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RESUMO

Título: Abordagem para priorização de empresas de capital de risco baseado nos indicadores
patento-cientométricos a partir da combinação dos modelos de apoio à decisão AHP e CPP.
Objetivo do trabalho: Esta pesquisa tem por objetivo apresentar uma abordagem para
priorização de empresas avaliadas por investidores de capital de risco, a partir de indicadores
patento-cientométricos, que considere a incerteza dos dados utilizados e a hierarquia entre os
critérios de avaliação.
Procedimentos/Métodos para a solução do problema: Para alcançar o objetivo são utilizados
dois métodos, a Composição Probabilística de Preferências (CPP), que é um método baseado
em probabilidades, que considera as incertezas que estão presentes em um conjunto de dados,
e o Processo de Análise Hierárquica (AHP), um dos métodos mais utilizados para definição de
pesos entre variáveis de um problema. Os métodos AHP e CPP são aplicados separados e depois
são combinados para gerar uma lista de priorização entre 10 empresas avaliadas pelo fundo de
investimentos brasileiro Criatec.
Resultados: Pelos resultados apresentados nos métodos essa abordagem auxilia o processo de
análise de empresas de capital de risco, fornecendo uma metodologia que em combinação com
os indicadores patento-cientométricos pode tornar mais clara a tomada de decisão pelos
avaliadores. De acordo com o método AHP-CPP as melhores opções para investimento foram
a empresas investidas pelo Criatec, ou seja, o resultado da pesquisa corrobora com a análise
feita pelo fundo para seleção das empresas.
Implicações práticas: A abordagem apresentada pode ser utilizada por pesquisadores da área
e por gestores para realizarem escolhas de forma objetiva. O método buscou reduzir alguns
problemas que podem afetar a análise e seleção das melhores opções.
Originalidade e contribuições: O método contribui ao utilizar um modelo que reduz as
incertezas associadas a formação dos indicadores, e define hierarquias entre os critérios,
facilitando a tomada de decisão por empresas com bom desempenho em indicadores
fundamentais para a seleção.
Produção Técnica/Tecnológica: A abordagem, baseada na combinação de métodos aliada aos
indicadores patento-cientométricos, é um produto técnico derivado deste estudo, o qual
possibilita uma seleção mais assertiva de propostas de investimentos de empresas de capital de
risco.
Palavras-chaves: Indicadores Patento-Cientométricos, Capital de Risco, Modelos de Apoio à
Decisão, AHP, CPP.
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ABSTRACT

Title: Approach for prioritizing venture capital companies based on patent-scientometric
indicators from the combination of decision support models AHP and CPP.
Objective of the work: This research aims to present an approach for prioritizing companies
evaluated by venture capital investors, based on patent-scientometric indicators that consider
the uncertainty of the data used and the hierarchy between the evaluation criteria.
Procedures/Methods for solving the problem: Two methods are used to achieve the
objective, the Probabilistic Composition of Preferences (CPP), which is a method based on
probabilities, which considers the uncertainties that are present in a data set, and the
Hierarchical Analysis Process (AHP), one of the most used methods to define the weight
between variables of a problem. The AHP and CPP methods are applied separately and then
combined to generate a prioritization list among 10 companies evaluated by the Brazilian
investment fund Criatec.
Results: Based on the results presented in the methods, this approach helps the analysis process
of venture capital companies, providing a methodology that, in combination with patentscientometric indicators, can clarify the decision-making process by evaluators. According to
the AHP-CPP method, the best investment options were for companies invested by Criatec, that
is, the research result corroborates the analysis made by the fund for the selection of companies.
Practical implications: The approach presented can be used by researchers in the field and by
managers to make choices objectively. The method sought to reduce some problems that can
affect the analysis and selection of the best options.
Originality and contributions: The method contributes by using a model that reduces the
uncertainties associated with the formation of indicators, and defines hierarchies between the
criteria, facilitating decision-making by companies with good performance in key indicators for
selection.
Technical/Technological Production: The approach, based on a combination of methods
combined with patent-scientometric indicators, is a technical product derived from this study,
which enables a more assertive selection of investment proposals from venture capital
companies.
Keywords: Patent-Scientometric Indicators, Venture Capital, Decision Support Models, AHP,
CPP.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Contextualização
As startups contribuem para o desenvolvimento econômico e social dos países
(CRISCUOLO; GAL; MENON, 2014), mas elas podem enfrentar dificuldades de levarem seus
projetos adiante, principalmente pela falta de capital, dessa forma surge a necessidade de
encontrar financiamento que possa dar o aporte necessário para o seu crescimento
(ALPEROVYCH; GROH; QUAS, 2020). No entanto, conseguir financiamento de instituições
financeiras, quando se tem poucas certezas a serem oferecidas, não é uma tarefa fácil
(MEIRELLES; PIMENTA; REBELATTO, 2008).
Consoante a isso, existem empresas que operam na forma de capital de risco, e estão
sempre buscando oportunidades de negócios que podem ser promissoras para explorarem,
principalmente no que se refere a novas tecnologias, que se bem sucedidas, podem representar
mudanças em determinada área ou áreas, além de um ganho financeiro para o fundo investidor
(ROSSI et al., 2020). Essas empresas de capital de risco contribuem com aportes financeiros à
empresa investida, além de suporte ao negócio com o intuito de proporcionar um maior
desenvolvimento da empresa apoiada, visando gerar uma saída do investimento com grandes
lucros (CHEMMANUR; CHEN, 2014).
Um ponto a se considerar neste tipo de negócio é que existem incertezas sobre os
negócios potencialmente investidos, já que essas empresas podem estar em fases iniciais de
desenvolvimento e com isso possuem pouco ou nenhum ativo tangível, operam em mercados
que mudam rapidamente e existem fatores que os investidores não sabem sobre os negócios em
potencial (GOMPERS; LERNER, 2001). Além disso, essas empresas podem enfrentar anos
sem apresentar lucros, o que acaba acarretando que bancos ou outros intermediários financeiros
mais tradicionais não optem por investirem nelas (WANG; ZHOU, 2004), por isso os
investidores de capital de risco utilizam estratégias e ferramentas para gerenciar os riscos
envolvidos neste negócio (BUBNA; DAS; PRABHALA, 2020).
Para reduzir os riscos são feitas várias análises das empresas candidatas a um
investimento. Para realizar a parte financeira existem análises que são tradicionalmente usadas,
buscando avaliar quais são as condições atuais da empresa e suas perspectivas para o futuro.
Dentre as análises feitas há a utilização dos seguintes indicadores: taxa interna de retorno (TIR)
(Murray e Marriott, 1998; Deventer e Mlambo, 2009; Vroomen e Desa, 2018) ; valor presente
líquido (VPL) (Murray e Marriott, 1998; Machado et Al., 2015); e payback (Silva e Marques,
2021). Além disso, há a utilização de métodos auxiliares neste tipo de análise como: a análise
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de sensibilidade (Antarciuc et al., 2018) e o método de apoio a decisão Grey (GDM) (Kung e
Wen, 2007).
Já com relação aos critérios não financeiros, a questão é mais complexa, pois exige a
análise de diferentes tipos de produtos e mercados. Para essa análise existem algumas
metodologias que são utilizadas como a Análise de Oportunidade de Mercado (MOA) (Jain et
al., 2003) e o Programa de Avaliação de Tecnologia Estratégica (STEP) (Bandarian, 2007).
Devido à complexidade para se avaliar uma empresa para investimento, outras
metodologias foram propostas para tornar esta avaliação mais clara e objetiva.
Zacharakis e Meyer (2000) propuseram um método que funcionaria como triagem, no
qual não é necessário um especialista para fazer a primeira avaliação da empresa, somente
depois de passar por esta avaliação é que a proposta seria conduzida por avaliadores de níveis
mais altos. Essa avaliação consiste em um modelo atuarial que reduz as decisões a serem
tomadas em várias partes, e neste caso são feitas avaliações sobre a equipe, o mercado, a
tecnologia, e depois são combinadas para verificar o potencial da posposta analisada.
Outra metodologia proposta é a utilização de indicadores patentométricos e
cientométricos, que são gerados a partir de pesquisa em bases de patentes e de artigos
científicos. E com a ajuda de ferramentas que permitam a limpeza e sistematização desses dados
é possível uma ampla análise para um melhor embasamento das propostas de investimento de
capital de risco, dessa forma é possível tornar as avaliações e as análises das empresas investidas
mais objetivas para critérios não financeiros (Motta e Quintella, 2012; Motta, Garcia e
Quintella, 2015). Esse método torna possível criar um vasto panorama sobre a empresa
avaliada, mesmo sem ser um especialista naquele tipo de produto ou mercado.
A análise de propostas de investimento utilizando métodos de apoio à decisão
multicritério vem crescendo nas pesquisas relacionadas a este tema. Zhang (2012) utilizou a
lógica fuzzy para construir um modelo de retorno ótimo, ponderado pelo risco, para reduzir o
risco na seleção de propostas de investimentos, dessa forma, foi possível obter um conjunto
ideal de seleção para investimento. Zhong et al. (2016) apresentaram uma abordagem de
fatoração latente probabilístico bayesiana para determinação das melhores opções de
investimentos e o quanto se deveria investir.
Com o intuito de tornar ainda mais preciso essa seleção de propostas de investimento
são utilizadas também combinações de métodos de apoio à decisão, como na pesquisa de Shen,
Liang e Yang (2021) que combinaram ELECTRE II com conjuntos de termos linguísticos
probabilísticos (PLTS), visando selecionar as melhores propostas de investimento. Além disso
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há também a combinação de métodos de apoio à decisão com metodologias já utilizadas na
seleção de propostas de investimento, como a utilizada na pesquisa de Afful-Dadzie, AffulDadzie e Oplatková, (2017), no qual utilizam a metodologia G-STEP, que seria o modelo STEP
voltado para seleção de empresas pelo governo, junto com o método fuzzy TOPSIS (técnica
para avaliar o desempenho de alternativas através de similaridade com a solução ideal).
Com este intuito Motta, Garcia e Quintella (2015) combinaram a Análise Envoltória
de Dados (DEA), que é um método baseado em programação linear, com a metodologia dos
indicadores pantento-cientométricos para gerar uma ordem de priorização entre empresas
avaliadas pelo fundo de investimentos brasileiro Criatec. Por meio da utilização deste modelo
procuraram apresentar um método que contribuísse em facilitar o processo de tomada de
decisão pelos avaliadores.
Buscando dar continuidade a este trabalho, Fragoso Júnior (2018) realizou uma
pesquisa objetivando analisar o desempenho da abordagem patento-cientométrica, aplicada na
priorização de investimentos de capital de risco, para entender a correlação dos indicadores
assim como a influência causal de cada critério no processo de priorização. Par isso foi utilizada
uma rede bayesiana para testar a relação causal entre os indicadores e o desempenho das
empresas apoiadas pelo fundo de investimentos Criatec.
Pelo exposto, a combinação de indicadores patento-cientométricos com modelos de
apoio à decisão, pode propiciar uma análise de possíveis empresas investidas mais objetiva e
simplificada. No entanto há fatores que podem ser aprimoradas para obtenção de uma ordem
de priorização entre empresas avaliadas, que ainda não foram contemplados nos métodos já
utilizados.
Um desses fatores é que pode haver aspectos que os investidores podem determinar
como tendo uma maior relevância que outros na escolha, Macmillan, Siegel e Narasimha (1985)
realizaram um pesquisa com vários capitalistas de risco, e utilizaram um questionário para
determinar quais são os fatores que eles levam em consideração ao avaliar projetos para
financiamento, dentre os critérios eles definiram alguns que consideravam fundamentais, por
isso há a necessidade de se determinar entre os critérios de avaliação quais possuem maior
importância, para isso existe uma ferramenta com vasta utilização para definição de hierarquias
entre variáveis de um problema, que é o Processo de Análise Hierárquica (AHP) (Forman e
Gass, 2001; Lai, Wong e Cheung, 2002; Ishizaka, Balkenborg e Kaplan, 2011; Cho e Lee, 2013;
Chang e Tsai, 2016; Dong e Cooper, 2016; Zhang e Chen, 2017; kokangül, Polat e Dag, 2017).
O método AHP de acordo Saaty (1980), esta é uma ferramenta para lidar com a tomada de
17

decisões complexas, já que reduz essas decisões a uma séria de comparações entre pares,
contribuindo para a definição de prioridades e uma escolha mais objetiva entre as opções.
Um segundo fator é que mesmo podendo ser utilizada várias bases de dados na
pesquisa para geração dos indicadores patento-cientométricos, não é possível contemplar todas
as informações existentes sobre o objeto de estudo, o que torna esses dados imprecisos.
Um método capaz de auxiliar neste tipo de problema é a Composição Probabilística
de Preferências (CPP), que é baseado em uma abordagem probabilística, no qual cada valor dos
indicadores patento-cientométricos passa a ser uma variável aleatória, e deve-se analisar a
probabilidade de ser maior ou menor que os demais, ele é um método capaz de se levar em
conta as incertezas que estão presentes em um conjunto de dados. O método CPP é baseado em
probabilidades conjuntas e sua aplicação é adequada quando a natureza dos dados é imprecisa,
dessa forma o CPP determina que a preferência por uma alternativa é definida pela
probabilidade dessa opção ser a escolhida entre todas as alternativas disponíveis. Após o cálculo
das probabilidades é possível fazer a composição delas por meio de pontos de vistas, que serão
escolhidos de acordo com o perfil do tomador de decisão (GAVIÃO et al., 2019a).
De acordo com o que foi apresentado esta pesquisa é norteada pelo seguinte problema
de pesquisa: Como gerar uma ordem de priorização de empresas avaliadas por fundos de
capital de risco, a partir dos indicadores patento-cientométricos, considerando as incertezas
associadas a formação desses indicadores, e definindo prioridades entre os critérios
avaliados?
1.2 Objetivo Geral
Apresentar uma abordagem para priorização de empresas avaliadas por investidores
de capital de risco, a partir de indicadores patento-cientométricos, que considere a incerteza dos
dados utilizados e a hierarquia entre os critérios de avaliação.
1.3 Objetivos Específicos
1.

Aplicar o modelo AHP para estabelecer hierarquia entre os critérios e indicadores

utilizados na avaliação.
2.

Aplicar o modelo CPP para reduzir a limitação da incerteza sobre os dados de cada

indicador patento-cientométrico.
3.

Combinar os modelos AHP E CPP para gerar uma ordem de priorização das empresas

analisadas.
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4.

Analisar e comparar os resultados das ordens de priorização geradas pelos métodos

aplicados separados e combinados.
1.4 Justificativa e Relevância da Pesquisa
A avaliação de pospostas de investimento é complexa, por envolver diferentes tipos
de produtos e mercados, por isso é necessário desenvolver metodologias que possam reduzir os
riscos envolvidos. A abordagem patento-cientométrica busca dar mais clareza e objetividade a
análise de propostas para questões não financeiras, e vem sendo aplicada em algumas pesquisas,
mas a sua utilização pode ser aprimorada com a ajuda de métodos auxiliares que tornem a sua
utilização mais precisa, reduzindo principalmente a limitação quanto a incerteza dos dados, e
buscando estabelecer hierarquias entre os critérios, de modo que possam ser selecionadas,
empresas que possuam uma boa pontuação nos indicadores considerados fundamentais pelo
investidor.
1.5 Delimitação do Tema
Esta pesquisa tem como base a utilização da abordagem patento-cientométrica de
acordo com os trabalhos de Motta e Quintella (2012) e Motta, Garcia e Quintella (2015). Esta
pesquisa se delimita em utilizar os dados oriundos dessas pesquisas com relação a 10 empresas
avaliadas pelo fundo de investimentos Criatec, com o intuito de apresentar uma abordagem para
priorização de propostas de investimento, utilizando métodos de apoio à decisão.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Capital de Risco
Capital de risco comumente chamando de Venture Capital (VC) pode ser definido
como um investimento realizado em pequenas e médias empresas, geralmente em estágio inicial
de formação e com grande potencial de crescimento, com o objetivo de obter altos ganhos de
capital (KORTUM; LERNER, 2000). Esse tipo de financiamento surgiu na segunda metade do
século 20, e passou a desempenhar um papel de suma importância no financiamento de
empresas nascentes e no desenvolvimento tecnológico dos países (GERONIKOLAOU;
PAPACHRISTOU, 2012). É importante ressaltar que o VC não gera riqueza apenas para os
participantes (o próprio fundo de investimento e as empresas investidas), mas também para toda
a sociedade proporcionando desenvolvimento socioeconômico (SAMILA; SORENSON,
2011).
Gompers e Lerner (2001) explicam que o capital de risco funciona como um
intermediário financeiro, fornecendo capital para empresas que teriam muita dificuldade de
conseguir um aporte de outra maneira, pois geralmente são organizações que possuem poucos
ativos tangíveis e operam em mercados que mudam rapidamente, por isso são cercadas de
incertezas. Para os autores também é necessário entender o ciclo do risco para se compreender
como funciona o VC, este ciclo começa com o levantamento do fundo de risco, depois há o
aporte de financiamento, seguido pelo período de monitoramento e agregação de valor às
empresas investidas, e continua com a organização financiada tendo bons resultados e dando
retorno ao fundo.
De acordo com Metrick e Yasuda (2010) o capital de risco possui cinco características:
I.

É um intermediário financeiro, pois o fundo de capital de risco

atua investindo em empresas de seu portfólio o dinheiro que recebe de seus
investidores, se tudo ocorrer bem, o fundo de capital de risco vende sua
participação na empresa investida e devolve o capital ao investidor.
II.

Um capital de risco só investe em empresas privadas, ou seja, a

partir do investimento realizado as empresas não podem ser imediatamente
negociadas em uma bolsa pública. Nesse sentido o VC é um tipo de patrimônio
privado.
III.

Não atua apenas fornecendo aporte financeiro, mas também

fornece apoio e orientação, ele funciona como um parceiro também na
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administração do negócio, em alguns casos ocupando posições no conselho de
administração.
IV.

Seu principal objetivo é ter um alto retorno de seu investimento,

para isso há a necessidade de as empresas apoiadas serem desinvestidas por meio
de uma venda para outra empresa ou de uma oferta pública inicial (IPO). O
desinvestimento é um fato que tem bastante relevância na hora da análise das
empresas investidas, pois este tipo de fundo só investe em empresas com grandes
chances de crescimento de forma relativamente rápida, aproximadamente de
cinco a sete anos, como este nível de crescimento é difícil de ser alcançando pela
maioria dos negócios, os fundos de capital de risco tendem a focar em empresas
de alta tecnologia, que são mais capazes de penetrarem ou criarem grandes
mercados.
V.

O capitalista de risco investe para financiar o crescimento interno

das empresas.
Esse papel de parceiro que o fundo de capital de risco desempenha deve ser destacado,
pois ele contribui na gestão da organização, propiciando um desenvolvimento organizacional
como um todo, dessa forma a empresa investida pode ganhar prática empresarial no mercado e
desenvolver seu pessoal, aumentando assim seu valor agregado visando um alto retorno futuro
para o investidor (HELLMANN; PURI, 2000). O papel de parceiro propicia também uma
redução dos riscos envolvidos no investimento, já que o capitalista de risco coloca o aporte e
participa ativamente no desenvolvimento empresarial da empresa investida (MEIRELLES;
PIMENTA; REBELATTO, 2008).
Durante os anos que a empresa se encontra investida ela não precisa pagar nenhum
tipo de juros e nem lhe são exigidas garantias, e como esse tipo de investimento possui baixa
liquidez e risco da empresa não gerar o retorno esperado, é realizada uma análise criteriosa pelo
fundo investidor para a escolha da organização investida levando em conta vários critérios. Para
reduzir esses riscos são feitos também investimentos em várias empresas, pois caso alguma
apresente prejuízo a perda pode ser compensada pelas outras (MEIRELLES; PIMENTA;
REBELATTO, 2008).
Tyebjee e Bruno (1984) descreveram o modelo de atividade do capitalista de risco em
6 etapas:
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1)

Originação do negócio – o capitalista de risco busca por oportunidades

promissoras, nesta fase pode haver vários intermediários fazendo a ligação entre o
investidor e empresas promissoras que precisam de investimento;
2)

Triagem – como não é possível analisar a fundo todas as propostas de

investimento que chegam, devido a limitação de tempo e pessoal, um investidor define
mecanismos de triagem, as definições podem ser relacionadas com o tipo de tecnologia,
mercado ou estágio da empresa.
3)

Avaliação – o possível investimento é analisado, levando-se em conta

vários critérios para a aprovação do investimento.
4)

Estrutura do negócio – se o investimento for aprovado, o negócio será

fechado se as partes conseguirem entrar em um acordo aceitável para ambos.
5)

Atividade pós-investimento – após o fechamento do negócio o investidor

passa a ser um colaborador do negócio, e espera ter o seu retorno do investimento entre
5 a 10 anos.
A tomada de decisão na seleção de uma empresa é a fase mais importante da etapa de
avaliação, para isso devem ser feitas análises que consigam mapear a empresa candidata a um
investimento e o mercado do produto a ser desenvolvido.
Vários critérios são levados em conta para selecionar uma empresa para investimento,
Macmillan, Siegel e Narasimha (1985) realizaram uma pesquisa com capitalistas de risco nos
Estados Unidos e definiram critérios que eles consideravam mais importantes nesta avaliação,
os critérios definidos foram agrupados nas categorias: 1) personalidade do empreendedor; 2)
experiência do empreendedor; 3) características do produto ou serviço; 4) características do
mercado; e 5) considerações financeiras. Dentro dessas categorias há diversos critérios, mas os
entrevistados destacaram alguns que eles consideram fundamentais para a aceitação da
proposta, como: a capacidade de esforço intenso e sustentado da equipe, familiaridade com o
mercado, retorno de pelo menos 10 vezes no período de 5 a 10 anos, crescimento significativo
do mercado e proteção da tecnologia.
No entanto, o que é mais relevante na hora da escolha de uma proposta de investimento
varia de investidor para investidor, isso depende de suas características e do tipo de projeto que
se tem como objetivo, em fases mais iniciais ou empresas já atuantes no mercado. Riquelme e
Rickards (1992) concluíram que é fundamental em uma avaliação verificar o conhecimento do
empresário sobre o mercado e sobre o produto que está desenvolvendo. Silva (2004) corrobora
com está conclusão, afirmando que o foco principal de análise é no empreendedor e na ideia de
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negócio, verificando se é sustentável e o seu potencial, no entanto para projetos em estágio
inicial a projeção financeira tem um papel menos importante.
O processo de avaliação de uma empresa para investimento é demorado, a média de
análise é estimada em 97 dias, em uma análise que considere várias etapas e pode passar por
diferentes especialistas. Uma dessas análises é proposta por Fried e Hisrich (1994), ela
considera 6 etapas: 1) originação – no qual são buscadas oportunidades de negócios -; 2) visão
específica do capitalista de risco – nesta etapa não é feita nenhuma análise mais profunda,
apenas é avaliado se e empresa atende aos critérios básicos do fundo investidor -; 3) visão
genérica – no qual é analisado o plano de negócios da empresa, é uma análise mais superficial,
isso evita que se tenha muitas empresas sendo analisadas a fundo, sem o mínimo de condição
de atender aos critérios básicos -; 4) avaliação da primeira fase – nesta fase já tem-se uma
avaliação bem mais extensa, onde se procura mais informações sobre a empresa, o produto e a
equipe, são marcadas várias reuniões com os empreendedores, e busca-se conhecer mais sobre
como o negócio funciona, pontos fortes e fracos -; 5) Avaliação da segunda fase – nesta fase o
objetivo principal é determinar quais são os obstáculos que podem ser enfrentados durante o
investimento e como podem ser superados, - 6) encerramento – nesta etapa ou o negócio é
fechado, com o contrato sendo assinado e o dinheiro sendo liberado, ou a avaliação é encerrada
com a empresa não recebendo o financiamento.
Outra metodologia utilizada é a Análise de Oportunidade de Mercado (MOA), que visa
determinar o potencial comercial da tecnologia avaliada, essa metodologia pode ser aplicada de
várias formas, mas tem como padrão a utilização dos seguintes passos: 1º descrição resumida
da tecnologia e suas principais vantagens; 2º estuda o problema que essa tecnologia busca
atender, os impactos desse nova tecnologia no mercado, uma visão geral sobre o mercado e
regulamentos na área, além das tendências mundiais na área; 3º estuda mais a fundo a
tecnologia, apresentando vantagens, desvantagens e possíveis aplicações; 4º avalia a
concorrência, seus pontos fortes e fracos; 5º avalia o mercado da tecnologia avaliada, levando
em consideração o tamanho e as áreas geográficas de utilização; 6º busca identificar o potencial
comercial, com possíveis clientes, canais de distribuição, parceiros comerciais e como sua
adoção pode afetar as pessoas e a indústria em geral; 7º busca identificar as principais barreiras
de entrada no mercado que a nova tecnologia poderá enfrentar; 8º avalia em qual estágio de
desenvolvimento está a propriedade intelectual, se já possui patente, quem detém a patente,
quais os possíveis problemas pode-se ter para o patenteamento, e estimativa de tempo e
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desenvolvimento; 9º procura fornecer informações adicionais sobre a tecnologia (JAIN et al.,
2003).
Com esta finalidade também é utilizada o Programa de Avaliação de Tecnologia
Estratégica (STEP), essa metodologia abrange vários níveis de avaliação. Primeiro a tecnologia
deveria ser avaliada por um grupo de especialistas, que avaliavam a viabilidade da tecnologia,
o que já existe no mercado nesta área, se a tecnologia poderia ser patenteada, qual o tamanho
do mercado para esta nova tecnologia, dentre outras questões que os especialistas julgassem
pertinentes serem avaliadas. Essa análise funcionava como uma triagem, depois disso, as
tecnologias que fossem bem avaliadas, passavam por um processo de seis análises: 1ª avaliação
da tecnologia; 2ª avaliação de processo; 3ª avaliação econômica; 4ª avaliação de mercado; 5ª
avaliação da percepção; e 6ª avaliação regulatória (BANDARIAN, 2007).
Devido ao grande número de etapas que uma avaliação pode ter deve-se buscar formas
de otimizar o tempo, atalhos que possam reduzir esse processo, podendo ter dessa forma um
processo de tomada de decisão mais rápido. Kirsch, Goldfarb e Gera (2009) avaliaram o papel
do plano de negócios no processo de tomada de decisão, avaliando se esse documento poderia
servir como uma triagem entre projetos bons e ruins, no entanto o que observaram é que os
capitalistas de risco não dão muita ênfase a este tipo de informação, funciona mais como um
protocolo e não como uma primeira avaliação, já que as informações importantes são coletadas
por meio de fontes alternativas.
Há também a utilização de ferramentas para ajudar na determinação de melhores
opções de investimento. Zhang (2012) utilizou um método fuzzy, com o intuito de reduzir os
riscos da escolha de pospostas de investimento, neste método um especialista avalia as
candidatas com base em alguns critérios definidos, e depois é utilizado o método de ponderação
por entropia para definição do peso entre os critérios de avaliação.
Altuntas e Dereli (2012) desenvolveram um método para avaliar empresas quanto ao
seu potencial de comercialização da tecnologia, eles utilizaram um método de apoio à decisão
difuso e distribuição beta para definir a média de cada fator. A abordagem procura definir interrelações entre os fatores imprecisos de avaliação, usando o método fuzzy DEMATEL, depois
utiliza o método fuzzy processo de rede analítica (ANP) para determinar os pesos dos fatores.
Dereli e Altun (2013) propuseram um método para ganhar inteligência de inovação,
no qual o método visa avaliar tecnologias com relação ao seu potencial de inovação,
considerando os critérios de comercialização, imitação e tendência de mercado juntos. Para isso
utilizaram dados de patentes, publicações e relatórios de pesquisa de mercado, e o uso de
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conjuntos e sistemas fuzzy. Esse método utiliza determinantes e indicadores do potencial de
inovação e não opinião de especialistas, isso torna a avaliação mais rápida, além de
proporcionar a oportunidade de desenvolvimento de uma ferramenta auxiliada por computação.
Afful-Dadzie, Afful-Dadzie e Oplatková, (2017) utilizaram o Programa de Avaliação
de Tecnologia Estratégica (STEP) para desenvolver um novo método chamado de G-STEP,
voltado para análises governamentais de propostas de investimento, para isso acrescentaram o
impacto financeiro e social aos critérios já existentes. Além disso, combinaram esta
metodologia de análise com a aplicação de um método de apoio à decisão, o método fuzzy
TOPSIS (Técnica Para Avaliar o Desempenho de Alternativas Através de Similaridade com a
Solução Ideal), que se baseia na matemática de conjuntos fuzzy, intuicionistas. Este método foi
selecionado por fornecer lógica sólida que retrata o raciocínio humano na seleção.
Gong, Chen e Wei (2019) destacaram em sua pesquisa o quão difícil é para os
investidores fazerem análises definitivas sobre as pospostas analisadas, por isso para expressar
com mais precisão a hesitação e ambiguidade dos investidores na tomada de decisão eles
utilizaram a relação de preferência difusa hesitante linguística probabilística (PLHFPR). Esse
método oferece expressão linguística flexível para os tomadores de decisão e a probabilidade
de ocorrência de cada elemento na PLHFPR. Mas como é difícil para os investidores darem a
probabilidade exata de cada elemento na PLHFPR, é realizado um método com base na análise
de consistência para o cálculo das probabilidades.
Zhong et al. (2016) apresentaram um método voltado para estimar as melhores opções
para investimento e a quantidade ideal de capital. Para isso utilizaram uma abordagem de
fatoração latente probabilístico bayesiana para estimar as preferências de investimento de todos
os investidores de forma colaborativa. Este método utiliza os registros históricos de
investimentos, e perfis dos capitalistas de risco e das startups. Depois desta etapa os autores
avaliaram os resultados das empresas regredindo os retornos e potenciais riscos, e por fim
utilizaram a teoria moderna do portfólio para otimizar a estratégia de investimento sobre as
startups recomendadas pelo modelo de preferência de investimento.
Shen, Liang e Yang (2021) propuseram um método combinando o ELECTRE II com
conjuntos de termos linguísticos probabilísticos (PLTS), dessa forma buscaram permitir que os
tomadores de decisão declarem suas preferências qualitativas usando as probabilidades
correspondentes. Este método é utilizado para selecionar os projetos mais adequados para
investimento, para isso foi construído um sistema abrangente de índice de avaliação de projetos
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de capital de risco, que incluiu vários indicadores qualitativos e quantitativos, como histórico
da indústria, marketing, tecnologia de produto, gestão de equipe e dados financeiros.
Motta e Quintella (2012) apresentaram uma abordagem baseada na criação de
indicadores patentométricos e cientométricos, que são construídos a partir de pesquisas em
bases de dados de patentes e de artigos científicos respectivamente, e com a ajuda de um
programa para sistematizar esses dados, são geradas informações a respeito da tecnologia
avaliada. Essa abordagem tem foco na avaliação dos critérios não financeiros, já que está análise
é considerada mais complexa, afinal cada empresa apresenta um negócio específico, o que torna
a análise mais subjetiva ou até mesmo sujeita a decisão de uma só pessoa. Nesse sentido a
abordagem patento-cientométrica pode contribuir ao fornecer um amplo panorama sobre o
negócio avaliado.
2.2 Indicadores Patento-Cientométricos
As informações patentométricas e cientométricas fazem parte da bibliometria que de
acordo com Freitas et al. (2017) é uma técnica de análise de dados utilizadas em estudos
métricos. Essa técnica possibilita que se trabalhe com um alto volume de informações
propiciando uma perspectiva abundante do objeto em estudo.
A cientometria é uma metodologia que possui a ideia geral de que os elementos que
podem ser quantificáveis das ciências devem ser extraídos e utilizados para se medir
determinado campo ou tema. Mas o método cientométrico sozinho não é capaz de produzir
interpretações sobre algo, é importante utilizar esta metodologia em conjunto com o
conhecimento e intuição de um especialista sobre o assunto que está sendo medido, nesse
sentido deve-se combinar a análise cognitiva e a ciência (RIP; COURTIAL, 1984).
A cientometria é uma das ferramentas utilizadas para se analisar e avaliar o nível e
impacto do conhecimento produzido por pesquisadores, com a sua utilização é possível mapear
o desempenho científico de determinada área por meio da pesquisa em bases de dados de artigos
acadêmicos (SADEGHI-BAZARGANI et al., 2019). A busca e análise desses artigos
possibilita que se estabeleça o nível do conhecimento científico sobre o campo pesquisado, que
se identifique tendências atuais e possíveis lacunas a serem exploradas (DAVARAZAR et al.,
2020).
Já a patentometria busca medir dados relacionados à invenções, utilizando para isso os
métodos analíticos e ferramentas utilizadas também na bibliometria, essa metodologia de
pesquisa pode ser considerada um ponto de acesso à ciência da informação tecnológica (LI;
PAK; BI, 2019). A patentometria busca analisar o contexto tecnológico de determinada área
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com base na pesquisa em bases de patentes, dessa forma pode-se utilizar esses dados para se
gerar um panorama do campo tecnológico do objeto de estudo (SPEZIALI, 2020). Essas
informações geradas podem fornecer entendimento de como é o desenvolvimento tecnológico
de uma área, a sua maturidade e quais novos caminhos estão sendo seguidos pelas empresas
daquele setor (SPEZIALI; NASCIMENTO, 2020).
Para Lai et al. (2020) os dados oriundos de bases de dados de patentes podem
contribuir para o desenvolvimento e posicionamento tecnológico das organizações, pois de
acordo com esses dados é possível identificar as tendências no desenvolvimento de novas
tecnologias, saber quais são as novas empresas inovadoras e dessa forma pode-se utilizar essas
informações para adquirir vantagens competitivas. Esses dados servem não só para empresas
que já estão consolidadas no mercado definirem suas posições diante do cenário apresentado,
mas também para novas empresas definirem sua estratégia de entrada no mercado de acordo
com o cenário tecnológico identificado.
Buscando apresentar um cenário para avaliação de empresas de capital de risco, Motta
e Quintella (2012) utilizaram a cientometria e a patentometria para gerar indicadores que
pudessem contribuir na seleção de propostas de investimento de capital de risco. Para isso eles
utilizaram bases de dados de patentes e de artigos científicos para gerar informações
relacionadas ao mercado, tecnologia, possíveis opções de desinvestimento e sobre a equipe das
empresas avaliadas pelo fundo de investimentos Criatec. Esses critérios foram definidos, pois
eram utilizados por este fundo para avaliar as propostas de investimentos. Para gerar esses
indicadores se selecionava bases de dados, na pesquisa os autores utilizaram a Web of Science
(WoS) para formação dos indicadores cientométricos, e a Derwent Innovation Index (DII) para
formação dos indicadores patentométricos. A pesquisa nessas bases foi feita por meio de
palavras chaves relacionadas ao mercado, produto e tecnologia da empresa em questão, além
de produtos já existentes neste ramo e possíveis substitutos para aquela função a qual se
destinava o produto ou produtos da empresa. Após a pesquisa, os dados eram extraídos para
serem limpos, dessa forma se eliminava informações duplicadas ou que não tinham relação com
o objeto de estudo, para isso foi utilizado o programa VantagePoint®, que é uma ferramenta de
mineração de textos, que permite a organização de informações de diferentes locais de forma
relativamente rápida e acessível. As informações extraídas do programa foram usadas para
alimentar cada indicador não financeiro.
Motta e Quintella (2012) e Motta, Garcia e Quintella (2015) apresentam os critérios
tecnologia, mercado, desinvestimento e equipe da seguinte forma:
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➢ Tecnologia
Busca avaliar a tecnologia associada ao produto da empresa, está dividido em duas
dimensões conforme o quadro 1:
Quadro 1 - Dimensões do critério tecnologia
DIMENSÃO

Publicação Científica

Utilização de
oportunidades

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIAS

Mostra como está o nível de publicação científica
relacionada à tecnologia avaliada, essas
publicações servem como base científica para o
desenvolvimento tecnológico.

Guimarães & Humman, 1995;
Leite, Mugnaini & Leta, 2011

Mostra evidências do uso do conhecimento
produzido, procurando sua transformação em
tecnologia por meio de patentes.

Albuquerque, 1997, 1998;
Albuquerque & Sicsú, 2000;
Leydesdorff, 2008

Fonte: adaptado de Motta; Garcia e Quintella (2015)
A dimensão publicação científica abrange 4 indicadores conforme o quadro 2:
Quadro 2 - Indicadores da dimensão publicação científica
INDICADOR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIAS

Número de artigos

Mede o número total de trabalhos em
determinada área.

Guimarães & Humman, 1995;
Leite, Mugnaini e Leta, 2011;
Macias-Chapula, 1998; Okubo,
1997

Crescimento Científico

Contribui para identificar se a área está numa
fase de crescimento científico, maturidade ou
declínio.

Guimarães e Humman, 1995;
Leite, Mugnaini, & Leta, 2011;
Macias-Chapula, 1998; Okubo,
1997

Tópicos de correlação de
interesse

Demonstra o grau de interação entre ciência e
tecnologia.

Bassecoulard e Zitt, 2004;
Bhattacharya, Kretschmer, &
Meyer, 2003; Maricato, 2010

Colaboração científica
internacional

Mostra o grau de maturidade do tema
pesquisado, já que novas áreas são geralmente
estudadas por pesquisadores do mesmo país.

Adams, King & Singh, 2009;
Maricato, 2010; National Science
Foundation, 2010

Fonte: adaptado de Motta; Garcia e Quintella (2015)
Já a dimensão utilização de oportunidades contém 3 indicadores conforme a quadro 3:
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Quadro 3 - Indicadores da dimensão utilização de oportunidades
INDICADOR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIAS

Número de patentes

Mede o número total de patentes em uma
determinada área.

Guzmán Sánchez, 1999; MaciasChapula, 1998

Indicador de Utilização
de Oportunidades

Fornece indicações sobre a qualidade das
interações entre ciência e tecnologia através da
razão do número de patentes para o número de
artigos em uma determinada área.

Albuquerque,
1997,
Albuquerque & Sicsú, 2000

Crescimento tecnológico

Contribui para identificar se a área está em uma
fase de crescimento tecnológico, maturidade
ou declínio.

1998;

Guzmán
Sánchez,
1999;
Leydesdorff, 2008; Macias-Chapula,
1998

Fonte: adaptado de Motta; Garcia e Quintella (2015)
➢ Mercado
Busca identificar o potencial comercial do produto, está dividido de acordo com a
quadro 4:
Quadro 4 - Dimensões do critério mercado
DIMENSÃO

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIAS

Conjunto de
Conhecimento

Avalia a capacidade de fornecer conhecimento
para a produção da tecnologia pesquisada.

Motta, Garcia e Quintella (2015)

Demanda

Busca demonstrar a demanda pela tecnologia
pesquisada por meio de países coberto por
patentes.

Motta, Garcia e Quintella (2015)

Fonte: adaptado de Motta; Garcia e Quintella (2015)
A dimensão conjunto de conhecimento é composta de 3 indicadores de acordo com o
quadro 5:
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Quadro 5 - Indicadores da dimensão conjunto de conhecimento
INDICADOR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIAS

Número de países na
produção científica

Mede a inclusão de certas agendas temáticas de
pesquisa em diferentes países, demonstrando
oferta de conhecimento nesses países.

Guimarães & Humman, 1995;
Leite, Mugnaini e Leta, 2011;
Macias-Chapula, 1998; Okubo,
1997

Crescimento do
interesse científico
internacional

Mede a taxa de crescimento do interesse
científico internacional.

Guimarães e Humman, 1995;
Leite, Mugnaini, & Leta, 2011;
Macias-Chapula, 1998; Okubo,
1997

Participação brasileira
na produção científica

Indica a importância dada ao tema
nacionalmente,
permitindo
comparações
internacionais.

Albuquerque, 2003; Maricato,
2010

Fonte: adaptado de Motta; Garcia e Quintella (2015)
A dimensão demanda abrange 4 indicadores que são apresentados no quadro 6:
Quadro 6 - Indicadores da dimensão demanda
INDICADOR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIAS

Número de países
designados

Representa os países onde o proprietário da
patente demonstra interesse comercial.

Alcacer & Gittelman, 2004;
Griliches, 1990; Maricato,
2010

Crescimento do
interesse do comércio
internacional

Mede a taxa de crescimento do interesse
tecnológico internacional.

Griliches,
2010

Escopo das patentes
nos países designados

Indica a extensão das patentes nos países
designados.

Alcacer e Gittelman, 2004;
Griliches, 1990

Participação brasileira
no interesse comercial
mundial

Indica o nível de patenteamento nacional,
permitindo comparações internacionais.

Albuquerque, 2003; Maricato,
2010

1990;

Maricato,

Fonte: adaptado de Motta; Garcia e Quintella (2015)
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➢ Desinvestimento
Busca identificar potenciais interessados no produto, está dividido conforme o quadro
7:
Quadro 7 - Dimensões do critério desinvestimento
DIMENSÃO

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIAS

Produção Científica

Busca identificar organizações potencialmente
interessadas na tecnologia avaliada, considerando
artigos publicados sobre o tema pesquisado.

Motta, Garcia e Quintella
(2015)

Busca identificar organizações potencialmente
interessadas na tecnologia avaliada, considerando
patentes relacionadas ao tema pesquisado.

Motta, Garcia e Quintella
(2015)

Produção
Tecnológica

Fonte: adaptado de Motta; Garcia e Quintella (2015)
O quadro 8 apresenta os 3 indicadores da dimensão produção científica.
Quadro 8 - Indicadores da dimensão produção científica
INDICADOR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIAS

Número de empresas na
produção científica

Indica
o
interesse
comercial
no
desenvolvimento
científico
na
área
pesquisada.

Guimarães & Humman, 1995;
Leite, Mugnaini, & Leta,
2011; Macias-Chapula, 1998;
Okubo, 1997

Mede a taxa de crescimento do interesse
científico das empresas.

Guimarães & Humman, 1995;
Leite, Mugnaini, & Leta,
2011; Macias-Chapula, 1998;
Okubo, 1997)

Demonstra o volume de produção científica
das empresas.

Guimarães & Humman, 1995;
Leite, Mugnaini, & Leta,
2011; Macias-Chapula, 1998;
Okubo, 1997

Crescimento do interesse
científico das empresas

Média de trabalhos das
empresas

Fonte: adaptado de Motta; Garcia e Quintella (2015)
O quadro 9 apresenta os 3 indicadores da dimensão produção tecnológica.
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Quadro 9 - Indicadores da dimensão produção tecnológica
INDICADOR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIAS

Número de empresas na
produção tecnológica

Mede
o
interesse
comercial
no
desenvolvimento tecnológico na área
pesquisada.

Alcacer e Gittelman, 2004;
Griliches, 1990; Guzmán Sánchez,
1999; Macias-Chapula, 1998

Crescimento do
interesse tecnológico
das empresas

Mede a taxa de crescimento do interesse
tecnológico das empresas.

Alcacer e Gittelman, 2004;
Griliches, 1990; Guzmán Sánchez,
1999; Macias-Chapula, 1998

Média de patentes das
empresas

Demonstra o volume
tecnológica das empresas.

Alcacer e Gittelman, 2004;
Griliches, 1990; Guzmán Sánchez,
1999; Macias-Chapula, 1998

de

produção

Fonte: adaptado de Motta; Garcia e Quintella (2015)
➢ Equipe
Busca mostrar o nível de conhecimento da equipe e participação na produção científica
e tecnológica no país e internacionalmente. Esse critério está dividido conforme o quadro 10:
Quadro 10 - Dimensões do critério equipe
DIMENSÃO

DESCRIÇÃO

Base Científica

Busca avaliar os conhecimentos e competências
da equipe para o desenvolvimento da
tecnologia avaliada e outros produtos no futuro.

Proteção Tecnológica

Busca avaliar o quanto arriscado seria o
investimento, considerando a proteção
tecnológica do produto em estudo, verificando
se haveria dificuldades em se copiar o produto.

REFERÊNCIAS
Day et al., 2000; MacMillan et
ai., 1989

(Guzmán Sánchez, 1999).

Fonte: adaptado de Motta; Garcia e Quintella (2015)
O quadro 11 apresenta os critérios da dimensão base científica:
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Quadro 11 - Indicadores da dimensão base científica
INDICADOR

DESCRIÇÃO

Número de trabalhos da equipe

Colaboração científica
internacional da equipe

Colaboração científica com
outras organizações da equipe

Participação da equipe na
produção científica global

REFERÊNCIAS

Mensura a quantidade total de artigos
dos membros da equipe na área
pesquisada.

Guimarães & Humman, 1995;
Leite, Mugnaini, & Leta,
2011; Macias-Chapula, 1998;
Okubo, 1997

Apresenta o nível de integração da
equipe com relação a produção
científica internacional.

Adams, King & Singh, 2009;
Maricato, 2010; National
Science Foundation, 2010

Mostra a relação dos membros da
equipe com pesquisadores de outras
organizações.

Maricato, 2010

Indica o nível de conhecimento
científico produzido pela equipe,
possibilitando comparações com o
exterior.

Albuquerque, 2003; Maricato,
2010

Fonte: adaptado de Motta; Garcia e Quintella (2015)
O quadro 12 apresenta os 4 indicadores da dimensão proteção tecnológica:
Quadro 12 - Indicadores da dimensão proteção tecnológica
INDICADOR
Número de patentes da
equipe

Colaboração
internacional da equipe
Colaboração
internacional da equipe
com outras
organizações

Participação da equipe
na produção global

DESCRIÇÃO
Mensura a quantidade total de patentes de
propriedade ou copropriedade dos
integrantes da equipe relacionadas com a
área em questão.

REFERÊNCIAS
Guzmán Sánchez, 1999;
Macias-Chapula, 1998

Mede a cooperação da equipe com
organizações internacionais com relação a
produção tecnológica.

Guzmán Sánchez, 1999;
Macias-Chapula, 1998;
Maricato, 2010;

Indica a colaboração da equipe com outras
organizações na produção de tecnologia.

Maricato, 2010;

Apresenta o nível de produção de
tecnologia da equipe, permitindo
comparações com outros países.

Guzmán Sánchez, 1999;
Macias-Chapula, 1998;
Maricato, 2010.

Fonte: adaptado de Motta; Garcia e Quintella (2015)
Motta e Quintella (2012) apresentaram também limitações desta metodologia, essas
limitações são referentes a estratégia de pesquisa nas bases de dados, já que a utilização de
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outras estratégias poderia gerar um resultado diferente, e a utilização de uma mesma estratégia
para busca em bases de patentes e de artigos pode não ser tão funcional, já que essas bases não
apresentam as mesmas lógicas de publicação. Além dessas limitações descritas pelos autores,
há uma gama enorme de bases de dados, mesmo com a combinação de várias, sempre terá
informações sobre o objeto de estudo pesquisado que não será contemplada na pesquisa, o que
pode acarretar que informações importantes não sejam utilizadas na tomada de decisão na
avaliação das empresas para investimento.
2.3 Processo de Análise Hierárquica (AHP)
O Processo de Análise Hierárquica (AHP) foi apresentado por Saaty (1980) como uma
ferramenta para auxiliar no processo de tomada de decisão, fazendo com que o decisor possa
definir hierarquias entre as variáveis a serem analisadas, essa hierarquia é definida por meio de
uma série de avalições em pares.
De acordo com Saaty (2008) para que esse processo de tomada de decisão gere
prioridades é necessário estabelecer o problema e o tipo de conhecimento procurado, após isso
é preciso estruturar a hierarquia, com o seu topo sendo o objetivo maior da tomada de decisão,
seguido por níveis e subníveis, o quanto forem necessários para se chegar ao objetivo.
Para se realizar a comparação entre os pares é utilizada uma escala, chamada de escala
de Saaty, com 9 pontos, no qual o decisor definirá o grau de importância de uma variável em
relação a outra (MASTROCINQUE et al., 2020). A tabela 1 apresenta o grau de importância
de cada opção da escala:
Tabela 1 - Definição das intensidades da escala de Saaty
INTENSIDADE DE IMPORTÂNCIA

DEFINIÇÃO

1

Igualmente importante

2

Pouco mais importante

3

Moderadamente mais importante

4

Moderadamente muito mais importante

5

Muito mais importante

6

Fortemente muito mais importante

7

Muito Fortemente mais importante

8

Muito Fortemente muito mais importante

9

Extremamente mais importante

Fonte: adaptado de Saaty (2008)
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Após a realização das análises paritárias é necessário montar as matrizes recíprocas, e
depois calcular os autovalores e autovetores de cada matriz para a determinação dos pesos, que
são as prioridades relativas de cada variável da hierarquia. Já as prioridades compostas das
alternativas são obtidas multiplicando suas prioridades pelas prioridades de seus subcritérios e
dimensões e, finalmente, somando os valores resultantes para cada alternativa
(MASTROCINQUE et al., 2020).
Uma etapa importante do AHP, que deve ser realizada antes do cálculo das prioridades
compostas, é o cálculo da razão de consistência (CR) de cada matriz, as matrizes que
apresentarem CRs inferiores a 10% podem ser consideradas confiáveis, se os valores forem
maiores que este percentual é necessário que o tomador de decisão reavalie suas análises
paritárias (RASHIDI, 2019).
De acordo com Forman e Gass (2001) o AHP é uma das ferramentas mais utilizadas
em processos de tomada de decisão, um dos fatores que explica seu uso generalizado, é a sua
simplicidade. Para entender essa ferramenta é preciso compreender as suas três funções
primárias: 1) estruturar complexidade – o AHP procura estruturar de forma simples um
problema, por meio de hierarquias, isso torna a ferramenta simples, pois a hierarquia é algo
natural em qualquer empresa ou até mesmo na sociedade, é natural do ser humano definir
hierarquias, isso torna mais fácil se enxergar o problema; 2) medição em uma escala de
proporção – metodologias baseadas em hierarquia devem utilizar escalas baseadas em
proporção, no qual o peso de um nível será multiplicado pela prioridade do elemento principal
daquela hierarquia; 3) síntese – o AHP possui a capacidade de sintetizar vários fatores em uma
hierarquia.
Esse método possui pontos positivos, como ser um sistema de classificação lógico e
uma ferramenta flexível para integrar vários elementos de avaliação, mas há deficiências que
motivam os pesquisadores a aprimorarem esse modelo tornando-o mais eficiente (LYU et al.,
2020). Uma dessas limitações é se o problema tiver um grande número de alternativas, o que
gera um alto número de comparações par a par que devem ser feitas pelo especialista
(ISHIZAKA; PEARMAN; NEMERY, 2012).
Pensando nisso, em tornar o AHP mais eficiente para casos complexos Gavião et al.
(2020) apresentaram um método para composição das avaliações paritárias com base em
equivalências lógicas, dessa forma a quantidade de análises necessárias para se realizar o
método AHP seriam consideravelmente reduzidas.
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Após a definição da estrutura hierárquica é chegado o momento de realizar as
avaliações paritárias, em um nível de análise que se tem 3 variáveis: A, B e C, pelo método
tradicional a avaliação deveria ser feita de A em relação a B, de A em relação a C e de B em
relação a C, ou seja, 3 avaliações paritárias, já que na diagonal da matriz recíproca é sempre 1
e as outras avaliações são preenchidas sem precisar de análise, pois são o contrário das análises
já realizadas. Já no método reduzido o tomador de decisão define uma variável de referência e
faz as análises somente com base nela, as outras são preenchidas por meio da transitividade da
escala verbal de Saaty, sendo no caso de 3 variáveis necessário 2 avalições paritárias (GAVIÃO
et al., 2020).
A figura 1 mostra como ficaria o preenchimento da escala com a variável B, sendo a
referência, as demais avalições são preenchidas respeitando a distância entre as varáveis, dessa
forma tem-se apenas um procedimento gráfico, sem necessidade de avaliação do decisor:

Figura 1 - Escala das variáveis
Fonte: adaptado de Gavião et al. (2020)
Esse procedimento não só torna mais fácil e rápido a avalição das variáveis como
também diminui a ocorrência de inconsistências lógicas, o que contribui ainda mais para a
utilização do AHP, já que dificilmente serão necessárias reavaliações de análises por parte do
especialista (GAVIÃO et al., 2020).
O modelo AHP é amplamente utilizado na literatura em diversos problemas que
necessitam de um método de apoio à decisão. Esta ferramenta fornece uma análise racional e
permite classificar as alternativas de forma objetiva (JUNG et al., 2016).
Handfield et al (2002) utilizaram o AHP para ajudar os tomadores de decisão a
analisarem critérios ambientais na avaliação de fornecedores. O objetivo da aplicação deste
modelo foi demonstrar a importância das características ambientais e avaliar o desempenho dos
fornecedores com relação a elas. Por meio de três estudos de caso aplicando o AHP foi possível
examinar como o modelo pode contribuir para o apoio a um sistema de compras com
consciência ambiental.
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Zhang e Chen (2017) aplicaram o modelo AHP para priorizar alternativas com relação
a uma forma sustentável de desmontagem de veículos na China. Na pesquisa foram analisados
quatro métodos de desmontagem levando em consideração vários critérios, com o AHP foram
definidas as preferências pelos especialistas, e dessa forma foi possível construir argumentos
para o processo de tomada de decisão.
Mastrocinque et al (2020) exploraram a utilização do AHP para priorização de
elementos que caracterizam uma cadeia de suprimentos sustentável no setor fotovoltaico e para
classificação de diferentes locais favoráveis para produção desse tipo de energia.
Já Kokangül, Polat e Dag (2017) utilizaram o AHP para definir níveis de importância
dos perigos em estudos de avaliação de risco no campo de segurança e saúde ocupacional. Por
meio desta ferramenta foi possível construir uma hierarquia entre os critérios de, depois da
avaliação par a par feita por especialistas na área.
No entanto o método AHP raramente é utilizado sozinho, a combinação do AHP com
outros métodos de apoio à decisão também é frequentemente utilizada na literatura (FORMAN;
GASS, 2001). Chen et al (2020) propuseram um modelo de seleção de subcontratadas por
empresas de construção, utilizando uma combinação de três modelos: QFD - Desdobramento
da Função Qualidade - para traduzir as demandas da empresa contratante; AHP, para construção
da matriz de julgamento, que é utilizada como entrada para a IGCA; e IGCA – Análise
Correlacional Grey Aprimorada – para determinar os pesos dos critérios.
Cho e Lee (2013) utilizaram o método AHP junto com o método Delphi para construir
uma abordagem de avaliação de novas tecnologias, o AHP fui utilizado com a finalidade de
definir peso entre os critérios utilizados na avaliação.
Bianchini (2018) utilizou o AHP e o modelo TOPSIS - Técnica Para Avaliar o
Desempenho de Alternativas Através de Similaridade com a Solução Ideal – com o objetivo de
apresentar uma abordagem para seleção e mudança de fornecedores de uma empresa italiana
de biscoitos. O AHP é utilizado para definição dos pesos dos critérios, e o modelo TOPSIS é
aplicado para obter um resultado de classificação.
Chang e Tsai (2016) desenvolveram um modelo híbrido para avaliação do desempenho
financeiro na gestão das riquezas dos bancos afetados pela crise entre os anos de 2007 e 2008.
Para isso utilizaram o modelo AHP e o modelo VIKOR - Otimização Multicritério e Solução
de Compromisso. O AHP é utilizado para determinação dos pesos dos critérios, e o modelo
VIKOR para determinar o desempenho dos bancos no gerenciamento das riquezas.
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2.4 Composição Probabilística de Preferências (CPP)
A Composição Probabilística de Preferências (CPP) é um método de apoio à decisão
multicritério, que utiliza probabilidades para determinar as melhores alternativas. Neste método
os critérios avaliados em cada alternativa são substituídos por probabilidades conjuntas de uma
opção ser melhor ou pior que às demais (GAVIÃO; SANT’ANNA; LIMA, 2017).
O CPP é adequado para o tratamento de dados imprecisos, a imprecisão está
relacionada com a natureza da obtenção dos dados, que podem ser derivados de limitações na
obtenção desses dados, e na subjetividade no processo de tomada de decisão. Dessa forma, o
CPP atua com aleatoriedade na avaliação de cada critério (GAVIÃO et al., 2019a). Gavião,
Santa’Anna e Lima (2017) corroboram ao afirmarem que dar aleatoriedade as alternativas de
um problema, por meio de probabilidades é uma das melhores formas de se proporcionar maior
realismo ao caso em que os dados são incertos.
De acordo com Campos et al. (2020) o primeiro passo é o cálculo das probabilidades
máximas (𝑀𝑖𝑗 ) e mínimas (𝑚𝑖𝑗 ) conforme com as seguintes equações:

𝑀𝑖𝑗 = ∫ 𝐷𝑥1 [∏𝑗 ≠ 𝑖 𝐹𝑥𝑗

(𝑋𝑗 ) ]

𝑚𝑖𝑗 = ∫ 𝐷𝑥1 [∏𝑗 ≠ 𝑖 (1 − 𝐹𝑥𝑗

𝑓 𝑥𝑖 (𝑋𝑖) 𝑑𝑥𝑖
(𝑋𝑗 ) )]

𝑓 𝑥𝑖 (𝑋𝑖) 𝑑𝑥𝑖

(1)
(2)

Após esse cálculo é necessário realizar a composição dessas probabilidades de acordo
com pontos de vista. A composição escolhida dependerá de onde está situado o tomador de
decisão em dois eixos. No primeiro eixo tem-se progressista-conservador, no qual o
progressista diz respeito a buscar as opções próximas da excelência, e o conservador em fugir
das piores opções. No outro eixo tem-se pessimista-otimista, no qual o extremo otimista, apesar
de levar em consideração todos os critérios, considera a maximização ou minimização em ao
menos um critério dentre as opções, já o extremo pessimista considera a maximização ou
minimização em todos os critérios (SANT’ANNA, 2013).
Segundo Sant’Anna (2014) e Gavião et al. (2019) as quatro composições conjuntas
são definidas da seguinte forma:
1) Progressista-Pessimista (PP) - Apresenta a probabilidade de uma opção ter a
máxima preferência em relação às demais opções.
Hipótese da independência

𝑃𝑃𝑖 = ∏

𝑀𝑖𝑗

(3)

Hipótese de máxima dependência
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𝑃𝑃𝑖 = 𝑚𝑖𝑛 𝑀𝑖𝑗

(4)

2) Progressista-Otimista (PO) - Apresenta a probabilidade de uma opção ter
preferência em relação às demais opções em pelo menos um dos critérios.
Hipótese da independência
𝑃𝑂𝑖 = 1 − ∏ (1 − 𝑀𝑖𝑗 )

(5)

Hipótese de máxima dependência

𝑃𝑂𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 𝑀𝑖𝑗

(6)

3)Conservador-Pessimista (CP) - Apresenta a probabilidade de uma opção não ser
a pior em relação às demais em nenhum critério.
Hipótese da independência
𝐶𝑃𝑖 = 1 − ∏ (1 − 𝑚𝑖𝑗 )

(7)

Hipótese de máxima dependência

𝐶𝑃𝑖 = 1− 𝑚𝑎𝑥 𝑚𝑖𝑗

(8)

4) Conservador-Otimista (CO) - Apresenta a probabilidade de uma opção não ser a
pior com relação às demais em pelo menos um critério.
Hipótese da independência

𝐶𝑂𝑖 = 1 − ∏

𝑚𝑖𝑗

(9)

Hipótese de máxima dependência

𝐶𝑂𝑖 = 1 − 𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑗

(10)

Essas composições conjuntas podem ainda ser calculadas levando em consideração a
máxima dependência entre todos os critérios e a independência entre eles (GAVIÃO et al.,
2018a).
O CPP vem sendo utilizado como apoio na tomada de decisão de vários tipos de
problemas, no qual os dados são incertos. Schramm et al (2019) propuseram a aplicação do
CPP como um modelo para apoiar as tomadas de decisões que ocorrem em leilões reversos
brasileiros, que são feitos para a realizar a maioria das compras públicas. Com a aplicação do
CPP a este problema é possível que múltiplos critérios conflitantes sejam analisados e não
somente o preço, como acontece em muitos casos, mas também qualidade, entrega, garantia
etc.
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Já Sant’Anna, Ribeiro e Dutt-Ross (2011) exploraram a possibilidade de utilização do
CPP como uma forma de realizar a composição dos indicadores que geram o IDH – Índice de
Desenvolvimento Humano. Essa utilização é baseada na suposição que erros variados podem
afetar a mensuração de cada indicador, com isso poderia haver a substituição dos vetores de
avaliações por vetores de probabilidades de ser o melhor ou pior em cada propriedade.
Sant’Anna (2005) aplicou o CPP na avaliação de cursos de pós-graduação, permitindo
que com esse modelo fossem estabelecidas variáveis de interesse e a determinação de um ponto
de vista para composição dos resultados, dessa forma é possível classificar de forma objetiva
os cursos e sua evolução ao longo do tempo.
Na literatura há ainda a combinação do CPP com outros modelos de apoio à decisão.
Gavião et al (2017) aplicaram um modelo híbrido com a combinação do CPP com LCA
(avaliação do ciclo de vida) + DEA (análise envoltória de dados) dando sequência a uma
pesquisa sobre processos de produção de bioetanol. Com essa aplicação híbrida foi possível
aumentar o poder discriminatório dos modelos DEA, além de adicionar perspectivas variadas
para a tomada decisão.
Gavião et al (2019b) utilizaram o CPP combinado com o MCAHP. O MCAHP é uma
combinação entre a simulação de Monte Carlo e o Processo de Análise Hierárquica (AHP), este
modelo lida melhor com a inexatidão das análises paritárias feitas pelo decisor, além de resolver
o problema das inconsistências que podem aparecer no AHP ao não exigir novas rodadas de
avaliações pelo especialista. Então no problema o MCAHP foi realizado como a primeira etapa
do CPP, já que o seu resultado é representado por uma distribuição de probabilidades. Após
essa primeira parte aplicou-se o CPP, dessa forma foi possível expandir os resultados e analisálos de acordo com diferentes pontos de vista do decisor.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a aplicação do método desta pesquisa foram utilizados os dados apresentados nas
pesquisas de Motta e Quintella (2012) e Motta, Garcia e Quintella (2015), de 10 empresas que
foram avaliadas pelo fundo de investimentos em capital de risco Criatec. Dentre essas empresas
5 delas foram selecionadas pelo Criatec para receberem aportes financeiros e apoio gerencial
pelo fundo, e as outras 5 foram recusadas pelo Criatec. Os nomes das empresas foram
preservados e dessa forma as investidas são chamadas de: i-1, i-2, i-3, i-4 e i-5, e as recusadas
são chamadas de r-1, r-2, r-3, r-4 e r-5.
O fundo de investimento de capital semente Criatec foi criado em 2007 por uma
iniciativa do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social com o
objetivo de fornecer apoio financeiro e gerencial para micro e pequenas empresas iniciantes e
inovadoras. O Criatec tinha como foco de investimento empresas de alta tecnologia nas
seguintes áreas: tecnologia da informação, biotecnologia, novos materiais, nanotecnologia,
agronegócios e energias renováveis, no entanto não descartava o investimento em outros tipos
de tecnologia (FERRAZ, 2013).
Esse fundo atua investindo os valores que recebe destes bancos em empresas nascentes
e inovadoras, que possuem alto potencial de retorno no período de 2 a 10 anos. O Criatec, além
de fornecer aportes financeiros, atua também na gestão das empresas apoiadas visando dar um
suporte completo para o desenvolvimento dessas organizações (CRIATEC, [s.d.]). O fundo
fornecia um primeiro aporte financeiro para a empresa selecionada e se a empresa apresentasse
bons resultados poderia receber um segundo aporte financeiro. O retorno financeiro do Criatec
ocorre quando a empresa apoiada é desinvestida o que pode ocorrer no período de dois a dez
anos (CORTES, 2010).
Este fundo teve várias edições, mas esta pesquisa contempla empresas participantes da
seleção para o Criatec I com início em 2007, no qual o Criatec visava apoiar empresas com
patrimônio líquido de até 6 milhões, com investimento por empresa estimado em até 5 milhões
de reais.
O método está estruturado em 4 etapas descritas abaixo:
Etapa 1 – Nesta primeira etapa foi aplicado o modelo AHP para gerar uma primeira
lista de priorização entre as empresas analisadas com base na hierarquia entre os critérios de
avaliação.
O primeiro passo para a aplicação do AHP foi definir a estrutura hierárquica do
problema, essa estrutura foi definida com o primeiro nível sendo escolher a melhor empresa
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para investir, o segundo nível os três critérios não financeiros, o terceiro nível as dimensões de
cada critério e o quarto nível os indicadores, essa estrutura está representada na figura 2:

Figura 2 - Hierarquia do problema
Fonte: elaboração própria.
Com a estrutura hierárquica montada o método AHP reduzido foi realizado de acordo
com os passos descritos na figura 3:

Figura 3 - Método AHP por transitividade da escala verbal de Saaty
Fonte: adaptado de Gavião et al. (2020)
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O problema é composto por 40 variáveis, de acordo com o método AHP reduzido são
necessárias 27 de análises paritárias divididas entre os níveis de acordo com a tabela 2:
Tabela 2 - Quantidade de análises paritárias
ANÁLISES PARITÁRIAS

NÍVEIS DE ANÁLISE

QUANTIDADE DE ANÁLISES PARITÁRIAS

2º Nível - Critérios não financeiros

3

3º Nível - Dimensões de cada critério

4

4º Nível - Indicadores

20

TOTAL DE ANÁLISES PARITÁRIAS

27

Fonte: elaboração própria.
Como o objetivo desta análise era gerar uma lista de priorização das empresas foi
adicionado um sexto passo ao método. Nesse passo os dados da empresa que ficasse em
primeiro no lugar era retirado e gerava uma nova classificação, esse passo foi repetido 9 vezes,
pois de acordo com Aires e Ferreira (2018) o método AHP possui um problema que afeta não
somente esta ferramenta de apoio à decisão, mas algumas outras com esta mesma finalidade,
que é a reversão ao ranking, neste tipo de problema nem sempre a ordem gerada inicialmente
se manterá caso alternativas forem adicionadas ou excluídas, quando há a mudança na ordem
de preferências por essa adição ou exclusão há uma contradição ao princípio da independência
de alternativas irrelevantes. Por isso ao se retirar os dados da empresa mais bem colocada, a
nova melhor colocada nem sempre era a segunda na colocação na classificação anterior com
todos os dados.
Etapa 2 – Nesta segunda etapa foi aplicado o método CPP para geração de uma lista
de priorização entre as empresas avaliadas que levasse em consideração as incertezas associadas
a formação dos indicadores.
Para realização do método CPP foram realizados os passos apresentados na figura 4:
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Figura 4 - Passos utilizados no método da pesquisa
Fonte: elaboração própria.
1)

No primeiro passo os dados dos 27 indicadores foram inseridos no programa R

Studio e com a utilização do pacote CPP foram geradas as probabilidades máximas e mínimas.
Foi utilizada a distribuição normal, utilizando a opção CPP.Axes.Normal no R Studio;
Obs: as pesquisas de Motta e Quintella (2012) e Motta, Garcia e Quintella (2015)
utilizam 28 indicadores ao todo, mas esta pesquisa considerou 27 indicadores, pois o indicador
Colaboração Internacional, do critério equipe foi excluído por ter somente valores zerados para
todas as empresas.
2)

O segundo passo foi calcular cada composição de preferência, considerando a

independência e a máxima dependência, dessa forma foi possível obter uma ordem de
preferência considerando cada uma das composições;
3)

No terceiro passo foi realizada uma composição final por pontos considerando

todas as composições, assim a empresa mais bem colocada em cada composição recebia 10
pontos, a segunda 9 pontos e assim por diante até a última colocada que recebia 1 ponto;
4)

No quarto passo os pontos foram somados e dessa forma foi possível obter uma

classificação geral.
Etapa 3 – Combinação dos métodos AHP e CPP para apresentar uma abordagem que
levasse em consideração a definição de hierarquias, e as incertezas associadas a formação dos
indicadores para priorização das empresas avaliadas.
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A combinação AHP-CPP foi realizada no programa R, na função CPP.AHP.Beta, que
calcula o CPP por soma ponderada. Esta função utiliza as estimativas dos especialistas, a partir
da comparação par a par feita com cada critério avaliado, essas estimativas são utilizadas para
a formação das distribuições probabilísticas. Para modelar a distribuição beta pert são utilizados
os valores máximos, médios e mínimos de cada critério.
Com a utilização desta função há a simulação de 5 mil números aleatórios a partir dos
valores máximos, médios e mínimos de cada critério. Nesta etapa é realizada a simulação de
Monte Carlo, de acordo com Oliveira e Medeiros Neto (2012) essa simulação funciona criando
vários resultados a partir de uma distribuição de probabilidades, ela vai calculando os resultados
sempre considerando um conjunto distinto de números aleatórios entre os valores mínimos e
máximos. Esse cálculo é repetido várias vezes para se ter uma diversidade de resultados
possíveis.
Nesta função o parâmetro Shape utilizado foi 6, já que o especialista que realizou as
análises paritárias possui grande experiência neste tipo de avaliação de empresas de capital de
risco. De acordo com Gavião et al. (2018b) um parâmetro maior que 4 é utilizado quando há
consenso entre os especialistas ou quando eles possuem uma vasta experiência sobre o objeto
de análise, e um parâmetro menor que 4, quando esses critérios não podem ser atendidos ou são
imprecisos.
A função apresenta os pesos retornados do método AHP, que são as probabilidades
conjuntas de cada alternativa, já o CPP apresenta as pontuações finais e classificações das
opções por soma ponderada.
A figura 5 apresenta os passos para o cálculo do método AHP-CPP realizado pelo
programa R na função CPP.AHP.Beta.
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Figura 5 - Passos para realização do método AHP-CPP
Fonte: elaboração própria.
Passo 1 - cada valor dos indicadores, das dimensões e dos critérios não financeiros é
transformado em distribuições de probabilidades.
Passo 2 – é calculada as probabilidades máximas e mínimas de cada alternativa.
Passo 3 – AHP com simulação de Monte Carlo, com a simulação de 5 mil resultados
possíveis.
Passo 4 – para obtenção do resultado é necessário fazer a composição, na função
utilizada no programa R a ordem final é dada por uma soma ponderada considerando o conjunto
de critérios.
Etapa 4 – Comparação entre os resultados apresentados em cada método de apoio à
decisão aplicado.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Coleta de dados
Os dados utilizados na pesquisa são apresentados nas tabelas 3 (indicadores do critério
tecnologia), 4 (indicadores do critério mercado), 5 (indicadores do critério desinvestimento) e
6 (indicadores do critério Equipe):
Tabela 3 - Indicadores do critério tecnologia
TECNOLOGIA

PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

UTILIZAÇÃO DE OPORTUNIDADES

Número
de
artigos

Crescimento
Científico

Correlação
de tópicos
de interesse

Colaboração
científica
internacional

Número
de
patentes

Indicador de
Utilização de
Oportunidades

Crescimento
tecnológico

i-1

224

6,724

0,782

0,176

127

0,567

6,471

i-2

314

5,681

0,587

0,204

495

1,576

4,824

i-3

690

14,682

0,255

0,201

74

0,107

17,5

i-4

182

17,2

0,812

0,137

64

0,352

9,667

i-5

230

7,846

0,464

0,167

526

2,287

8,228

r-1

91

2,111

0,018

0,055

2

0,022

0

r-2

6

2

-0,0261

0

26

4,333

-0,666

r-3

415

0,362

0,016

0,094

45

0,108

0,166

r-4

13

2

0,629

0

60

4,615

-0,75

r-5

36

10

0,645

0,139

78

2,167

-0,769

Fonte: adaptado de Motta; Garcia e Quintella (2015)
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Tabela 4 - Indicadores do critério mercado
MERCADO
ÁREA DE CONHECIMENTO

DEMANDA

Número de
países na
produção
científica

Crescimento
do interesse
científico
internacional

Participação
brasileira na
produção
científica

Número de
países
designados

Crescimento
do interesse
comercial

Abrangência
das patentes
nos países
designados

Participação
brasileira no
interesse
comercial
mundial

i-1

45

2,462

0,036

115

0,198

78,8

0,693

i-2

51

2,188

0,006

114

0,226

35,7

0,081

i-3

77

2,667

0,045

114

0,226

31,9

0,473

i-4

41

4,857

0,071

113

0,27

16,6

0,297

i-5

36

1,571

0,022

112

0,155

149,5

0,317

r-1

21

2

0,011

98

0

1,816

0,5

r-2

3

2

0

94

0,021

1,978

0,021

r-3

50

2,125

0,024

108

0,2

11,463

0,12

r-4

9

8

0

105

0,207

8,98

0,095

r-5

21

20

0,028

107

0,138

40,636

0,59

Fonte: adaptado de Motta; Garcia e Quintella (2015)
Tabela 5 - Indicadores do critério mercado
DESINVESTIMENTO

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

PRODUÇÃO TECNÓLOGICA

Número de
empresas na
produção
científica

Crescimento do
interesse
científico das
empresas

Média de
trabalhos das
empresas

Número de
empresas na
produção
tecnológica

Crescimento do
interesse
tecnológico das
empresas

Média de
patentes das
empresas

i-1

21

6

1,143

43

2,909

2,442

i-2

47

5,714

1,319

180

3,865

2,489

i-3

41

40

1,317

49

8,8

1,143

i-4

16

15

1,062

29

4,8

1,517

i-5

26

12

1,115

240

3,246

1,768

r-1

3

2

1

1

0

1

r-2

0

0

0

5

4

1

r-3

39

-0,8

1,025

35

0,842

1,171

r-4

2

1

1

34

1

1,265

r-5

3

0

1

49

1,45

1,2

Fonte: adaptado de Motta; Garcia e Quintella (2015)
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Tabela 6 - Indicadores do critério equipe
EQUIPE
BASE CIENTÍFICA

PROTEÇÃO TECNOLÓGICA

Número
de
trabalho
s da
equipe

Colaboraçã
o científica
internacion
al da
equipe

Colaboraçã
o científica
com outras
organizaçõ
es da
equipe

Participaçã
o da
equipe na
produção
científica
global

Númer
o de
patente
s da
equipe

Colaboraçã
o
Internacion
al

Colaboraçã
o com
outras
organizaçõ
es

Participaçã
o da
equipe na
produção
tecnológic
a global

i-1

2

0

6

0,08

0

0

0

0

i-2

0

0

0

0,003

0

0

0

0

i-3

2

1

2

0,003

0

0

0

0

i-4

2

0

1

0,01

0

0

0

0

i-5

0

0

0

0

1

0

1

0,002

r-1

1

0

0

0,011

0

0

0

0

r-2

0

0

0

0

0

0

0

0

r-3

0

0

0

0

0

0

0

0

r-4

0

0

0

0

0

0

0

0

r-5

0

0

0

0

0

0

0

0

Fonte: adaptado de Motta; Garcia e Quintella (2015)
4.2 Método AHP reduzido
O método AHP reduzido foi iniciado pela avaliação paritária das variáveis do nível 2
da hierarquia, composta pelos critérios não financeiros: tecnologia, mercado, desinvestimento
e equipe. A variável escolhida pelo especialista para ser a referência foi equipe, com esta
variável foram feitas as análises em relação as outras duas.
Cada opção da análise recebeu uma letra para facilitar o preenchimento na escala de
Saaty, de acordo com a análise do especialista a escala foi preenchida conforme a figura 6.

Figura 6 - Escala dos critérios não financeiros
Fonte: elaboração própria.
Os valores foram inseridos na matriz conforme é apresentado na tabela 7.
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Tabela 7 - Valores das análises paritárias do 2º nível
MATRIZ DE COMPARAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE 2º NÍVEL
Tecnologia
Mercado
Desinvestimento
A
B
C
D

Tecnologia
Mercado
Desinvestimento
Equipe

1
1/2
1/4
4

2
1
1/3
5

4
3
1
7

Equipe
1/4
1/5
1/7
1

Fonte: elaboração própria.
A tabela 8 mostra os valores das prioridades relativas de cada critério após o cálculo
de AHP e o valor da consistência da matriz, que ficou abaixo de 0,1, sendo neste caso
consistente. Nesta tabela é possível verificar que dentre os critérios o considerado mais
importante foi equipe, por mensurar o quanto de conhecimento sobre aquela área os membros
possuem, além de verificar o nível de proteção tecnológica do produto avaliado. Tecnologia foi
o segundo critério mais importante, por ser o critério que mede a base científica para a produção
da tecnologia desenvolvida pela empresa avaliada, além de medir também o quanto este
conhecimento está sendo transformado em tecnologia por meio de patentes. O terceiro critério
mais importante é mercado por buscar identificar se há base científica para o desenvolvimento
da tecnologia e demanda para o produto. Dentre os critérios o menos importante é
desinvestimento que procura identificar potenciais saídas para a empresa do fundo de
investimento. Por isso considerando que as empresas estudadas foram avaliadas por um fundo
focado em capital semente, torna-se mais importante avaliar o potencial da tecnologia em
consideração ao mercado que ainda pode ser desenvolvido e com relação ao desinvestimento
que é um passo bem além para empresas que ainda estão nascendo.
Tabela 8 - Prioridade relativa e consistência da matriz de 2º nível
VARIÁVEIS

PRIORIDADE RELATIVA

Tecnologia
0,209382596
Mercado
0,133129265
Desinvestimento
0,059957757
Equipe
0,597530383
CÁLCULO DE INCONSISTÊNCIA
0,039760462

Prioridade relativa consistente

Fonte: elaboração própria.
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Na segunda parte das análises estão as variáveis de 3º nível, que são as dimensões de
cada critério não financeiro. Como para cada análise só era preciso uma análise paritária, não
foi necessária a utilização do preenchimento e transitividade da escala de Saaty. Na tabela 9 é
apresentado a matriz de comparação das duas dimensões do critério tecnologia:
Tabela 9 - Matriz de comparação das dimensões do critério tecnologia
MATRIZ DE COMPARAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE 3º NÍVEL (TECNOLOGIA)
Publicação científica

Utilização de oportunidades

Publicação científica

1

1/4

Utilização de oportunidades

4

1

Fonte: elaboração própria.
A tabela 10 apresenta a prioridade relativa de cada variável. A dimensão mais
importante do critério tecnologia é utilização de oportunidades, pois um bom desempenho nesta
variável demonstra que se está em um nível de desenvolvimento tecnológico mais avançado, já
a publicação científica mostra como está a compreensão sobre a tecnologia, é um campo mais
acadêmico do que de aplicação.
Tabela 10 - Prioridade relativa da matriz de 3º nível (tecnologia)
VARIÁVEIS

PRIORIDADE RELATIVA

Publicação científica

0,2

Utilização de oportunidades

0,8

Fonte: elaboração própria.
Na tabela 11 pode-se observar a matriz de comparação das dimensões do critério
mercado.
Tabela 11 - Matriz de comparação das dimensões do critério mercado
MATRIZ DE COMPARAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE 3º NÍVEL (MERCADO)
Demanda

Conjunto de conhecimento

Conjunto de
conhecimento
1

Demanda

1/3

1

3

Fonte: elaboração própria.
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De acordo com o cálculo do método AHP as prioridades relativas são as apresentadas
na tabela 12. A dimensão mais importante do critério mercado é conjunto de conhecimento,
pois se tratando de empresas em fases muito iniciais de desenvolvimento, torna-se mais
importante analisar quanto de conhecimento se tem para levar a tecnologia ao mercado por
meio de um produto, já que a demanda pode ainda não estar bem definida e ser desenvolvida
no decorrer do tempo de investimento da empresa pelo fundo.
Tabela 12 - Prioridade relativa da matriz de 3º nível (mercado)
VARIÁVEIS

PRIORIDADE RELATIVA

Conjunto de conhecimento

0,75

Demanda

0,25

Fonte: elaboração própria.
Na tabela 13 é apresentada a matriz de comparação das variáveis do critério
desinvestimento:
Tabela 13 - Matriz de comparação das dimensões do critério desinvestimento
MATRIZ DE COMPARAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE 3º NÍVEL (DESINVESTIMENTO)

Produção científica

Produção tecnológica

Produção científica

1

1/7

Produção tecnológica

7

1

Fonte: elaboração própria.
Na tabela 14 estão apresentadas as prioridades relativas das dimensões. No critério
desinvestimento a dimensão mais importante é produção tecnológica por ter indicadores que
demonstram o quanto o desenvolvimento tecnológico na área da tecnologia avaliada está
avançado, neste caso quanto melhor os indicadores, mais propícia estaria o desenvolvimento
do produto e os possíveis interessados, já a produção científica fornece dados de um estágio
anterior, o do conhecimento sobre a tecnologia.
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Tabela 14 - Prioridade relativa da matriz de 3º nível (desinvestimento)
VARIÁVEIS

PRIORIDADE RELATIVA

Produção científica

0,125

Produção tecnológica

0,875

Fonte: elaboração própria.
Na tabela 15 é apresentada a matriz de comparação das variáveis do critério equipe:
Tabela 15 - Matriz de comparação das dimensões do critério equipe
MATRIZ DE COMPARAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE 3º NÍVEL (EQUIPE)
Base científica

Proteção tecnológica

Base científica

1

1/5

Proteção tecnológica

5

1

Fonte: elaboração própria.
Na tabela 16 estão apresentadas as prioridades relativas das dimensões. Neste critério
a dimensão mais importante é proteção tecnológico, por mostrar como a tecnologia está
protegida pela equipe da empresa, além de medir a colaboração tecnológica dos membros da
equipe com outras organizações e países. Já base científica procura identificar o conhecimento
da equipe sobre o produto e a área avaliada.
Tabela 16 - Prioridade relativa da matriz de 3º nível (equipe)
VARIÁVEIS

PRIORIDADE RELATIVA

Base científica

0,166666667

Proteção tecnológica

0,833333333

Fonte: elaboração própria.
O 4º nível de análise abrange os indicadores que são distribuídos entre as dimensões
de cada critério não financeiro. A primeira dimensão é publicação científica que está dentro de
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tecnologia, essa dimensão conta com 4 indicadores, dentre eles o escolhido para ser a variável
de referência foi número de artigos, na figura 7 pode-se observar a escala de Saaty preenchida
com as análises paritárias realizadas em relação a essa variável e com a transitividade das outras
variáveis, já a tabela 17 apresenta a matriz de comparação dos indicadores.

Figura 7 - Escala da dimensão publicação científica
Fonte: elaboração própria.
Tabela 17 - Valores das análises paritárias dos indicadores da publicação científica
MATRIZ DE COMPARAÇÃO PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

A

Número de
artigos

1

7

7

Colaboração
científica
internacional
9

B

Crescimento
Científico

1/7

1

1

3

C

Correlação de
tópicos de
interesse
Colaboração
científica
internacional

1/7

1

1

3

1/9

1/3

1/3

1

D

Número de
artigos

Crescimento
Científico

Correlação de
tópicos de interesse

Fonte: elaboração própria.
Após o cálculo do método AHP as prioridades relativas dos indicadores são mostradas
na Tabela 18, assim como o valor do cálculo de inconsistência, que está dentro do limite
aceitável. O indicador número de artigos é o mais importante por ser uma variável que mostra
realmente um produto nesta dimensão, já crescimento científico e correlação de tópicos de
interesse, que estão com o mesmo nível de prioridade, fornecem mais um apoio ao mostrarem
em qual fase está o crescimento científico e qual o equilíbrio entre o que é pesquisado e o que
é produzido respectivamente, já colaboração científica internacional é o menos importante, pois
se existente, ajuda fornecendo um apoio mostrando como está a maturidade da área pesquisada.
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Tabela 18 - Resultado da matriz dos indicadores da publicação científica
VARIÁVEIS

PRIORIDADE RELATIVA

A - Número de artigos

0,694602273

B - Crescimento Científico

0,12601461

C - Correlação de tópicos de interesse

0,12601461

D - Colaboração científica internacional

0,053368506

CÁLCULO DE INCONSISTÊNCIA
0,034751073

Prioridade relativa consistente

Fonte: elaboração própria.
A segunda dimensão do critério tecnologia é utilização de oportunidades, que possui
3 indicadores. A Figura 8 apresenta a escala de Saaty preenchida dessas variáveis com a variável
de referência escolhida sendo o indicador de utilização de oportunidades. Já na tabela 19 temse a matriz de comparação entre os indicadores.

Figura 8 - Escala da dimensão utilização de oportunidades
Fonte: elaboração própria.
Tabela 19 - Valores das análises paritárias dos indicadores de utilização de oportunidades
MATRIZ DE COMPARAÇÃO UTILIZAÇÃO DE OPORTUNIDADES

Número de
patentes

Indicador de Utilização de
Oportunidades

Crescimento
tecnológico

A

Número de patentes

1

1/5

3

B

Indicador de
Utilização de
Oportunidades

5

1

7

C

Crescimento
tecnológico

1/3

1/7

1

Fonte: elaboração própria.
55

A Tabela 20 apresenta a prioridade relativa e o cálculo de inconsistência da matriz dos
indicadores dessa dimensão. O indicador de utilização de oportunidades foi considerado mais
importante por demonstrar, quanto maior for o seu valor, que uma área tem mais interesse
tecnológico do que científico, indicando assim um alto desenvolvimento tecnológico, já o
número de patentes é um produto desta dimensão, e o crescimento tecnológico, indicador com
o menor valor de prioridade relativa, serve como apoio mostrando em qual fase de crescimento
está a área pesquisada.
Tabela 20 - Resultado da matriz dos indicadores de utilização de oportunidades
VARIÁVEIS

PRIORIDADE RELATIVA

A - Número de patentes

0,19318606

B - Indicador de Utilização de Oportunidades

0,723506057

C - Crescimento tecnológico

0,083307883

CÁLCULO DE INCONSISTÊNCIA
0,062744204

Prioridade relativa consistente

Fonte: elaboração própria.
A primeira dimensão do critério não financeiro mercado é conjunto de conhecimento,
que possui três indicadores em sua composição. Para a avaliação paritária a variável de
referência escolhida foi participação brasileira na produção científica. A Figura 9 mostra a
escala desses indicadores e a tabela 21 a matriz de comparação.

Figura 9 - Escala da dimensão conjunto de conhecimento
Fonte: elaboração própria.
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Tabela 21 - Valores das análises paritárias dos indicadores de conjunto de conhecimento
MATRIZ DE COMPARAÇÃO CONJUNTO DE CONHECIMENTO
Número de países na
produção científica

Crescimento do
interesse científico
internacional

Participação brasileira
na produção científica

A

Número de países na
produção científica

1

1/2

1/4

B

Crescimento do
interesse científico
internacional
Participação
brasileira na
produção científica

2

1

1/3

4

3

1

C

Fonte: elaboração própria.
Na Tabela 22 é mostrado o resultado do cálculo de AHP para a prioridade relativa das
variáveis e do cálculo de inconsistência da matriz. O indicador prioritário é a participação
brasileira na produção científica, pois tendo um bom desempenho nesta variável a empresa
potencialmente investida conta com uma disponibilidade de conhecimento nacional, não
dependendo somente da importância dada ao tema em outros países, sendo este indicador
fundamental para a operação da empresa no próprio país. O crescimento do interesse científico
internacional é o segundo critério mais importante dado o contexto de investimento em
empresas de capital semente, pois demonstra, quanto mais alto, que o tema em questão está
ganhando cada vez mais pauta científica no mundo. Já o número de países na produção
científica é menos relevante, comparado aos outros dois, pois se for baixo não influencia tanto
para o investimento nessas empresas em estágios iniciais, já que o mercado pode ser pouco
explorado, mas ainda com campo para desenvolvimento.
Tabela 22 - Resultado da matriz dos indicadores de conjunto de conhecimento
VARIÁVEIS

PRIORIDADE RELATIVA

A - Número de países na produção científica

0,137287664

B - Crescimento do interesse científico internacional

0,239487608

C - Participação brasileira na produção científica

0,623224728

CÁLCULO DE INCONSISTÊNCIA
0,017480703

Prioridade relativa consistente

Fonte: elaboração própria.
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Demanda, que é a segunda dimensão do critério mercado, conta com 4 indicadores,
dentre eles o indicador selecionado para ser a variável de referência foi participação brasileira
no interesse comercial mundial. A Figura 10 apresenta a escala preenchida com base nas
avaliações paritárias e a tabela 23 mostra a matriz de comparação entre os indicadores.

Figura 10 - Escala da dimensão demanda
Fonte: elaboração própria.
Tabela 23 - Valores das análises paritárias dos indicadores de demanda
MATRIZ DE COMPARAÇÃO DEMANDA

Número de
países
designados

Crescimento do
interesse do
comércio
internacional

Escopo das
patentes nos
países
designados

Participação
brasileira no
interesse comercial
mundial

A

Número de países
designados

1

1/3

1/6

1/7

B

Crescimento do
interesse do
comércio
internacional
Escopo das
patentes nos países
designados

3

1

1/4

1/5

6

4

1

1/2

Participação
brasileira no
interesse
comercial
mundial

7

5

2

1

C

D

Fonte: elaboração própria.
Na Tabela 24 pode-se verificar a prioridade relativa de cada variável e o valor do
cálculo de inconsistência. O principal indicador desta dimensão é a participação brasileira no
interesse comercial mundial por demonstrar se há uma demanda nacional pela tecnologia
desenvolvida, pois dessa forma o produto não dependeria apenas de uma demanda
internacional. O escopo das patentes nos países designados é o segundo critério em ordem de
importância nesta dimensão por mostrar o nível de proteção das patentes nos países designados,
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o que demonstra pleno interesse na tecnologia avaliada. O terceiro indicador mais importante é
o crescimento do interesse do comércio internacional por mostrar em qual fase de
desenvolvimento a demanda por esta tecnologia está (início, maturidade ou declínio), já o
número de países designados é menos importante, pois demonstra como é o mercado como um
todo, onde a tecnologia poderia ser comercializada, mas como se está analisando empresas de
capital semente, neste momento é prioritário que a área pesquisada esteja em crescimento a ter
muitos países designados, pois esse interesse ainda pode estar em fase inicial.
Tabela 24 - Resultado da matriz dos indicadores de demanda
VARIÁVEIS

PRIORIDADE RELATIVA

A - Número de países designados

0,054345365

B - Crescimento do interesse do comércio

0,113735661

internacional
C - Escopo das patentes nos países designados

0,326009677

D - Participação brasileira no interesse comercial

0,505909297

mundial
CÁLCULO DE INCONSISTÊNCIA
0,038135632

Prioridade relativa consistente

Fonte: elaboração própria.
A primeira dimensão do critério desinvestimento é produção científica, que abrange 3
indicadores. A variável de referência foi o número de empresas na produção científica. A Figura
11 apresenta a escala preenchida com base nas avaliações paritárias e a tabela 25 mostra a matriz
de comparação entre os indicadores.

Figura 11 - Escala da dimensão produção científica
Fonte: elaboração própria.
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Tabela 25 - Valores das análises paritárias dos indicadores de produção científica
MATRIZ DE COMPARAÇÃO PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Número de empresas
na produção científica

Crescimento do
interesse científico
das empresas

Média de trabalhos
de empresas

A

Número de empresas
na produção
científica

1

5

7

B

Crescimento do
interesse científico das
empresas

1/5

1

3

C

Média de trabalhos
das empresas

1/7

1/3

1

Fonte: elaboração própria.
A Tabela 26 apresenta as prioridades relativas e o cálculo de inconsistência da matriz
desta dimensão. O indicador prioritário é o número de empresas na produção científica, pois
quanto maior o número de empresas produzindo conhecimento mostra que a área pesquisada é
bem promissora para o desenvolvimento tecnológico de produtos. Em segundo na ordem de
prioridade está o crescimento do interesse científico das empresas, pelo desenvolvimento da
tecnologia ainda estar muito na base, então ainda é apenas uma possibilidade daquela ciência
se transformar realmente em produto e esse interesse científico pode crescer ao longo dos anos.
Já a média de trabalhos das empresas mostra as organizações que estão produzindo
conhecimento científico, mas geralmente está média é baixa, a não ser de empresas que tenham
apoio governamental ou parcerias com universidades, por isso ficou com a menor prioridade.
Tabela 26 - Resultado da matriz dos indicadores de produção científica
VARIÁVEIS

PRIORIDADE RELATIVA

A - Número de empresas na produção científica

0,723506057

B - Crescimento do interesse científico das empresas

0,19318606

C - Média de trabalhos das empresas

0,083307883

CÁLCULO DE INCONSISTÊNCIA
0,062744204

Prioridade relativa consistente

Fonte: elaboração própria.
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A segunda dimensão do critério desinvestimento é produção tecnológica, que abrange
3 indicadores. A variável de referência foi o número de empresas na produção tecnológica. A
Figura 12 apresenta a escala preenchida com base nas avaliações paritárias e a tabela 27 mostra
a matriz de comparação entre os indicadores.

Figura 12 - Escala da dimensão produção tecnológica
Fonte: elaboração própria.
Tabela 27 - Valores das análises paritárias dos indicadores de produção tecnológica
MATRIZ DE COMPARAÇÃO PRODUÇÃO TECNOLÓGICA

A

B

C

Número de
empresas na
produção
tecnológica
Crescimento do
interesse tecnológico
das empresas
Média de patentes
das empresas

Número de empresas
na produção
tecnológica

Crescimento do
interesse tecnológico
das empresas

Média de patentes de
empresas

1

5

2

1/5

1

1/4

1/2

4

1

Fonte: elaboração própria.
Na Tabela 28 estão as prioridades relativas dos indicadores da dimensão produção
tecnológica. O indicador prioritário é o número de empresas na produção tecnológica, pois
demonstra que existem muitas empresas com patentes depositadas nessa área, o que pode ser
uma boa saída de desinvestimento para a empresa financiada. Em segundo está a média de
patentes de empresas, que mostra que o interesse pela tecnologia avaliada pode ser grande se o
número de patentes depositadas naquela área também for grande. Já o crescimento do interesse
tecnológico das empresas ficou em último, ao medir em qual estágio está o interesse
tecnológico, pois mesmo se for baixo pode significar que se está ainda em um estágio inicial de
interesse e isso pode crescer ao longo dos anos em que a empresa permanecerá apoiada pelo
fundo de investimento.
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Tabela 28 - Resultado da matriz dos indicadores de produção tecnológica
VARIÁVEIS

PRIORIDADE RELATIVA

A - Número de empresas na produção tecnológica

0,567873303

B - Crescimento do interesse tecnológico das

0,098190045

empresas
C - Média de patentes das empresas

0,333936652

CÁLCULO DE INCONSISTÊNCIA

0,02350577

Prioridade relativa consistente

Fonte: elaboração própria.
A figura 13 mostra a escala dos indicadores da dimensão base científica, primeira
dimensão do critério equipe. E a tabela 29 mostra a matriz de comparação entre os indicadores
desta dimensão, com o indicador participação da equipe na produção científica global sendo a
variável de referência:

Figura 13 - Escala da dimensão base científica
Fonte: elaboração própria.
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Tabela 29 - Valores das análises paritárias dos indicadores de base científica
MATRIZ DE COMPARAÇÃO BASE CIENTÍFICA

A

B

C

D

Número de
trabalhos da
equipe
Colaboração
científica
internacional da
equipe
Colaboração
científica com
outras
organizações da
equipe
Participação da
equipe na
produção
científica global

Número de
trabalhos da
equipe

Colaboração
científica
internacional da
equipe

Colaboração científica
com outras
organizações da equipe

1

1/2

1/2

Participação
da equipe na
produção
científica
global
1/3

2

1

1

1/2

2

1

1

1/2

3

2

2

1

Fonte: elaboração própria.
A tabela 30 apresenta as prioridades relativas dos indicadores desta dimensão. O
indicador mais importante é participação da equipe na produção científica global, já que indica
que a equipe tem publicações na área pesquisada em outros países. Com o mesmo peso, em
segundo na ordem de importância, estão colaboração científica internacional da equipe e
colaboração científica com outras organizações da equipe, que indicam uma maior maturidade
dos membros, pois há colaboração para publicações, propiciando também uma troca de
conhecimento. Em último em importância ficou número de trabalhos da equipe, já que este
indicador analisa somente se existem publicação da equipe, não analisando sua colaboração
com outros países ou organizações, é um indicador mais básico.
Tabela 30 - Resultado da matriz dos indicadores de base científica
VARIÁVEIS

PRIORIDADE RELATIVA

A - Número de trabalhos da equipe

0,122519841

B - Colaboração científica internacional da equipe

0,22718254

C - Colaboração científica com outras organizações
da equipe
D - Participação da equipe na produção científica
global
CÁLCULO DE INCONSISTÊNCIA

0,22718254

0,00391959

0,423115079

Prioridade relativa consistente

Fonte: elaboração própria.
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A segunda dimensão do critério equipe é proteção tecnológica, na figura 14 é mostrado
a escala dos indicadores desta dimensão, e na tabela 31 está a matriz de comparação, com a
variável de referência sendo número de patentes da equipe:

Figura 14 - Escala da dimensão proteção tecnológica
Fonte: elaboração própria.
Tabela 31 - Valores das análises paritárias dos indicadores de proteção tecnológica
MATRIZ DE COMPARAÇÃO PROTEÇÃO TECNOLÓGICA
Número de
patentes da
equipe

Colaboração
internacional

Colaboração com
outras organizações

Participação
da equipe na
produção
tecnológica
global

A

Número de
patentes da equipe

1

5

3

3

B

Colaboração
internacional
Colaboração com
outras organizações

1/5

1

1/3

1/3

1/3

3

1

1

Participação da
equipe na produção
tecnológica global

1/3

3

1

1

C

D

Fonte: elaboração própria.
A tabela 32 apresenta as prioridades relativas desta dimensão. O indicador com maior
peso foi número de patentes da equipe, pois é um produto no final do desenvolvimento
tecnológico, isso indica que ela é a detentora da proteção. Com prioridades iguais, em segundo
lugar, estão colaboração com outras organizações e participação da equipe na produção
tecnológica global, pois isso indica que os membros da equipe podem ter patentes em
colaboração com outras organizações ou patentes depositadas em outros países, mas podem não
ser os únicos detentores da proteção. Já a colaboração internacional mostra se a equipe tem
patentes em colaboração com outros pesquisadores, como coinventor, por exemplo.
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Tabela 32 - Resultado da matriz dos indicadores de produção tecnológica
VARIÁVEIS

PRIORIDADE RELATIVA

A - Número de patentes da equipe

0,519345238

B - Colaboração internacional

0,078869048

C - Colaboração com outras organizações

0,200892857

D - Participação da equipe na produção tecnológica
global

0,200892857

CÁLCULO DE INCONSISTÊNCIA
0,01648099

Prioridade relativa consistente

Fonte: elaboração própria.
Após o cálculo de todas as prioridades relativas das variáveis, foi feito o cálculo de
AHP para as prioridades compostas de acordo com as prioridades relativas encontradas. Os
valores dos indicadores são apresentados nas tabelas 33 para o critério tecnologia, tabela 34
para o critério mercado, tabela 35 para o critério desinvestimento e tabela 36 para o critério
equipe:
Tabela 33 - Valor dos indicadores do critério tecnologia com as respectivas prioridades
relativas
TECNOLOGIA
55,71%

Número
de artigos

i-1
i-2
i-3
i-4
i-5
r-1
r-2
r-3
r-4
r-5

69,46%
0,00296
0,00415
0,00912
0,00241
0,00304
0,00120
0,00008
0,00548
0,00017
0,00048

PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA
20%
Cresciment
Correlação
Colaboração
o Científico
de tópicos
científica
de interesse
internaciona
l
12,60%
0,00052
0,00044
0,00113
0,00132
0,00060
0,00016
0,00015
0,00003
0,00015
0,00077

12,60%
0,00096
0,00073
0,00033
0,00099
0,00058
0,00005
0,00000
0,00005
0,00078
0,00080

5,34%
0,00034
0,00039
0,00038
0,00026
0,00032
0,00010
0,00000
0,00018
0,00000
0,00026

UTILIZAÇÃO DE OPORTUNIDADES
80%
Número
Indicador de
Cresciment
de
Utilização de
o
patentes
Oportunidade tecnológico
s
19,32%
0,01169
0,00175
0,00151
0,01242
0,00005
0,00062
0,00106
0,00142
0,00184
0,00000

72,35%
0,01227
0,00084
0,00274
0,01780
0,00017
0,03373
0,00084
0,03592
0,01687
0,00000

8,33%
0,00173
0,00565
0,00323
0,00278
0,00024
0,00003
0,00029
0,00001
0,00000
0,00000

Fonte: elaboração própria.
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Tabela 34 - Valor dos indicadores do critério mercado com as respectivas prioridades relativas
MERCADO
32,02%
CONJUNTO DE CONHECIMENTO
75%
Número de Crescimento Participação
países na
do interesse brasileira na
produção
científico
produção
científica
internacional
científica

i-1
i-2
i-3
i-4
i-5
r-1
r-2
r-3
r-4
r-5

13,73%
0,00174
0,00197
0,00298
0,00159
0,00139
0,00081
0,00012
0,00194
0,00035
0,00081

23,95%
0,00123
0,00109
0,00133
0,00243
0,00079
0,00100
0,00100
0,00106
0,00400
0,00999

Número
de países
designados

62,32%
0,00922
0,00154
0,01152
0,01818
0,00563
0,00282
0,00000
0,00615
0,00000
0,00717

5,43%
0,00019
0,00019
0,00019
0,00019
0,00019
0,00016
0,00016
0,00018
0,00018
0,00018

DEMANDA
25%
Crescimento Escopo das
do interesse
patentes
do comércio
nos países
internacional designados

11,37%
0,00046
0,00052
0,00052
0,00062
0,00036
0,00000
0,00005
0,00046
0,00048
0,00032

32,60%
0,00227
0,00103
0,00092
0,00048
0,00430
0,00005
0,00006
0,00033
0,00026
0,00117

Participação
brasileira no
interesse
comercial
mundial
50,59%
0,00366
0,00043
0,00250
0,00157
0,00167
0,00264
0,00011
0,00063
0,00050
0,00312

Fonte: elaboração própria.
Tabela 35 - Valor dos indicadores do critério desinvestimento com as respectivas prioridades
relativas
DESINVESTIMENTO
12,26%
PRODUÇÃO CIENTÍFICA
PRODUÇÃO TECNÓLOGICA
12,50%
87,50%
Número de
Crescimento
Média de
Número de
Crescimento do
Média de
empresas na
do interesse
trabalhos de
empresas na
interesse
patentes de
produção
científico das
empresas
produção
tecnológico das
empresas
científica
empresas
tecnológica
empresas

i-1
i-2
i-3
i-4
i-5
r-1
r-2
r-3
r-4
r-5

72,35%
0,00058
0,00129
0,00112
0,00044
0,00071
0,00008
0,00000
0,00107
0,00005
0,00008

19,32%
0,00011
0,00011
0,00066
0,00026
0,00021
0,00005
0,00001
0,00000
0,00003
0,00001

8,33%
0,00007
0,00008
0,00008
0,00007
0,00007
0,00006
0,00000
0,00006
0,00006
0,00006

56,79%
0,00193
0,00806
0,00220
0,00130
0,01075
0,00005
0,00022
0,00157
0,00152
0,00220

9,82%
0,00048
0,00064
0,00147
0,00080
0,00054
0,00000
0,00067
0,00014
0,00017
0,00024

33,39%
0,00285
0,00291
0,00134
0,00177
0,00207
0,00117
0,00117
0,00137
0,00148
0,00140

Fonte: elaboração própria.
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Tabela 36 - Valor dos indicadores do critério equipe com as respectivas prioridades relativas
EQUIPE

Número
de
trabalho
s da
equipe

i-1
i-2
i-3
i-4
i-5
r-1
r-2
r-3
r-4
r-5

BASE CIENTÍFICA
17%
Colaboraçã Colaboraçã
o científica o científica
internacion com outras
al da
organizaçõ
equipe
es da
equipe

Participaç
ão da
equipe na
produção
científica
global

PROTEÇÃO TECNOLÓGICA
83%
Número Colaboraçã Colaboraçã Participaç
de
o
o com
ão da
patentes internacion
outras
equipe na
da
al
organizaçõ
produção
equipe
es
tecnológic
a global

12,25%

22,72%

22,72%

42,31%

51,93%

7,89%

20,09%

20,09%

0,00349
0,00000
0,00349
0,00349
0,00000
0,00174
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,02260
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,01507
0,00000
0,00503
0,00251
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,03148
0,00118
0,00118
0,00394
0,00000
0,00433
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00003
0,00003
0,00003
0,00003
0,25837
0,00003
0,00003
0,00003
0,00003
0,00003

0,00393
0,00393
0,00393
0,00393
0,00393
0,00393
0,00393
0,00393
0,00393
0,00393

0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,09994
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001

0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,09994
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001
0,00001

Fonte: elaboração própria.
Com as prioridades compostas calculadas foi possível gerar a ordem de priorização
das empresas em estudo, eliminando o problema de reversão a ordem, sempre excluindo do
resultado a empresa mais bem colocada para gerar uma nova ordem. Na tabela 37 essa ordem
é apresentada:
Tabela 37 - Ordem de priorização final
ORDEM DE PRIORIZAÇÃO
i-5
i-1
i-4
i-3
r-1
r-3
i-2
r-4
r-5
r-2

Fonte: elaboração própria.
A empresa i-5 foi a primeira colocada nesta classificação, isso se deve ao fato desta
empresa ser a única a apresentar indicadores com valores diferentes de zero na dimensão
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proteção tecnológica, que é a principal dimensão do critério não financeiro equipe, que de
acordo com a análise AHP é o critério com maior peso. Ter uma pontuação, ainda que pequena
nesses indicadores já elevou a nota final desta empresa nesta classificação.
A empresa i-3 ficou em quarto nesta classificação, no entanto pelo valor dos
indicadores é possível notar que ela possui melhores valores em quase todos os indicadores que
a empresa i-5, fica atrás da primeira colocada apenas com relação aos indicadores da dimensão
proteção tecnológica.
A i-1 ficou bem colocada na classificação também pelo seu desempenho no critério
equipe, mas atrás da i-5, pois possui bom desempenho na dimensão base científica, que é menos
importante que proteção tecnológica, dimensão no qual a i-5 se destaca sozinha. A i-4 também
apresenta melhor desempenho na dimensão base científica, o que acarretou sua boa colocação
na classificação final deste método.
A i-2, que foi uma das empresas investidas pelo Criatec, ficou atrás de duas empresas
não investidas. Com relação a r-1 ela tem pontuação menor na dimensão base científica do
critério equipe, o que acaba reduzindo sua pontuação, já que este é um critério fundamental. E
com relação a r-3 ela tem desempenho pior nos dois indicadores mais importantes do segundo
critério em importância, que é mercado, os indicadores: número de artigos e indicador de
utilização de oportunidades.
Dessa forma é possível perceber que apenas ter valores diferentes de zero em
indicadores chaves pode colocar a empresa avaliada em uma posição elevada na priorização,
mesmo que ao considerar o conjunto de indicadores essa empresa não apresente os melhores
valores.
Isso traz pontos positivos, pois desta forma pode-se considerar as empresas que
apresentem bons parâmetros nos principais indicadores, mas também tem pontos negativos ao
não considerar que os valores podem elevar a classificação da empresa apenas por ser diferente
de zero, ou um pouco maior que das demais empresas, além disso deve-se considerar que este
método pode até ser um pouco simplista demais, não levando em consideração um dos
problemas deste método, que é a dificuldade de se reunir todas as informações existentes sobre
o objeto de estudo, já que existem diversas bases de dados. Dessa forma na base pesquisada
pode-se ter achado informações sobre determinada empresa para preencher indicadores chaves,
mas esta base não contemplou informações sobre outras empresas. Sendo assim uma ou mais
empresas avaliadas podem apresentar um baixo desempenho em algum indicador devido a isso.
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Para o tomador de decisão este método se mostra satisfatório em definir hierarquias
entre os critérios de avaliação, por ser uma ferramenta relativamente simples de se aplicar, não
necessitando de cálculos complexos para sua execução, mas não se mostra apropriada para
priorização, devido a ser um método mais simplista, com alguns pontos fracos já expostos, o
que poderia levar a uma seleção errada das empresas investidas. No entanto é preciso destacar,
que a definição de uma ordem de seleção não é uma das características deste método, ele é
amplamente utilizado para definição de pesos entre variáveis de um problema e não para
ordenação de opções para uma escolha. Por isso a sua combinação com outros métodos é
amplamente utilizada, como foi possível verificar na revisão de literatura sobre este método de
apoio à decisão.
4.3 Método CPP
Para iniciar o método CPP os valores dos 27 indicadores foram inseridos no programa
R e rodados no pacote CPP para a geração das composições probabilísticas.
As tabelas 38, 39, 40 e 41 apresentam as máximas probabilidades geradas no programa
R para os indicadores dos critérios tecnologia, mercado, desinvestimento e equipe
respectivamente:
Tabela 38 - Máxima probabilidade dos indicadores do critério tecnologia
TECNOLOGIA
PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

UTILIZAÇÃO DE OPORTUNIDADES

Número
de
artigos

Crescimento
Científico

Correlação
de tópicos
de interesse

Colaboração
científica
internacional

Número
de
patentes

Indicador de
Utilização de
Oportunidades

Crescimento
tecnológico

i-1

0,02875

0,03009

0,25877

0,16079

0,01973

0,00823

0,05347

i-2

0,06316

0,02069

0,10468

0,27221

0,41717

0,02924

0,03218

i-3

0,70410

0,29454

0,01452

0,25801

0,01091

0,00430

0,67310

i-4

0,01925

0,50768

0,29320

0,06942

0,00971

0,00611

0,12865

i-5

0,03039

0,04407

0,05395

0,13400

0,50338

0,06344

0,08810

r-1

0,00746

0,00492

0,00238

0,00736

0,00453

0,00380

0,00570

r-2

0,00277

0,00468

0,00164

0,00108

0,00614

0,37156

0,00435

r-3

0,13711

0,00222

0,00235

0,02335

0,00774

0,00431

0,00609

r-4

0,00302

0,00468

0,12905

0,00108

0,00926

0,45298

0,00420

r-5

0,00398

0,08643

0,13946

0,07271

0,01143

0,05603

0,00417

Fonte: elaboração própria.
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Tabela 39 - Máxima probabilidade dos indicadores do critério mercado
MERCADO
ÁREA DE CONHECIMENTO

DEMANDA

Número de
países na
produção
científica

Crescimento
do interesse
científico
internacional

Participação
brasileira na
produção
científica

Número de
países
designados

Crescimento
do interesse
comercial

Abrangência
das patentes
nos países
designados

Participação
brasileira no
interesse
comercial
mundial

i-1

0,07731

0,00809

0,07810

0,23369

0,09402

0,11347

0,42473

i-2

0,12074

0,00726

0,00476

0,19114

0,15657

0,02106

0,00369

i-3

0,57574

0,00878

0,14927

0,19114

0,15657

0,01775

0,11509

i-4

0,05626

0,01984

0,66082

0,15495

0,31736

0,00856

0,03000

i-5

0,03689

0,00565

0,02415

0,12444

0,03874

0,79264

0,03549

r-1

0,00871

0,00673

0,00819

0,00000

0,00046

0,00396

0,13792

r-2

0,00105

0,00673

0,00238

0,00000

0,00095

0,00400

0,00187

r-3

0,11238

0,00708

0,02894

0,00001

0,09767

0,00660

0,00560

r-4

0,00223

0,05565

0,00238

0,00000

0,11137

0,00580

0,00429

r-5

0,00871

0,87420

0,04101

0,00000

0,02629

0,02615

0,24132

Fonte: elaboração própria.
Tabela 40 - Máxima probabilidade dos indicadores do critério desinvestimento
DESINVESTIMENTO

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

PRODUÇÃO TECNÓLOGICA

Número de
empresas na
produção
científica

Crescimento do
interesse
científico das
empresas

Média de
trabalhos das
empresas

Número de
empresas na
produção
tecnológica

Crescimento do
interesse
tecnológico das
empresas

Média de
patentes das
empresas

i-1

0,04020

0,01509

0,11369

0,01313

0,02430

0,40643

i-2

0,38902

0,01437

0,23540

0,26412

0,04987

0,44950

i-3

0,25092

0,84319

0,23360

0,01549

0,72867

0,00712

i-4

0,02293

0,06011

0,07827

0,00882

0,09376

0,03047

i-5

0,06743

0,03910

0,10022

0,65426

0,03159

0,07002

r-1

0,00425

0,00743

0,05779

0,00375

0,00162

0,00380

r-2

0,00274

0,00509

0,00006

0,00426

0,05486

0,00380

r-3

0,21459

0,00436

0,06543

0,01049

0,00387

0,00802

r-4

0,00368

0,00616

0,05779

0,01019

0,00452

0,01179

r-5

0,00425

0,00509

0,05779

0,01549

0,00694

0,00905

Fonte: elaboração própria.
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Tabela 41 - Máxima probabilidade dos indicadores do critério equipe
EQUIPE
BASE CIENTÍFICA

i-1
i-2
i-3
i-4
i-5
r-1
r-2
r-3
r-4
r-5

PROTEÇÃO TECNOLÓGICA

Número
de
trabalhos
da equipe

Colaboração
científica
internacional
da equipe

Colaboração
científica
com outras
organizações
da equipe

Participação
da equipe
na produção
científica
global

Número de
patentes da
equipe

Colaboração
com outras
organizações

Participação
da equipe
na produção
tecnológica
global

0,30113
0,00632
0,30113
0,30113
0,00632
0,05870
0,00632
0,00632
0,00632
0,00632

0,00846
0,00846
0,92309
0,00846
0,00846
0,00846
0,00846
0,00846
0,00846
0,00846

0,87201
0,00706
0,05694
0,02160
0,00706
0,00706
0,00706
0,00706
0,00706
0,00706

0,91416
0,00893
0,00893
0,01628
0,00681
0,01767
0,00681
0,00681
0,00681
0,00681

0,00846
0,00846
0,00846
0,00846
0,92309
0,00846
0,00846
0,00846
0,00846
0,00846

0,00846
0,00846
0,00846
0,00846
0,92309
0,00846
0,00846
0,00846
0,00846
0,00846

0,00846
0,00846
0,00846
0,00846
0,92309
0,00846
0,00846
0,00846
0,00846
0,00846

Fonte: elaboração própria.
As probabilidades mínimas também foram geradas no programa R Studio e estão
apesentadas nas tabelas 42, 43, 44 e 45:
Tabela 42 - Mínima probabilidade dos indicadores do critério tecnologia
TECNOLOGIA

i-1
i-2
i-3
i-4
i-5
r-1
r-2
r-3
r-4
r-5

PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

UTILIZAÇÃO DE OPORTUNIDADES

Número
de
artigos

Crescimento
Científico

Correlação
de tópicos
de interesse

Colaboração
científica
internacional

Número
de
patentes

Indicador de
Utilização de
Oportunidades

Crescimento
tecnológico

0,04564
0,01921
0,00014
0,06592
0,04322
0,13602
0,24654
0,00636
0,23540
0,20155

0,04632
0,06512
0,00173
0,00046
0,03142
0,18259
0,18796
0,28247
0,18796
0,01396

0,00268
0,01177
0,08806
0,00209
0,02661
0,26589
0,31831
0,26811
0,00873
0,00777

0,00615
0,00241
0,00268
0,01958
0,00815
0,13749
0,37315
0,05872
0,37315
0,01852

0,06593
0,00064
0,10656
0,11613
0,00038
0,19205
0,15903
0,13623
0,12015
0,10291

0,13258
0,04781
0,19918
0,16104
0,02074
0,21396
0,00101
0,19901
0,00062
0,02405

0,02419
0,04187
0,00017
0,00732
0,01282
0,16469
0,19404
0,15796
0,19802
0,19893

Fonte: elaboração própria.
71

Tabela 43 - Mínima probabilidade dos indicadores do critério mercado
MERCADO
ÁREA DE CONHECIMENTO

i-1
i-2
i-3
i-4
i-5
r-1
r-2
r-3
r-4
r-5

DEMANDA

Número
de países
na
produção
científica

Crescimento
do interesse
científico
internacional

Participação
brasileira na
produção
científica

Número
de países
designados

Crescimento
do interesse
comercial

Abrangência
das patentes
nos países
designados

Participação
brasileira no
interesse
comercial
mundial

0,01608
0,00868
0,00034
0,02365
0,03726
0,12302
0,38621
0,00965
0,27209
0,12302

0,12014
0,12993
0,13202
0,05741
0,15435
0,13702
0,13702
0,13227
0,01862
0,00004

0,01510
0,18193
0,00578
0,00019
0,05474
0,12859
0,26751
0,04620
0,26751
0,03245

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00001
0,28344
0,55700
0,00002
0,06407
0,00003

0,01297
0,00627
0,00627
0,00175
0,03531
0,49273
0,37144
0,01234
0,01034
0,05058

0,00763
0,05806
0,06765
0,12048
0,00007
0,19919
0,19919
0,14432
0,15713
0,04732

0,00084
0,21605
0,00993
0,04783
0,04068
0,00757
0,30625
0,16962
0,19836
0,00287

Fonte: elaboração própria.
Tabela 44 - Mínima probabilidade dos indicadores do critério desinvestimento
DESINVESTIMENTO
PRODUÇÃO CIENTÍFICA

PRODUÇÃO TECNÓLOGICA

Número de
empresas na
produção
científica

Crescimento do
interesse
científico das
empresas

Média de
trabalhos das
empresas

Número de
empresas na
produção
tecnológica

Crescimento do
interesse
tecnológico das
empresas

Média de
patentes das
empresas

i-1

0,03608

0,07543

0,00854

0,09074

0,05283

0,00077

i-2

0,00103

0,07858

0,00276

0,00178

0,02515

0,00060

i-3

0,00266

0,00005

0,00280

0,07943

0,00012

0,14576

i-4

0,06136

0,01778

0,01371

0,12229

0,01119

0,04543

i-5

0,02026

0,02982

0,01009

0,00016

0,04105

0,01799

r-1

0,20103

0,13020

0,01935

0,21172

0,31935

0,21428

r-2

0,25505

0,16766

0,88719

0,19648

0,02249

0,21428

r-3

0,00358

0,18485

0,01687

0,10783

0,20221

0,13467

r-4

0,21793

0,14799

0,01935

0,11014

0,18460

0,10230

r-5

0,20103

0,16766

0,01935

0,07943

0,14101

0,12391

Fonte: elaboração própria.
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Tabela 45 - Mínima probabilidade dos indicadores do critério equipe
EQUIPE

BASE CIENTÍFICA

PROTEÇÃO TECNOLÓGICA

Número
de
trabalhos
da equipe

Colaboração
científica
internacional
da equipe

Colaboração
científica
com outras
organizações
da equipe

Participação
da equipe
na produção
científica
global

Número de
patentes da
equipe

Colaboração
com outras
organizações

Participação
da equipe
na produção
tecnológica
global

i-1

0,00178

0,11111

0,00004

0,00002

0,11111

0,11111

0,11111

i-2

0,16180

0,11111

0,13267

0,10777

0,11111

0,11111

0,11111

i-3

0,00178

0,00002

0,01814

0,10777

0,11111

0,11111

0,11111

i-4

0,00178

0,11111

0,05314

0,06554

0,11111

0,11111

0,11111

i-5

0,16180

0,11111

0,13267

0,13162

0,00002

0,00002

0,00002

r-1

0,02390

0,11111

0,13267

0,06082

0,11111

0,11111

0,11111

r-2

0,16180

0,11111

0,13267

0,13162

0,11111

0,11111

0,11111

r-3

0,16180

0,11111

0,13267

0,13162

0,11111

0,11111

0,11111

r-4

0,16180

0,11111

0,13267

0,13162

0,11111

0,11111

0,11111

r-5

0,16180

0,11111

0,13267

0,13162

0,11111

0,11111

0,11111

Fonte: elaboração própria.
A tabela 46 mostra o resultado das composições por cada uma das preferências
considerando a independência e a máxima dependência:
Tabela 46 - Composições de preferência
COMPOSIÇÕES DE PREFERÊNCIA
INDEPENDÊNCIA

MÁXIMA DEPENDÊNCIA

PP

PO

CP

CO

PP

PO

CP

CO

1,8E-34

1,0E+00

2,8E-01

3,4E-55

0,008095

0,914158

0,867423

0,999999

2,3E-39

9,7E-01

1,5E-01

3,0E-48

0,003685

0,449503

0,783952

0,999998

3,8E-31

1,0E+00

2,5E-01

2,4E-62

0,004304

0,923094

0,800820

0,999998

2,1E-38

9,8E-01

2,1E-01

1,6E-48

0,006114

0,660819

0,838963

0,999996

1,4E-32

1,0E+00

3,1E-01

1,8E-59

0,005648

0,923094

0,838205

0,999992

1,7E-67

3,4E-01

6,4E-03

6,0E-25

0,000000

0,137918

0,507274

0,992433

9,0E-73

4,7E-01

1,8E-04

4,7E-22

0,000000

0,371558

0,112813

0,998988

4,4E-56

5,7E-01

3,6E-02

4,8E-34

0,000005

0,214586

0,717529

0,999984

1,7E-59

6,7E-01

1,5E-02

3,3E-29

0,000001

0,452979

0,626846

0,999383

2,2E-51

9,5E-01

7,3E-02

2,3E-39

0,000002

0,874196

0,798448

0,999970

Fonte: elaboração própria.
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De acordo com o cálculo de cada composição a tabela 47 apresenta a ordem de
priorização conforme cada preferência:
Tabela 47 - Ordem de priorização
ORDEM DE PRIORIZAÇÃO
INDEPENDÊNCIA

MÁXIMA DEPENDÊNCIA

PP

PO

CP

CO

PP

PO

CP

CO

i-1

i-1

i-1

i-1

i-1

i-1

i-1

i-1

i-3

i-5

i-5

r-2

i-4

i-3

i-4

i-2

i-5

i-3

i-3

r-1

i-5

i-5

i-5

i-3

i-4

i-4

i-4

r-4

i-3

r-5

i-3

i-4

i-2

i-2

i-2

r-3

i-2

i-4

r-5

i-5

r-5

r-5

r-5

r-5

r-3

r-4

i-2

r-3

r-3

r-4

r-3

i-2

r-5

i-2

r-3

r-5

r-4

r-3

r-4

i-4

r-4

r-2

r-4

r-4

r-1

r-2

r-1

i-5

r-2

r-3

r-1

r-2

r-2

r-1

r-2

i-3

r-1

r-1

r-2

r-1

Fonte: elaboração própria.
De acordo com a composição progressista-pessimista (PP), progressista-otimista (PO)
e conservador-pessimista (CP), considerando a independência, as melhores na ordem de
classificação foram as empresas investidas pelo fundo de investimento Criatec, nessas
composições a i-1 ficou em primeiro lugar e a i-4 e i-2 em quarto e quinto respectivamente, a
diferença de colocação entre essas empresas foi a inversão de posição entre a i-3 e i-5, que na
composição PP ficaram em segunda e terceiro respectivamente, já nas composições PO e CP a
i-5 ficou em segundo lugar e a i-3 em terceiro. Nas quatro composições considerando a
independência a maior diferença na classificação ocorreu na composição conservador-otimista
(CO), no qual entre as melhores colocadas está apenas a empresa i-1 dentre as investidas, que
também ficou em primeiro, assim como nas composições anteriores, mas desta vez seguida por
todas as cinco não investidas pelo fundo.
As cinco empresas investidas aparecem nas primeiras posições na ordem de
classificação também na composição progressista-pessimista (PP) e conservador-otimista (CO),
considerando a máxima dependência, já nas composições progressista-otimista (PO) e
conservador-pessimista (CP) aparece entre as cinco primeiras a empresa não investida r-5.
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Considerando as oito composições possíveis, em cinco delas as cinco primeiras
colocadas foram as empresas investidas pelo fundo Criatec: progressista-pessimista (PP),
progressista-otimista (PO) e conservador-pessimista (CP), considerando a independência;
progressista-pessimista (PP) e conservador-otimista (CO), considerando a máxima
dependência. Em duas composições houve a ocorrência de uma empresa não investida entre as
cinco primeiras: progressista-otimista (PO) e conservador-pessimista (CP), considerando a
máxima dependência. E a maior divergência ocorreu na composição conservador-otimista
(CO), considerando a independência, no qual apenas a investida i-1 apareceu entre as primeiras
posições.
Para gerar uma ordenação final de priorização foi realizada uma composição por
pontos considerando todas as composições, dessa forma a empresa melhor colocada recebia 10
pontos, a segunda 9 pontos e assim por diante até a décima colocada que recebia 1 ponto, essa
pontuação foi feita para cada composição de preferência e depois foi somado os pontos de cada
empresa. A ordem final foi formada a partir da empresa que somou mais pontos. A tabela 48
mostra a pontuação de cada empresa de acordo com cada composição:
Tabela 48 - Composição por pontos
COMPOSIÇÃO POR PONTOS
INDEPENDÊNCIA

MÁXIMA DEPENDÊNCIA

TOTAL

PP

PO

CP

CO

PP

PO

CP

CO

i-1

10

10

10

10

10

10

10

10

80

i-2

6

6

6

4

6

4

5

9

46

i-3

9

8

8

1

7

9

7

8

57

i-4

7

7

7

3

9

6

9

7

55

i-5

8

9

9

2

8

8

8

6

58

r-1

2

1

2

8

1

1

2

1

18

r-2

1

2

1

9

2

3

1

2

21

r-3

4

3

4

6

5

2

4

5

33

r-4

3

4

3

7

3

5

3

3

31

r-5

5

5

5

5

4

7

6

4

41

Fonte: elaboração própria.
A tabela 49 apresenta a ordem final de priorização de acordo com a composição geral
por pontos:
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Tabela 49 - Ordem de priorização final
ORDEM FINAL
i-1

80

i-5
i-3
i-4
i-2
r-5
r-3
r-4
r-2
r-1

58
57
55
46
41
33
31
21
18

Fonte: elaboração própria.
Nesta priorização as 5 primeiras foram as empresas investidas pelo Criatec, sendo a i1 a primeira colocada com uma boa margem de pontos para as demais. Analisando os valores
dos indicadores desta empresa pode-se perceber que ela apresenta bons números na maioria
deles, de fato só não possui bons números nos indicadores da dimensão proteção tecnológica
do critério equipe, e em alguns indicadores do critério tecnologia. Então está sempre entre as
primeiras, mesmo que na maioria não apresente a melhor pontuação, nunca está entre as piores.
Isso mostra uma consistência entre o desempenho geral desta empresa, demonstrado no
resultado das composições do CPP.
Já as empresas i-5, i-3 e i-4 não apresentam grandes diferenças nesta pontuação final.
Ao se analisar os valores dos indicadores destas empresas pode-se perceber que elas apresentam
uma variação de valores maior que a i-1, os indicadores delas possuem uma oscilação entre
valores bem altos e outros mais baixos, demonstrando força em alguns indicadores e certa
fraqueza em outros com relação a i-1, no entanto como os indicadores não possuem pesos nesta
classificação, não é relevante identificar em quais indicadores estão as forças ou as fraquezas.
Já a i-2, que é a empresa investida pior colocada, tem pontuação mais próxima da não
investida r-5 do que da pontuação das empresas investidas. Isso se deve ao fato dela apresentar
alguns bons resultados na maioria dos indicadores, mas raramente o melhor resultado, e alguns
baixos desempenhos, como nos indicadores do critério equipe, no qual só tem pontuação em
um indicador, se assemelhando mais as empresas não investidas deste critério.
Neste método de classificação pode-se ter diferentes ordens de classificação
dependendo do tipo de composição utilizada, isto pode ser considerado um ponto positivo deste
método, já que a existência de diferentes composições para atender diferentes perfis de
tomadores de decisões, neste caso o investidor pode fazer a composição do método de acordo
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com o perfil que mais atenda aos seus interesses, ou até mesmo utilizar uma combinação dessas
composições. Ou seja, neste método não há um resultado que seja ótimo, e sim um resultado
que será ótimo de acordo com o que se está buscando.
No entanto, para a apresentação do resultado deste método, procurou-se apresentar as
empresas com melhor consistência considerando o máximo de composições disponíveis. Dessa
forma foi possível observar que empresas com maior consistência nos valores dos indicadores
levam vantagem se comparado a empresas que apresentam extremos entre valores ótimos e
valores baixos. Mas isso pode acarretar um problema, já que podem ser selecionadas
prioritariamente empresas com um bom desempenho geral em detrimento de empresas que
possuem um melhor desempenho em indicadores chaves, ou seja, seus melhores valores estão
nos indicadores mais importantes, e os valores mais baixos em indicadores de menor relevância
na avaliação, então este problema deve ser considerado pelo tomador de decisão.
4.4 Combinação AHP-CPP
Para realizar o método AHP-CPP foram realizadas 13 rodadas no programa R para
gerar a lista de priorização, a tabela 50 apresenta as duas primeiras rodadas, que dizem respeito
ao critério tecnologia. A rodada 1 é referente ao resultado dos 4 indicadores da dimensão
publicação científica, e a rodada 2 é referente aos 3 indicadores da dimensão utilização de
oportunidades.
Tabela 50 - Rodadas dos indicadores do critério tecnologia
EMPRESAS

RODADA 1

RODADA 2

PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA

UTILIZAÇÃO DE OPORTUNIDADE

i.1

0.148601536

0.140892013

i.2

0.173188469

0.438213514

i.3

0.230178753

0.092507137

i.4

0.211281341

0.205143810

i.5

0.093104918

0.006562224

r.1

0.005752597

0.041136976

r.2

0.002045921

0.007909742

r.3

0.018562198

0.049566296

r.4

0.029731775

0.012737283

r.5

0.087552492

0.005331005

Fonte: elaboração própria.
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A tabela 51 apresenta os resultados das dimensões do critério mercado, a rodada 3
contempla os 3 indicadores da dimensão conjunto de conhecimento, e a rodada 4 os 4
indicadores da dimensão demanda.
Tabela 51 - Rodadas dos indicadores do critério mercado
EMPRESAS

RODADA 3

RODADA 4

CONJUNTO DE CONHECIMENTO

DEMANDA

i.1

0.055283122

0.1955468444

i.2

0.070328790

0.1548946969

i.3

0.342522284

0.1611855058

i.4

0.118326174

0.1787736231

i.5

0.025350049

0.1570612181

r.1

0.008013121

0.0086573549

r.2

0.003024537

0.0007401191

r.3

0.068546813

0.0278092511

r.4

0.019321245

0.0314377506

r.5

0.289283866

0.0239292752

Fonte: elaboração própria.
A tabela 52 apresenta as rodadas das dimensões do critério desinvestimento. Na rodada
5 tem-se os 3 indicadores da dimensão produção científica, e na rodada 6 os 3 indicadores da
dimensão produção tecnológica.
Tabela 52 - Rodadas dos indicadores do critério desinvestimento
EMPRESAS

RODADA 5

RODADA 6

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

PRODUÇÃO TECNOLÓGICA

i.1

0.080900076

0.099350307

i.2

0.184797599

0.154752593

i.3

0.404886615

0.501160490

i.4

0.069223975

0.071192322

i.5

0.080808445

0.112025558

r.1

0.039887319

0.002307523

r.2

0.001655673

0.038742543

r.3

0.059127359

0.005474328

r.4

0.039493270

0.006637153

r.5

0.039235659

0.008357183

Fonte: elaboração própria.
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A tabela 53 mostra as rodadas do critério equipe, na rodada 7 estão os 4 indicadores
da dimensão base científica, e na rodada 8 os 3 indicadores da dimensão proteção tecnológica.
Tabela 53 - Rodadas dos indicadores do critério equipe
EMPESAS

RODADA 7

RODADA 8

BASE CIENTÍFICA

PROTEÇÃO TECNOLÓGICA

i.1

0.439260912

0.008458164

i.2

0.007294394

0.008458164

i.3

0.351325475

0.008458164

i.4

0.136243566

0.008458164

i.5

0.007035189

0.923109816

r.1

0.030525395

0.008458164

r.2

0.007035189

0.008458164

r.3

0.007035189

0.008458164

r.4

0.007035189

0.008458164

r.5

0.007035189

0.008458164

Fonte: elaboração própria.
A tabela 54 apresenta o resultado da rodada 9 que engloba as dimensões do critério
tecnologia: produção científica e utilização de oportunidades.
Tabela 54 - Rodadas das dimensões do critério tecnologia
EMPESAS

RODADA 9
TECNOLOGIA

i.1

0.086735977

i.2

0.285496344

i.3

0.311578678

i.4

0.250226467

i.5

0.025245998

r.1

0.004107352

r.2

0.003076452

r.3

0.005464210

r.4

0.005810931

r.5

0.022257593

Fonte: elaboração própria.
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A tabela 55 mostra o resultado da rodada 10 com as 2 dimensões do critério mercado:
conjunto de conhecimento e demanda.
Tabela 55 - Rodadas das dimensões do critério mercado
EMPESAS

RODADA 10
MERCADO

i.1

0.225538806

i.2

0.111641928

i.3

0.262976405

i.4

0.176088342

i.5

0.113972566

r.1

0.003758102

r.2

0.003049490

r.3

0.008514607

r.4

0.006754956

r.5

0.087704799

Fonte: elaboração própria.
A tabela 56 apresenta o resultado da rodada 11, no qual estão as dimensões do critério
desinvestimento: produção científica e produção tecnológica.
Tabela 56 - Rodadas das dimensões do critério desinvestimento
EMPESAS

RODADA 11
DESINVESTIMENTO

i.1

0.015376846

i.2

0.072453813

i.3

0.851490103

i.4

0.012119965

i.5

0.015803605

r.1

0.006573961

r.2

0.003768163

r.3

0.009286364

r.4

0.006569878

r.5

0.006557301

Fonte: elaboração própria.
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A tabela 57 mostra o resultado das dimensões do critério equipe: base científica e
proteção tecnológica.
Tabela 57 - Rodadas das dimensões do critério equipe
EMPESAS

RODADA 12
EQUIPE

i.1

0.496942836

i.2

0.007480542

i.3

0.261856988

i.4

0.034003308

i.5

0.160010750

r.1

0.009857771

r.2

0.007457766

r.3

0.007457766

r.4

0.007457766

r.5

0.007457766

Fonte: elaboração própria.
Por fim, a tabela 58 apresenta a preferência final das empresas avaliadas com o
ranking de priorização entre elas.
Tabela 58 - Rodada final e ranking das empresas
EMPRESAS

RODADA 13
PREFERÊNCIA

RANKING FINAL

i.1

0.121053897

2

i.2

0.058029643

4

i.3

0.696451794

1

i.4

0.066298913

3

i.5

0.019682457

5

r.1

0.006464844

9

r.2

0.006316937

10

r.3

0.006693497

7

r.4

0.006549684

8

r.5

0.012454238

6

Fonte: elaboração própria.
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A empresa i-3 apresenta a preferência número 1 nesta ordem de priorização, e com
larga vantagem para as demais, possui quase 70% da preferência. Isso demonstra que ela possui
uma boa média de valores na maioria dos indicadores, mesmo que em alguns seja um valor bem
alto e em outros mais baixo, além disso possui desempenho superior em indicadores
fundamentais para a escolha de acordo com a avaliação do especialista. Ela apresenta valores
melhores que a i-5, por exemplo, em quase todos os indicadores, alguns indicadores que ela não
possui bom desempenho são os da dimensão proteção tecnológica, dimensão mais importante
do critério preferencial, que é equipe, mas seu conjunto é mais completo se comparado a i-5,
pois possui desempenho superior na maioria dos indicadores dos outros critérios e na dimensão
base científica do critério equipe.
A i-1 é a segunda em preferência na priorização com 12%. Essa colocação se deve
principalmente ao seu desempenho no critério equipe, pois é a melhor empresa neste critério
considerando todos os indicadores, o desempenho nos outros critérios é próximo das outras
investidas, exceto a i-3, nos indicadores com maior peso.
As empresas i-4 e i-2 ficaram com a terceira e quarta colocação respectivamente, com
pouca diferença entre elas 6,63% para a i-4 e 5,8% para a i-2. Elas possuem desempenho bem
parecido em todos os critérios, não tendo destaque em nenhum dos critérios, como as outras
investidas apresentaram, mesmo assim ficaram na frente da i-5 na priorização, pois esta última
possui extremos, um bom desempenho no critério equipe e um desempenho mais fraco em
tecnologia, que é o segundo critério na ordem de preferência de acordo com o especialista.
Portanto a i-5 ficou com 1,97%.
Todas as empresas recusadas ficaram com preferência abaixo de 1%, exceto a r-5 com
1,25%. Esse desempenho superior as outras recusadas está relacionado aos seus valores nos
indicadores do critério mercado, como é dos critérios não financeiros mais importantes, isso
acabou elevando a priorização desta empresa em detrimento das outras recusadas.
Pelo método AHP-CPP o tomador de decisão sobre o investimento pode verificar com
mais clareza as opções preferenciais para investimento, como foi o caso da empresa i-3, já que
ela apresentou quase 70% da preferência total, e da forma que o método é realizado no programa
R Studio é possível verificar como é o desempenho de todas as empresas em cada critério de
avaliação, deste modo pode-se analisar a fundo os pontos fortes e fracos de cada empresa
analisada.
Mas também houve a ocorrência de empresas com pontuação muito próxima, como
foi o caso das empresas não investidas pelo Criatec: r-1, r-2, r-3 r-4, neste caso para uma
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definição de prioridade mais precisa poderia ser necessário uma outra avaliação sobre cada uma
delas. A pontuação dessas empresas não investidas foi baixa, neste caso não ocasionaria uma
decisão difícil pelo tomador de decisão, já que nenhuma delas seriam selecionadas, mas poderia
ocorrer pontuação alta semelhante, neste caso seria necessária uma avaliação detalhada para
seleção de uma em detrimento da outra, se não houvesse recursos para a seleção de todas.
4.5 Comparação dos resultados dos métodos aplicados
A tabela 59 apresenta as ordens de priorização de acordo com cada método aplicado:
Tabela 59 - Priorização de acordo com cada método
EMPRESAS

PRIORIZAÇÃO
MÉTODO AHP

MÉTODO CPP

MÉTODO AHP-CPP

i.1

2

1

2

i.2

7

5

4

i.3

4

3

1

i.4

3

4

3

i.5

1

2

5

r.1

5

10

9

r.2

10

9

10

r.3

6

7

7

r.4

8

8

8

r.5

9

6

6

Fonte: elaboração própria.
Ao comparar os resultados encontrados pode-se perceber algumas diferenças
significativas nas ordens de preferência, como da empresa i-2, que na classificação pelo método
AHP não figurou entre as 5 primeiras, isso aconteceu por ela não apresentar bons valores em
indicadores prioritários na avaliação, como os indicadores do critério equipe.
Isso mostra que no método AHP a boa posição no ranking pode ser dada apenas por
ter alguma pontuação em indicadores chaves, mesmo que no geral a empresa não apresente um
resultado satisfatório, dessa forma a análise por meio deste método se torna muito simples e até
mesmo imprecisa, já que o método não considera que pode haver informações não conhecidas
sobre a empresa analisada, afinal os indicadores não são gerados contemplando todas as
informações existentes sobre o objeto de estudo. Este ponto fraco pode levar a uma análise
errada de uma boa empresa, com bons números em vários indicadores, mas com desempenho
ruim em alguns indicadores fundamentais. O AHP pode fornecer uma primeira visão sobre as
organizações avaliadas, mas não é um método que possa ser definido como o principal para a
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tomada de decisão, isso ajuda a explicar o fato do AHP raramente ser utilizado sozinho em
aplicações mais recentes, ele é geralmente utilizado como a primeira etapa de um método mais
robusto, apenas definindo os pesos dos critérios avaliados, não só por este motivo como pela
dificuldade em utilizá-lo em problemas com várias variáveis para análises paritárias, no entanto
este problema pareceu satisfatoriamente resolvido pelo método utilizado com a redução das
avaliações paritárias pela transposição da escala verbal de Saaty ao não apresentar
inconsistências lógicas.
Algumas empresas apresentaram pouca mudança, como as investidas i-1 e i-4, que
tiveram apenas uma posição alterada, mas ainda sim ficaram sempre dentro das 5 melhores, a
i-1 perdeu uma posição se comparado ao método CPP, pois a i-3 apresentava números melhores
no geral e em indicadores importantes considerando os pesos do AHP, já a i-4 melhorou uma
posição no ranking final, devido aos pesos do AHP, que ela apresentava melhores resultados
nos critérios equipe e tecnologia se comparada as que ficaram atrás dela na classificação AHPCPP.
Já as não investidas r-2 e r-3 não tiveram grandes alterações, continuaram a figurar
entre as piores opções seja qual método utilizado. A empresa r-4 foi a única que não teve
diferença de posições em nenhum método, isso se deve ao fato dela não apresentar valores ou
valores

baixos

na

maioria

dos

indicadores,

então

pelos

números

apresentados

independentemente da composição não houve diferença significativa para mudar sua posição.
A posição da empresa r-1 teve uma alteração considerável entre o método AHP e os
outros, isso aconteceu por ela ter um melhor desempenho no critério equipe que outras
empresas, mas no geral sua pontuação é baixa, então utilizando somente o CPP ou o AHP junto
com o CPP essa discrepância foi corrigida.
A r-5 teve sua posição melhorada no método AHP-CPP com relação ao método AHP,
já que ela possui números melhores no critério tecnologia, que é o segundo critério em
importância, quando comparada as outras empresas não investidas, já nos outros critérios o
desempenho é semelhante.
Uma diferença significativa na classificação ocorreu com a empresa i-5, que teve a sua
posição alterada de primeira ou segunda para quinta colocada. A classificação em 1º no método
AHP se deve a ela ser a única a apresentar valores em alguns indicadores do critério equipe,
mas no geral neste critério a i-3 é melhor, por apresentar maior consistência de valores nos
indicadores. Já nos outros critérios a i-5 não figurou entre as mais bem colocadas, apenas esteve
longe das piores.
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Já a i-3 fez o caminho inverso, melhorando sua posição no método AHP-CPP, esse
desempenho é constatado por ela se a empresa com melhores números no geral, melhor nos
critérios tecnologia, mercado e desinvestimento, e segunda melhor no critério equipe, mesmo
que em alguns indicadores ela não possui os maiores valores, ela possui bons valores nos
indicadores fundamentais.
Entre os métodos CPP e AHP-CPP não houve grandes diferenças entre as empresas
não investidas, já que elas não possuíam bons números na maioria dos indicadores. Com relação
ao método AHP há diferença quando uma dessas empresas apresenta algum valor relevante em
indicadores de critérios chaves na avaliação, isso por si só já aumenta a preferência desta
empresa pelo método AHP. Já com relação as empresas investidas houve uma maior mudança
de posição entre elas, já que o método AHP-CPP busca reunir a importância dos pesos com o
desempenho geral da empresa, isso ajudou a eliminar resultados discrepantes, no qual empresas
com resultados excelentes em determinados indicadores, mas outros resultados ruins em outros
ficavam na frente de empresas com maior equilíbrio de valores nos indicadores.
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5 CONCLUSÃO
O investimento em empresas de capital de risco demanda robustas análises para reduzir
os riscos que são característicos deste tipo de investimento. As empresas que necessitam deste
capital geralmente estão em fases iniciais de sua constituição e por isso não possuem garantias
a serem oferecidas a outros intermediários financeiros, desta forma o capitalista de risco
desempenha um papel fundamental no crescimento dessas empresas. No entanto, com alto risco
e recursos normalmente escassos, é preciso selecionar com precisão as empresas escolhidas
para investimento.
Por isso há variados métodos utilizados nessa avaliação, mas para avaliações sobre a
parte financeira os métodos são melhores definidos e mais universalmente aplicados, já para a
parte não financeira há o emprego de diferentes metodologias, e em alguns casos este tipo de
análise é concentrado em algum especialista, no entanto são diversos tipos de empresas,
variados tipos de negócios e produtos, o que torna esta análise complexa. Com o intuito de
facilitar esta análise Mota e Quintella (2012) desenvolveram um método que utiliza indicadores
patento-cientométricos, formados a partir da pesquisa em bases de dados de patentes e artigos
científicos. Esse método ajuda a apresentar um panorama sobre a empresa analisada, mostrando
o que há a respeito da sua tecnologia, mercado, possíveis opções de desinvestimento e sobre a
sua equipe.
Dando sequência a esta pesquisa Mota, Garcia e Quintella (2015) combinaram esta
metodologia com um método de apoio a decisão, a análise envoltória de dados (DEA), com o
intuito de gerar uma ordem de priorização entre empresas de capital de risco. Fragoso Júnior
(2018) também deu continuidade a esta pesquisa com o objetivo de analisar o desempenho desta
abordagem aplicada na priorização de empresas de capital de risco.
Por isso esta pesquisa objetivou dar sequência a estes trabalhos, focando em pontos
ainda não explorados nas pesquisas anteriores. Esta pesquisa se concentrou em abordar um
método capaz de definir hierarquias entre os indicadores de avaliação, já que nem todos os
indicadores possuem o mesmo peso na avaliação. Além disso, este trabalho buscou combinar
essa definição de hierarquias entre os critérios com um método capaz de levar em consideração
as incertezas associadas a formação desses indicadores. Pois, mesmo podendo abranger muitas
informações, é praticamente impossível contemplar todas as informações disponíveis sobre o
objeto de estudo, o que torna os dados imprecisos. Dessa forma utilizou-se o Processo de
Análise Hierárquica (AHP) para definição dos pesos dos critérios e a Composição Probabilística
de Preferência (CPP) para tratar os dados imprecisos.
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Para apresentar esta abordagem para priorização de empresas primeiro se aplicou o
método AHP, no qual um especialista com sólida experiência em avaliações deste tipo de
empresa realizou as análises paritárias, esse método foi aplicado utilizando uma metodologia
desenvolvida por Gavião et al. (2020). Neste método há uma redução das análises paritárias
feitas pelo especialista, ele só precisa definir uma variável de referência e fazer as comparações
com base nela, depois as demais variáveis são compostas pela transitividade da escala verbal
de Saaty, o que tornou este método mais rápido e aplicável a casos reais, já que as matrizes do
AHP não apresentaram inconsistências lógicas, um problema muito comum que ocorre neste
método quando há várias variáveis a serem analisadas. Por este método a ordem de priorização
foi: i-5, i-1, i-4, i-3, r-1, r-3, i-2, r-4, r-5 e r-2. As empresas mais bem colocadas foram as que
apresentaram boa pontuação em alguns indicadores importantes de critérios chaves, como o
critério equipe, considerado o de maior peso pelo especialista. Então ao ter boa pontuação
nesses indicadores já é suficiente para se ter uma melhor colocação no ranking, este método
acaba sendo mais simplista, levando em consideração apenas números absolutos em
indicadores de maior peso.
Depois foi aplicado a Composição Probabilística de Preferências (CPP), no qual com
a ajuda do programa R foram calculadas as probabilidades máximas e mínimas dos indicadores,
e após isso foram calculadas as quatro composições conjuntas considerando a máxima
dependência e a independência entre os fatores. Para se chegar a uma ordem final, foi realizada
uma composição por pontos, no qual cada empresa recebia uma pontuação de acordo com sua
colocação em cada composição, depois esses pontos foram somados. A ordem final deste
método foi: i-1, i-5, i-3, i-4, i-2, r-5 e r-3, r-4, r-2 e r-1. As melhores colocadas foram as
empresas investidas pelo Criatec, mas neste resultado são levados em consideração os valores
dos indicadores apenas, por isso o resultado demonstra as empresas que possuem os melhores
resultados como um todo, não considerando nenhum indicador como mais importante na
análise.
Como última parte de método foi aplicado o AHP-CPP, também executado no
programa R. Esse método pode reunir os pesos definidos no AHP e as prioridades máximas e
mínimas do CPP para geração de uma ordem final, que considerasse a existência de
importâncias diferentes nos indicadores e as incertezas oriundas da formação dos indicadores.
Com isso a ordem de priorização final foi: i-3, i-1, i-4 e i-2, i-5, r-5, r-3, r-4, r-1 e r-2. Neste
método as cinco primeiras colocadas foram as empresas investidas, com larga vantagem para a
i-3, que apresentou sempre bons números em todos os indicadores, mesmo não tendo o melhor
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resultado no critério equipe, que é o de maior peso, ela demonstrou valores satisfatórios em
todos os critérios, o mesmo ocorrendo com a empresa i-1. Já i-4 e i-2 tiveram valores próximos,
não estavam entre as melhores, mas sempre longe das piores. A i-5 teve um resultado excelente
em alguns indicadores do critério equipe, mas não um resultado geral. Dessa forma é possível
observar que a combinação desses métodos fornece um resultado mais robusto, levando em
consideração o peso dos critérios, mas eliminando discrepâncias entre os valores dos
indicadores das empresas, o que torna a análise mais realista da situação da empresa avaliada.
Pelo exposto este estudo contribui para o aperfeiçoamento de avaliações de propostas
de investimento, fornecendo uma abordagem para ser combinada com a utilização dos
indicadores patento-cientométricos para uma análise mais precisa. A abordagem apresentada
pode ser utilizada por pesquisadores da área e por tomares de decisão realizarem escolhas de
forma objetiva. O método procurou mitigar alguns problemas que podem afetar a análise das
melhores opções para seleção e facilitar a tomada de decisão, de acordo com o método as
melhores opções foram a empresas investidas pelo Criatec, ou seja, o resultado da pesquisa
corrobora com a análise feita pelo fundo para seleção das empresas. De acordo com
informações do fundo Criatec e da pesquisa e Fragoso Júnior (2018) a empresa i-3, primeira
colocada no ranking, foi uma empresa já desinvestida pelo Criatec com valor de saída em mais
de 6 milhões de reais, tendo lançado 12 produtos e com 2 patentes depositadas. Já a i-1, segunda
colocada, também foi desinvestida com lucro, com um valor de saída em pouco mais de 15
milhões de reais, contando com 3 produtos desenvolvidos. A empresa i-4, terceira no ranking,
ainda está no portfólio do fundo, mas já conta com 4 produtos lançados e 109 produtos
desenvolvidos, além de 2 patentes concedidas. A i-2, quarta colocada, também está no portfólio
do fundo, tendo 10 produtos lançados e 14 produtos desenvolvidos, além de 1 patente
depositada. Já a quinta colocada, 1-5, foi desinvestida com prejuízo pelo Criatec, mas não por
problemas com a empresa e sim por divergências entre o fundo e os empreendedores, apesar
disso conta com 5 produtos lançados e 5 produtos desenvolvidos.
A limitação desta pesquisa se trata do número de empresas utilizadas, pois o Criatec
possui um grande portfólio de empresas analisadas, por isso mais empresas poderiam ser
utilizadas. Em futuros trabalhos poderia haver um aumento do número de empresas analisadas,
tanto investidas quanto recusadas para um melhor embasamento sobre a ordem de priorização.
Além disso, em pesquisas futuras pode haver um maior desenvolvimento, principalmente no
que se refere ao AHP, que nesta pesquisa contou com a participação de apenas um especialista,
mas na seleção de propostas por investidores pode ter a avaliação de outros especialistas, o que
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geralmente acarreta discordâncias entre as avaliações, para solucionar este problema existe
formas utilizando o próprio programa R para agregação de opinião de diferentes especialistas
por similaridade, mas exige cálculos avançados para a solução deste problema.
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