 
Experiência inventor indústria 

Estrutura institucional (por exemplo, regime formal de direito de 
patente) 

Estrutura institucional 

Financiamento do grupo de pesquisa Financiamento grupo pesquisa 

Tipo de pesquisa básica que realizam Área pesquisa básica 

Tipo de pesquisa aplicada que realizam Área pesquisa aplicada 

Tamanho do grupo de pesquisa com dedicação integral, incluindo 
estudantes de doutorado 

Tamanho grupo pesquisa 

Campo científico do pesquisador Área pesquisa inventor 

Quadro 9.11 Termos derivados dos fatores inibidores apresentados na pesquisa de Sellenthin (2009) 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.12 apresenta os termos derivados dos fatores inibidores apresentados no 

estudo de Baldini (2011). 
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Fator Termo utilizado no texto 

Publicações e conferências obstáculos para patentes 
Publicação conferência obstáculo 

patente 

Custos superam os benefícios Custo 

As patentes não são relacionadas à atividade acadêmica Patente atividade acadêmica 

Possibilidade escassa para a exploração comercial / 

industrialização 
Comercialização 

A pesquisa leva a resultados não patenteáveis Pesquisa resultado patenteável 

Escasso conhecimento dos procedimentos da universidade sobre 
patentes 

Conhecimento procedimento 

Quadro 9.12 Termos derivados dos fatores inibidores apresentados no estudo de Baldini (2011) 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.13 apresenta os termos derivados dos fatores inibidores apresentados na 

pesquisa de Hussler e Pénin (2012). 

 

Fator Termo utilizado no texto 

Se o entrevistado considera que, para aumentar o seu ganho 

imediato através de royalties, é uma motivação importante 

patentear 

Ganho econômico 

Se o entrevistado acredita que o patenteamento universitário 
prejudica a cultura da ciência aberta 

Ciência aberta 

Se o entrevistado reconhece que tenta orientar sua pesquisa em 

áreas em que sabe que vai ser possível patentear 
Área pesquisa 

Se o entrevistado já experimentou a transferência de tecnologia 
(comercialização ou industrialização de uma invenção) 

diretamente relacionada ao patenteamento acadêmico 

Comercialização 

Se a pesquisa sofreu atraso na publicação diretamente 
relacionado a patente 

Atraso publicação pesquisa 

Se o laboratório do entrevistado tem uma política sistemática de 

pedido de patente 
Política institucional 

Se o entrevistado já se envolveu em processo de litígio de patente Litígio 

Se o entrevistado já foi obrigada a reorientar a sua pesquisa no 

passado para contornar uma patente realizada por outro 

pesquisador 

Reorientar pesquisa patente outro 

inventor 

Campo tecnológico (Ciências da vida ou Engenharia) Área pesquisa 

Quadro 9.13 Termos derivados dos fatores inibidores apresentados na pesquisa de Hussler e Pénin (2012) 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.14 apresenta os termos derivados dos fatores inibidores apresentados no 

trabalho de Corrêa (2007). 

 

Fator Termo utilizado no texto 

A passagem da linguagem científica para a linguagem da patente 
é considerada complexa. 

Formalização complexa 

Dificuldade de fazer levantamento de patente brasileira antiga no 

INPI, pois as patentes ainda não estão no formato pdf, só 

apresentam o resumo. 

Levantamento INPI 

Falta de informação quanto aos procedimentos para o Informação procedimentos 
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patenteamento 

Falta de cultura Cultura 

A mentalidade de que a Universidade tem que divulgar o 

conhecimento, sem se preocupar com proteção do conhecimento 

e recebimento de royalties. Patentear conhecimento vai contra o 
caráter público da universidade. 

Ciência aberta universidade 

Demora no INPI para responder ao pedido de patente. Tempo processo 

Falta de infraestrutura e divulgação de escritório de transferência 

de conhecimento. 

Infraestrutura 

Escritório transferência tecnologia 

Ausência de uma sólida política nacional que promova a 

interlocução da universidade, governos e setor produtivo. 
Política nacional 

Ausência de uma política institucional definida. Política institucional 

Aplicação de recursos financeiros, por parte dos órgãos de 
fomento à pesquisa, voltada para a pesquisa teórica. 

Financiamento órgãos fomento 
pesquisa 

Quadro 9.14 Termos derivados dos fatores inibidores apresentados no trabalho de Corrêa (2007) 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.15 apresenta os termos derivados dos fatores inibidores apresentados na 

pesquisa de Baldini (2008). 

 

Fator Termo utilizado no texto 

Restrições de divulgação Restrição divulgação 

Restrições sobre o compartilhamento de dados Restrição compartilhamentos 

Tragédia de anticomuns Tragédia anticomuns 

Restrições sobre ferramentas de pesquisa Restrição ferramenta pesquisa 

Redução da qualidade das patentes Qualidade patente 

Substituição entre pesquisa básica e pesquisa aplicada Substituição pesquisa básica aplicada 

Substituição entre patentes e publicações Substituição patente publicação 

Redução da qualidade de publicações Qualidade publicação 

Redução do tempo de ensino Tempo ensino 

Conflitos de interesses Conflito interesse 

Redução de publicações dos alunos Publicação aluno 

Redução da aprendizagem informal Aprendizagem informal 

Restrições à comunicação universidade-indústria Comunicação universidade indústria 

Atrasos para inovação na indústria Atraso inovação 

Perda de informações confidenciais Perda informação confidencial 

Obstáculo a novos campos de pesquisa Obstáculos nova área 

Aumento de custo despropositado (redução de bem-estar) Custo despropositado 

Quadro 9.15 Termos derivados dos fatores inibidores apresentados na pesquisa de Baldini (2008) 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.16 apresenta os termos derivados dos fatores inibidores apresentados na 

pesquisa de Baldini (2009). 

 

Fator Termo utilizado no texto 

Excesso de burocracia e rigidez dos administradores da 

universidade 

Burocracia 

Rigidez administradores 

Recompensa insuficiente para pesquisadores Recompensa inventor 

Falta de apoio na atividade de patenteamento Apoio institucional 
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Falta de um Escritório de Transferência de Tecnologia Escritório transferência tecnologia 

Falta de fundos para cobrir os custos de patentes Fundos cobrir custos 

Carga excessiva nas funções docentes Carga funções docentes 

Carga excessiva nas funções administrativas Carga funções administrativas 

Pouca perspectiva de exploração comercial/industrialização 
Exploração comercial 
industrialização 

Dificuldades em avaliar o potencial comercial Potencial comercial 

Pouco interesse da indústria pela pesquisa acadêmica Desinteresse indústria 

Falta de conhecimento das normas de patentes na universidade Normas patente 

Mentalidade de “Ciência aberta" da universidade Ciência aberta 
Quadro 9.16 Termos derivados dos fatores inibidores apresentados na pesquisa de Baldini (2009) 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 
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9.5 TERMOS PADRONIZADOS PARA OS FATORES ESTIMULADORES 

(LITERATURA) ALOCADOS EM 6 GRUPOS 

 

Este apêndice apresenta os termos padronizados dos fatores estimuladores, retirados 

da literatura e classificados em 6 grupos. 

O Quadro 9.17 apresenta os termos alocados à dimensão Instituição. 

 

INSTITUIÇÃO 

Política institucional Política institucional Política institucional 

Regulamentos institucionais Regulamentos institucionais Estrutura institucional 

Estrutura institucional Equipamentos Equipamentos 

Laboratórios Laboratórios Infraestrutura 

Infraestrutura apoio 
Escritório transferência 

tecnologia 

Escritório transferência 

tecnologia 

Incubadora acadêmica Parque científico  

Quadro 9.17 Termos alocados à dimensão Instituição 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.18 apresenta os termos classificados na dimensão Pesquisador. 

 

PESQUISADOR 

Enriquecimento Enriquecimento Curiosidade 

Prestígio Prestígio Prestígio 

Prestígio Ganhos econômicos Ganhos econômicos 

Ganhos econômicos Retorno investimento Progressão carreira 

Progressão carreira Ganhos pessoais Ganhos pessoais 

Visibilidade Visibilidade Reputação 

Reputação Publicação carreira Publicação salário 

Patente carreira Patente salário Experiência pesquisador patente 

Experiência pesquisador 

indústria 
Área pesquisa pesquisador Área pesquisa 

Área pesquisa 
Reorientar pesquisa patente 
outro pesquisador 

Pagamento pesquisador pedido 

Percentual receita pesquisador Percentual receita pesquisador Percentual receita grupo 

Avaliação desempenho 

acadêmico 
Status Reconhecimento 

Quadro 9.18 Termos classificados na dimensão Pesquisador 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.19 apresenta os termos alocados à dimensão Relacionamento com a 

Indústria. 

 

RELACIONAMENTO COM A INDÚSTRIA 

Comercialização Comercialização Comercialização 

Comercialização Consultoria Consultoria 

Troca conhecimento Troca conhecimento exterior Limita concorrente estrangeiro 

Pesquisa patrocionada Desenvolvimento colaborativo Competência ambiente 
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projetos P&D atividades indústria 

Relacionamento indústria   

Quadro 9.19 Termos alocados à dimensão Relacionamento com a Indústria 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.20 apresenta os termos classificados na dimensão Financiamento. 

 

FINANCIAMENTO 

Financiamento indústria Financiamento indústria Financiamento indústria 

Financiamento indústria Financiamento governo Financiamento governo 

Financiamento fontes internas Patente financiamento Financiamento carreira 

Financiamento salário Financiamento grupo pesquisa Fundos 

Fundos pesquisa Fundos pesquisa Fundo bolsista 

Fundo bolsista Fundos cobrir custos Bolsa pesquisa 

Bolsa pesquisa   

Quadro 9.20 Termos classificados na dimensão Financiamento 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.21 apresenta os termos alocados à dimensão Processo de Patenteamento. 

 

PROCESSO DE PATENTEAMENTO 

Leitura escrita patente Litígio Período carência 

Quadro 9.21 Termos alocados à dimensão Processo de Patenteamento 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.22 apresenta os termos que não puderam ser classificados nas dimensões 

apresentadas anteriormente. 

 

DIVERSOS 

Proteção liberdade acadêmica Proteção liberdade acadêmica Proteção invenção 

Proteção invenção Proteção corpo docente Proteção informação 

Desenvolvimento econômico 

tecnológico 

Desenvolvimento econômico 

tecnológico 

Desenvolvimento novos 

programas 

Validação pesquisa Validação pesquisa Limita atividade outra equipe 

Limita pesquisa básica Área pesquisa básica Avanço pesquisa básica 

Avanço pesquisa básica Área pesquisa aplicada Atraso publicação pesquisa 

Estímulos pesquisa Estímulos pesquisa Tamanho grupo pesquisa 

Ciência aberta 
Informação divulgação 

resultado 
Área mais lucrativa 

Obtenção emprego aluno Prêmio Bem público 

Luta doença   

Quadro 9.22 Termos que não puderam ser classificados nas dimensões 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

  



255 

9.6 TERMOS PADRONIZADOS PARA OS FATORES INIBIDORES (LITERATURA) 

ALOCADOS EM 6 GRUPOS 

 

Este apêndice apresenta os termos padronizados dos fatores inibidores, retirados da 

literatura e classificados em 6 grupos. 

O Quadro 9.23 apresenta os termos alocados à dimensão Instituição. 

 

INSTITUIÇÃO 

Regulamentos institucionais Regulamentos institucionais Apoio institucional 

Apoio institucional Apoio institucional Rigidez administradores 

Rigidez administradores Normas patente 
Escritório transferência 

tecnologia 

Escritório transferência 

tecnologia 

Escritório transferência 

tecnologia 
Infraestrutura apoio 

Infraestrutura Estrutura institucional Conhecimento procedimento 

Política institucional Política institucional Informação procedimentos 

Cultura Conflito instituição Competências complementares 
Quadro 9.23 Termos alocados à dimensão Instituição 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.24 apresenta os termos classificados na dimensão Pesquisador. 

 

PESQUISADOR 

Carga funções docentes Carga funções docentes Carga funções administrativas 

Carga funções administrativas Recompensa pesquisador Recompensa pesquisador 

Publicação carreira Publicação salário Patente carreira 

Patente salário Experiência pesquisador patente 
Experiência pesquisador 
indústria 

Área pesquisa Área pesquisa Área pesquisa básica 

Área pesquisa aplicada Área pesquisa pesquisador Patente atividade acadêmica 

Ganhos econômicos Tempo ensino Custo despropositado 

Quadro 9.24 Termos classificados na dimensão Pesquisador 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.25 apresenta os termos alocados à dimensão Relacionamento com a 

Indústria. 

 

RELACIONAMENTO COM A INDÚSTRIA 

Potencial comercial tecnológico 
Exploração comercial 

industrialização 

Exploração comercial 

industrialização 

Potencial comercial Potencial comercial Comercialização 

Comercialização Cliente potencial Interesse indústria 

Interesse indústria Negociação licenciamento Relacionamento indústria 

Comunicação universidade 
indústria 

Atraso inovação  

Quadro 9.25 Termos alocados à dimensão Relacionamento com a Indústria 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 
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O Quadro 9.26 apresenta os termos classificados na dimensão Financiamento. 

 

FINANCIAMENTO 

Financiamento Fundos cobrir custos Fundos cobrir custos 

Patente financiamento Financiamento carreira Financiamento salário 

Financiamento grupo pesquisa 
Financiamento órgãos fomento 
pesquisa 

 

Quadro 9.26 Termos classificados na dimensão Financiamento 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.27 apresenta os termos alocados à dimensão Processo de Patenteamento. 

 

PROCESSO DE PATENTEAMENTO 

Normas legais Forma pedido Procedimento pedido 

Relacionamento examinadores Burocracia Burocracia 

Custo Litígio Formalização complexa 

Levantamento INPI Tempo processo Política nacional 

Restrição ferramenta pesquisa   

Quadro 9.27 Termos alocados à dimensão Processo de Patenteamento 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.28 apresenta os termos que não puderam ser classificados nas dimensões 

apresentadas anteriormente. 

 

DIVERSOS 

Restrição comunicação Restrição divulgação Restrição compartilhamentos 

Limita tema pesquisa Limita produção acadêmica 
Publicação conferência 

obstáculo patente 

Perda informação confidencial Acesso informação patente Atraso publicação pesquisa 

Pesquisa resultado patenteável Obstáculos nova área Área mais lucrativa 

Substituição pesquisa básica 

aplicada 

Substituição patente 

publicação 
Qualidade patente 

Qualidade publicação 
Reorientar pesquisa patente 

outro pesquisador 
Conflito interesse 

Tamanho grupo pesquisa Tragédia anticomuns Publicação aluno 

Aprendizagem informal Ciência aberta Ciência aberta 

Ciência aberta Ciência aberta  

Quadro 9.28 Termos que não puderam ser classificados nas dimensões 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 
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9.7 FATORES ESTIMULADORES, LEVANTADOS PELO QUESTIONÁRIO, COM OS 

TERMOS PADRONIZADOS 

 

Este apêndice apresenta os termos padronizados dos fatores estimuladores levantados 

com a aplicação do questionário e realização de entrevistas. 

O Quadro 9.29 apresenta os termos derivados dos fatores estimuladores. 

 

Fator Termo utilizado no texto 

Assegurar e deter o conhecimento Proteção conhecimento 

Realizar práticas e metodologias inovadoras e de cunho técnico-

científico 

Práticas metodologias inovadoras 

técnico científica 

Projetos de pesquisa Projeto pesquisa 

Projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) com órgãos de 
fomento (ANEEL, ANP, etc.) 

Projeto pesquisa desenvolvimento 
órgãos fomento 

Parcerias com empresas privadas Relacionamento indústria 

Desenvolvimento de pesquisas aplicadas Pesquisa aplicada 

Reconhecimento pela CAPES Avaliação CAPES 

O único fator que poderia estimular é o fato do CNPq considerar 

patentes como comprovação de produtividade em pesquisa, para 

fins de concessão de bolsa de Produtividade em Pesquisa 

Patente produtividade 

Bolsa pesquisa 

Disponibilidade de instalações Laboratórios 

Massa crítica Massa crítica 

Contato com o mercado para verificar potenciais aplicações Relacionamento indústria 

Melhoria dos índices de produção acadêmica, tecnológica e 

científica 

Índices produção acadêmica 

tecnológica científica 

Criação de uma cultura organizacional orientada à inovação Cultura 

Entendimento do processo da inovação Entendimento processo inovação 

Compreensão dos requisitos, direitos e deveres do patenteamento 

de uma invenção 

Compreensão requisitos direitos 

deveres patenteamento 

Análise das condições mercadológicas Comercialização 

Incentivo financeiro Incentivo financeiro 

Ambiente acadêmico permeável às ideias e à estruturação para 

projetos 
Ideias estruturação projeto 

Realização de palestras que esclareçam o processo de submissão 
e gerenciamento de uma patente 

Palestras 

Facilidades de procedimento burocrático Burocracia 

Pleno reconhecimento acadêmico Reconhecimento 

Ganhos financeiros substanciais Ganhos econômicos 

Excelentes laboratórios Laboratórios 

Intensa iteração com a indústria, fim das amarras da dedicação 

exclusiva na área de engenharia 
Relacionamento indústria 

Laboratórios Laboratórios 

Aumentar para pelo menos 50% na remuneração dos royalties Percentual remuneração 

Fazer pedido para que a CAPES considere mais pontuação para 

as patentes, dando mais valor para avaliação dos cursos de pós-

graduação 

Avaliação CAPES 

Palestras do INPI para mostrar caminhos, vantagens, 
oportunidades 

Palestras 

Redução de burocracia e apoio junto a órgãos como INPI seriam 

úteis 

Burocracia 

Apoio INPI 

Incentivos financeiros para produção de patentes Incentivos financeiros 
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Fator Termo utilizado no texto 

Divulgação do processo de patenteamento Divulgação patenteamento 

Velocidade maior na finalização do processo Tempo processo 

Oferecer disciplina relacionada a patente na grade curricular Disciplina grade curricular 

Retorno Financeiro Retorno financeiro 

Estímulo a grupo de pesquisa com o objetivo de patenteamento Estímulo grupo pesquisa 

Prêmio relacionado a geração de patente Prêmio 

Retorno financeiro Retorno financeiro 

Reconhecimento pessoal Reconhecimento pessoal 

Quadro 9.29 Termos derivados dos fatores estimuladores 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 
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9.8 FATORES INIBIDORES, LEVANTADOS PELO QUESTIONÁRIO, COM OS 

TERMOS PADRONIZADOS 

 

Este apêndice apresenta os termos padronizados dos fatores inibidores levantados 

com a aplicação do questionário e realização de entrevistas. 

O Quadro 9.30 apresenta os termos derivados dos fatores inibidores. 

 

Fator Termo utilizado no texto 

Fatores econômicos Custo 

Tempo Tempo 

Burocracia administrativa e jurídica para o depósito da patente no 

INPI 
Burocracia 

Falta de informação Falta informação 

Não entendimento do que significa o termo Patente Desconhecimento 

Percepção quanto ao preço de uma patente Custo patente 

Dúvidas sobre quem é o proprietário da Patente: UFF? CNPq? 

FAPERJ? CAPES? Professor? Aluno? 
Propriedade 

Quando a patente é fruto do trabalho de várias "gerações" de 

orientandos, quem é o "dono" da patente? Nesse caso é preciso a 

assinatura de todos os alunos no processo de pedido de uma 

patente? 

Propriedade 

Ausência de "cultura" de produzir patentes Cultura 

Burocracia envolvida Burocracia 

Custos envolvidos Custo 

Para os docentes em DE também pode haver o desestímulo de 
uma repartição desfavorável da propriedade intelectual e a 

barreira legal que inibe as atividades dos docentes em DE, sob o 

ponto de vista da remuneração 

Propriedade 

Percentual receita pesquisador 

As áreas de atividade também podem ser mais ou menos 
propícias à lavratura de patentes 

Área pesquisa 

O reconhecimento acadêmico é desprezível Reconhecimento 

Excesso de atividades Carga funções 

Pouca remuneração, pois a universidade fica com a maior fatia 
(67%). 

Percentual receita pesquisador 

A política de formar engenheiros com o mínimo de 

conhecimentos possível, somente para atender de imediato o 

mercado laboral, obriga aos docentes a dar preferência ao ensino 
antes do que a pesquisa básica, potencial geradora de patentes 

Carga funções docente 

Além disto, é evidente a falta de espaço físico para instalar 

laboratórios de pesquisa básica, mesmo contando com 
financiamento de fontes públicas 

Espaço físico 

Laboratórios em estado insatisfatório Laboratórios 

Conhecimento disperso em várias áreas que pouco o 

compartilham 
Conhecimento disperso 

Distância em relação aos profissionais do mercado Relacionamento indústria 

Burocracia Burocracia 

Demora na conclusão do processo Tempo processo 

Desconhecimento do processo de patenteamento Desconhecimento processo 

Inexistência de sensibilização organizacional Cultura 

Discussões tímidas acerca de inovação Discussões inovação 

Falta de uma cultura empreendedora Cultura empreendedora 
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Fator Termo utilizado no texto 

Não compreensão dos atores (endógenos e exógenos) capazes de, 
por meio de complementaridades de competências, favorecer a 

ecologia da inovação 

Desconhecimento 

Custo de se manter a patente Custo 

Desconhecimento das técnicas para patentear Desconhecimento técnica 

Falta de cultura Cultura 

Tempo para obtenção da patente x avanço da tecnologia Tempo 

Não familiaridade com a escrita de patente Escrita patente 

Tempo de espera para poder escrever sobre a patente Tempo escrever patente 

Visão de a Universidade não ser empreendedora Visão Universidade empreendedora 

Não possui equipe para auxiliar no licenciamento Equipe apoio licenciamento 

Não tem visão de mercado Visão mercado 

Poucos colaboradores na agência de inovação Colaboradores agência inovação 

Excesso de atividade de consultoria Consultoria 

Falta de metodologia específica de produção de patentes junto 

aos Programas Stricto Sensu 
Ausência metodologia 

A evidente política por apoiar somente docentes que coordenam 

projetos que contemplem retorno financeiro imediato, como 
consultorias ou os denominados projetos de pesquisa aplicada 

P&D para empresas com capital privado, na forma de 

disponibilidade de grandes espaços físicos e infraestrutura, 
desestimulam os esforços na pesquisa básica, principal fonte de 

patentes numa instituição pública como a UFF 

Política apoio projetos retorno 
financeiro imediato 

Baixa divulgação de caminhos facilitadores Baixa divulgação 

Pouca estrutura administrativa para produção de patentes Estrutura institucional 

Indisponibilidade de área física Espaço físico 
Quadro 9.30 Termos derivados dos fatores inibidores 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 
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9.9 TERMOS PADRONIZADOS PARA OS FATORES ESTIMULADORES 

LEVANTADOS PELO QUESTIONÁRIO E ALOCADOS EM 6 GRUPOS 

 

Este apêndice apresenta os termos padronizados dos fatores estimuladores, 

levantados pelo questionário ou entrevistas e classificados em 6 grupos. 

O Quadro 9.31 apresenta os termos alocados à dimensão Instituição. 

 

INSTITUIÇÃO 

Laboratórios Laboratórios Laboratórios 

Avaliação CAPES Avaliação CAPES Palestras 

Palestras Disciplina grade curricular Cultura 

Práticas metodologias 
inovadoras técnico científica 

Índices produção acadêmica 
tecnológica científica 

 

Quadro 9.31 Termos alocados à dimensão Instituição 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.32 apresenta os termos classificados na dimensão Pesquisador. 

 

PESQUISADOR 

Incentivo financeiro Incentivo financeiro Retorno financeiro 

Retorno financeiro Reconhecimento Reconhecimento 

Percentual remuneração Ganhos econômicos Prêmio 

Patente produtividade   
Quadro 9.32 Termos classificados na dimensão Pesquisador 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.33 apresenta os termos alocados à dimensão Relacionamento com a 

Indústria. 

 

RELACIONAMENTO COM A INDÚSTRIA 

Relacionamento indústria Relacionamento indústria Relacionamento indústria 

Comercialização   

Quadro 9.33 Termos alocados à dimensão Relacionamento com a Indústria 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.34 apresenta os termos classificados na dimensão Financiamento. 

 

FINANCIAMENTO 

Bolsa pesquisa   

Quadro 9.34 Termos classificados na dimensão Financiamento 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.35 apresenta os termos alocados à dimensão Processo de Patenteamento. 
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PROCESSO DE PATENTEAMENTO 

Compreensão requisitos direitos 

deveres patenteamento 
Burocracia Burocracia 

Apoio INPI Divulgação patenteamento Tempo processo 

Quadro 9.35 Termos alocados à dimensão Processo de Patenteamento 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.36 apresenta os termos que não puderam ser classificados nas dimensões 

apresentadas anteriormente. 

 

DIVERSOS 

Proteção conhecimento Projeto pesquisa 

Projeto pesquisa 

desenvolvimento órgãos 
fomento 

Pesquisa aplicada Massa crítica 
Entendimento processo 

inovação 

Ideias estruturação projeto Estímulo grupo pesquisa  

Quadro 9.36 Termos que não puderam ser classificados nas dimensões 
Fonte: Elaborado durante a pesquisa 
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9.10 TERMOS PADRONIZADOS PARA OS FATORES INIBIDORES LEVANTADOS 

PELO QUESTIONÁRIO E ALOCADOS EM 6 GRUPOS 

 

Este apêndice apresenta os termos padronizados dos fatores inibidores, levantados 

pelo questionário ou entrevistas e classificados em 6 grupos. 

O Quadro 9.37 apresenta os termos alocados à dimensão Instituição. 

 

INSTITUIÇÃO 

Cultura Cultura Cultura 

Cultura empreendedora Espaço físico Espaço físico 

Laboratórios Estrutura institucional Ausência metodologia 

Colaboradores agência 
inovação 

Baixa divulgação 
Visão Universidade 
empreendedora 

Política apoio projetos retorno 

financeiro imediato 
  

Quadro 9.37 Termos alocados à dimensão Instituição 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.38 apresenta os termos classificados na dimensão Pesquisador. 

 

PESQUISADOR 

Propriedade Propriedade Propriedade 

Percentual receita pesquisador Percentual receita pesquisador Carga funções 

Carga funções docente Reconhecimento Tempo 

Quadro 9.38 Termos classificados na dimensão Pesquisador 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.39 apresenta os termos alocados à dimensão Relacionamento com a 

Indústria. 

 

RELACIONAMENTO COM A INDÚSTRIA 

Relacionamento indústria Visão mercado Consultoria 

Quadro 9.39 Termos alocados à dimensão Relacionamento com a Indústria 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

Nenhum fator inibidor foi classificado na dimensão Financiamento, conforme 

apresentado no Quadro 9.40. 

 

FINANCIAMENTO 

   

Quadro 9.40 Termos classificados na dimensão Financiamento 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 
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O Quadro 9.41 apresenta os termos alocados à dimensão Processo de 

Pantenteamento. 

 

PROCESSO DE PATENTEAMENTO 

Burocracia Burocracia Burocracia 

Custo patente Custo Custo 

Custo Tempo Tempo processo 

Desconhecimento técnica Desconhecimento processo Escrita patente 

Equipe apoio licenciamento   
Quadro 9.41 Termos alocados à dimensão Processo de Pantenteamento 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

O Quadro 9.42 apresenta os termos que não puderam ser classificados nas dimensões 

apresentadas anteriormente. 

 

DIVERSOS 

Desconhecimento Desconhecimento Falta informação 

Conhecimento disperso Discussões inovação Área pesquisa 

Tempo escrever patente   

Quadro 9.42 Termos que não puderam ser classificados nas dimensões 

Fonte: Elaborado durante a pesquisa 
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9.11 CONFIGURAÇÕES DAS REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS 

MANY EYES E WORDLE 

 

Este apêndice apresenta as configurações das regras para utilização das ferramentas 

Many Eyes e Wordle. 

 

 

9.11.1 Many Eyes 

 

Para a pesquisa foi selecionada a Rede de Palavras. A interface gráfica para este tipo 

de visualização apresenta as seguintes opções para configuração: 

 

 Definição do tipo de frase: word1 palavra de ligação word2. 

 Definição dos filtros: 

o Número de palavras a serem mostradas; e 

o Mostrar ou não as palavras vazias. 

 

A palavra de ligação considerada na pesquisa foi o espaço entre as palavras, ou seja 

palavra 1 espaço palavra 2. 

Já para os filtros, foi selecionado o número máximo de 50 palavras e a opção de não 

mostrar as palavras vazias. No entanto, esta última opção não impactou no resultado final, 

uma vez que as palavras que não contribuiriam para o diagrama foram retiradas durante o 

processo de padronização dos termos, visto que a ferramenta não reconhece a língua 

portuguesa, com isso poderia poluir a figura gerada pela ferramenta. 

É importante destacar que, devido a ferramenta Many Eyes não reconhecer alguns 

caracteres em português, fez-se necessário substituir os caracteres especiais pelos originais. 

Por exemplo, o “ç” que foi substituído pelo “c”. 

 

 

9.11.2 Wordle 

 

A ferramenta Wordle apresenta as seguintes opções para configuração: 

 

 Língua em que o texto se encontra (language); 

 Tipo de fonte (font); 

 Layout do diagrama (layout); e 

 Paleta de cores da fonte (color). 

 



266 

Abaixo seguem as configurações realizadas para a aplicação da ferramenta Wordle. 

 

 Language: 

o Remove numbers 

o Leave words as spelled 

o Remove common Portuguese words 

 

 Font: 

o Meloche Rg Bold 

 

 Layout: 

o Straighter edges 

o Horizontal 

o Maximum word: 50 

 

 Color: 

o Organic carrot 

o A little variation 
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9.12 QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA COLETA DOS PERCEPÇÕES (VERSÃO 

ELETRÔNICA) 

 

Este apêndice apresenta a versão eletrônica do questionário utilizado para a coleta 

das percepções dos dirigentes da Escola de Engenharia da UFF. 

A Figura 9.3 apresenta parte da 1ª tela do questionário, onde foi apresentado o 

objetivo do instrumento de coleta e foram realizadas 5 perguntas abertas para caracterização 

do respondente. 

 

 
Figura 9.3 Parte da 1ª tela do questionário – Caracterização do respondente 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 
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A Figura 9.4 apresenta parte do 2º bloco de perguntas. Nesta fase foram realizadas 10 

questões múltipla escolha sobre as variáveis controláveis pela Escola de Engenharia da UFF 

na geração de patente, com o objetivo de captar a percepção do respondente quanto ao grau de 

importância e ao desempenho da IES. Portanto, foram obtidas 2 respostas para cada pergunta. 

 

 
Figura 9.4 Parte da 2ª tela do questionário – Variáveis Internas 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 
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A Figura 9.5 apresenta parte do 3º bloco de perguntas. Nesta fase foram realizadas 14 

questões de múltipla escolha sobre as variáveis não controláveis pela Escola de Engenharia, 

com a finalidade de captar a percepção do respondente quanto ao grau de importância e ao 

nível de influência da variável. Portanto, foram obtidas 2 respostas para cada pergunta. 

 

 
Figura 9.5 Parte da 3ª tela do questionário – Variáveis Externas 

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 
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9.13 QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA COLETA DOS JULGAMENTOS (VERSÃO 

IMPRESSA) 

 

Este apêndice apresenta a versão impressa do questionário utilizado para a coleta das 

percepções dos dirigentes da Escola de Engenharia da UFF. 

 

 

 

 

Prezado(a) Sr.(a) professor(a), 

Estamos na reta final da tese de Doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense (UFF). Sendo assim, gostaríamos muito 

de poder contar com sua colaboração para a realização do estudo. 

A pesquisa pretende coletar a percepção de especialistas quanto à produção de patente na 

Escola de Engenharia da UFF, com o objetivo de apoiar no processo de diagnóstico da postura 

estratégica a ser adotada pela Instituição. O convite está sendo feito em razão do seu papel dentro da 

Escola de Engenharia como Diretor/Vice-diretor, Chefe/Subchefe de Departamento, 

Coordenador/Vice-coordenador de Curso de Graduação ou Coordenador/Vice-coordenador de Curso 

de Pós-Graduação. 

As informações fornecidas servirão unicamente para a pesquisa acima referida. 

É importante destacar que a pesquisa, que ocorrerá por meio da aplicação de questionário, 

dura aproximadamente 10 minutos e sua participação é de extrema relevância. 

Agradecemos, antecipadamente, sua participação. Informações adicionais podem ser obtidas 

com Roberta pelo telefone (21) 8112-1107 ou email robertaneves@producao.uff.br. 

Roberta Braga Neves (doutoranda) e Helder Gomes Costa, Dr. (orientador) 

 

Obs: Recolheremos o questionário nos dias 04 e 06 de novembro de 2013. 

 

QUESTIONÁRIO 

Este questionário está dividido em 3 partes: Caracterização do Respondente, Variáveis 

Internas e Variáveis Externas. 

 

I. CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 

 

Nome: _______________________________________________________ 

Email: _______________________________________________________ 

Departamento: _______________________________________________________ 
Curso: _______________________________________________________ 

Cargo: _______________________________________________________ 

https://webmail.uff.br/imp/message-dimp.php?ajaxui=1&mailbox=SU5CT1g&uid=2967&uniq=1382034193336
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Nas próximas duas partes do questionário (Variáveis Internas e Variáveis Externas), cada 

critério será avaliado sob 2 perspectivas. Na primeira será captada a percepção quanto ao grau de 

importância do critério e na segunda, a percepção quanto ao desempenho da Escola de Engenharia 

ou quanto ao nível de influência do critério para produção de patente na Instituição. 

 

 

II. VARIÁVEIS INTERNAS (controláveis pela Escola de Engenharia): Questões de 

GRAU DE IMPORTÂNCIA e DESEMPENHO 

 

Para responder esta etapa do questionário utilize as seguintes escalas: 

 Quanto ao Grau de Importância do critério: 

Nada 

Importante 

Pouco 

Importante 

Importância 

Média 
Importante 

Muito 

Importante 

Não sei 

opinar/Não se 

aplica 

0 1 2 3 4 N 

 

 Quanto ao Desempenho da IES: 

Muito Ruim Ruim Regular Bom Muito Bom 

Não sei 

opinar/Não se 

aplica 

-2 -1 0 1 2 N 

 

Portanto, para cada critério a seguir, atribua 2 respostas: grau de importância do critério e 

desempenho da IES. 

 

VARIÁVEIS INTERNAS 

Critério Descrição do critério Grau de Importância Desempenho 

1 Cultura de Patente 
Existência e disseminação da 

cultura de patente. 
0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

2 Infraestrutura 

Disponibilidade de 

instalações, laboratórios e 

equipamentos. 

0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

3 
Normas 

institucionais 

Existência e disseminação de 

normas regulamentadoras 

para produção de patente na 

Instituição. 

0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

4 

Agência de 

Inovação 

Tecnológica 

Atuação da agência de 

inovação tecnológica. 
0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

5 

Disciplina na 

grade curricular 

e/ou divulgação 

(palestras) 

Disponibilidade de disciplina 

relacionada à patente e/ou 

divulgação da matéria por 

meio de palestras. 

0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

6 
Tempo disponível 

para pesquisa 

Total de tempo disponível 

para a pesquisa após o 

exercício de atividades de 

ensino e administrativas. 

0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

7 
Progressão na 

Carreira 

Presença de patente como 

critério para Progressão da 

carreira do pesquisador. 

0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 



272 

VARIÁVEIS INTERNAS 

Critério Descrição do critério Grau de Importância Desempenho 

8 

Divisão dos 

ganhos 

econômicos 

Percentual das receitas 

destinado ao pesquisador. 
0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

9 
Recompensa 

financeira 

Pagamento de gratificação 

pela IES. 
0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

10 

Relacionamento 

com profissionais 
da Indústria 

Relacionamento da 

Instituição com profissionais 

da Indústria (encontros / 
palestras / reuniões). 

0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

 
 

III. VARIÁVEIS EXTERNAS (não controláveis pela Escola de Engenharia): Questões 

de GRAU DE IMPORTÂNCIA e NÍVEL DE INFLUÊNCIA 

 

Para responder esta etapa do questionário utilize as seguintes escalas: 

 Quanto ao Grau de Importância do critério: 

NadaImportante 
Pouco 

Importante 

Importância 

Média 
Importante 

Muito 

Importante 

Não sei 

opinar/Não se 

aplica 

0 1 2 3 4 N 

 

 Quanto ao Nível de Influência do critério: 

Muito 

Desfavorável 
Desfavorável Indiferente Favorável 

Muito 

Favorável 

Não sei 

opinar/Não se 

aplica 

-2 -1 0 1 2 N 

 

Portanto, para cada critério a seguir, atribua 2 respostas: grau de importância e nível de 

influência do critério. 

 

VARIÁVEIS EXTERNAS 

Critério Descrição do critério Grau de Importância Nível de Influência 

1 

Sistema de 

avaliação de pós-

graduação 

Presença de patente como 

critério de avaliação de 

Programas de Pós-graduação. 

0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

2 
Área de atividade 

de pesquisa 

Influência da área de 

atividade de pesquisa do 

pesquisador. 

0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

3 
Reconhecimento 

profissional 

Aumento da visibilidade, 

prestígio e reputação do 

pesquisador. 

0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

4 Bolsa de pesquisa 
Disponibilidade de bolsa de 

pesquisa. 
0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

5 
Financiamento 
pela indústria 

Disponibilidade de 
financiamento pela indústria. 

0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

6 

Financiamento por 

agências de 

fomento à 

pesquisa 

Disponibilidade de 

financiamento por agências 

(órgãos ou instituições de 

natureza pública ouprivada) 

de fomento à pesquisa. 

0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

7 Premiações Disponibilidade de prêmios. 0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 
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VARIÁVEIS EXTERNAS 

Critério Descrição do critério Grau de Importância Nível de Influência 

8 
Mercado de 

consultoria 

Desenvolvimento de 

atividade de consultoria. 
0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

9 

Desenvolvimento 

colaborativo de 

projetos de P&D 

Desenvolvimento 

colaborativo de projetos de 

P&D. 

0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

10 
Retorno sobre o 

investimento 

Possibilidade de gerar retorno 

sobre o investimento 

(comercialização). 

0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

11 Custo do processo 
Custo do processo de 
patenteamento. 

0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

12 
Tempo de duração 

do processo 

Tempo de duração do 

processo de patenteamento. 
0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

13 Burocracia 

Burocracia (forma, 

documentação, 

procedimentos) do processo 

de patenteamento. 

0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

14 Legislação 

Legislação 

nacional/internacional de 

patenteamento. 

0 1 2 3 4 N -2 -1 0 1 2 N 

 

 


