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Resumo 

 

Um dos maiores desafios das organizações atualmente é a capacidade de fazer escolhas certas 

e consistentes, de modo alinhado com seu direcionamento estratégico. Neste contexto, a 

utilização de processos de gerenciamento de portfolio se mostrado de comprovada eficácia no 

apoio à escolha dos projetos mais alinhados com a estratégia da empresa, garantindo a 

otimização do tempo e dos recursos financeiros e de pessoas. Este trabalho tem por objetivo 

apresentar um estudo de caso da aplicação do método multicritério AHP (Analytic Hierarchy 

Process) em uma empresa de desenvolvimento de jogos eletrônicos sediada no Brasil. Visto 

que o gerenciamento de portfolio necessita de informações objetivas, dados e opiniões, o 

processo de decisão tende a ser complexo para os seres humanos e com isso o AHP pode ser 

usado para alinhar a priorização de projetos com o mapa estratégico da empresa baseado no 

Balaced Scorecard (BSC).  Posto isso, suas quatro perspectivas foram os critérios inicias 

avaliados pela alta liderança da empresa, que então foram desdobrados em alternativas e  

finalmente em projetos classificados de acordo com a relevância para a organização. A 

principal razão da utilização do AHP neste estudo de caso foi a da seleção de projetos não ser 

somente feita usando os métodos tradicionais, tais como payback descontado ou NPV, mas 

porque pôde ser usado pelos tomadores de decisão em ambientes complexos nos quais 

múltiplas variáveis ou critérios foram considerados na priorização. Finalmente, o uso do AHP 

pode ajudar também em gerenciar os riscos, reduzindo ameaças e maximizando 

oportunidades. 
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  Abstract 

 

 

One of biggest challenges to the organizations today is the capacity of take consistent and 

correct choices aligned with their strategic planning. In this context, the use of portfolio 

management processes is an effective and proven method to help them in choosing projects 

aligned with company strategy, optimizing time, as well as, financial and human resources. 

The aim of this case study is the application of multi-criteria method AHP (Analytic 

Hierarchy Process) applied to an electronic games development company based in Brazil. As 

portfolio management requires multiple information, data and opinions, decision process 

tends to be complex to human beings and AHP is a powerful tool used to align project 

prioritization with Balanced Scorecards (BSC). Given that, its four perspectives were used 

initially as criteria evaluated by the company leadership, which were broken down in 

alternatives and finally in projects, which were classified in accordance to the relevance to the 

organization. The main reason why AHP was chosen was because project selection is not only 

performed using traditional financial process, such as discounted cash-flow or NPV but also 

used by decision makers on complex environments in which multiple variables or criteria are 

considered for prioritization. Finally, as project pipeline is big and budget resources is short, 

use of AHP helps tremendously company high management to streamline prioritization and 

better management of risks, reducing threats and maximizing opportunities. 
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1. INTRODUÇÃO  

A utilização de processos de gerenciamento de portfolio tem comprovada eficácia em ajudar as 

organizações a escolher os projetos de maior prioridade, garantindo a otimização de recursos 

alinhados com a estratégia da empresa, reduzindo o tempo de ciclo de lançamento de produtos, 

considerando a grande competição na indústria e a redução constante dos orçamentos para 

projetos nas empresas. 

Segundo relatório global divulgado pelo PMI (Pulse of the Profession Portfolio Management, 

2012), 62% dos projetos bem-sucedidos em organizações que se descrevem como altamente 

eficientes em gerenciamento de portfilio, atingem ou excedem um ROI previsto.     

O mesmo estudo mostra também as três melhores práticas para um gerenciamento de portfolio 

altamente efetivo: 

1. Elevar o gerenciameto de portfilio a um nível estratégico: Dentre as organizações que 

descrevem seu gerenciamento de portfilio como altamente eficientes, 89% responderam 

que a alta administração conhece o assunto relativamente bem. Isso está em contraste 

com as organizações que descrevem o gerenciamento de portfilio como minimamente 

efetivo. Nestas, somente 25% dizem que a alta direção tem um entendimento razoável 

sobre o assunto; 

2. Criar uma cultura voltada para o gerenciamento de portfolio: Para que o 

gerenciamento de portfólio torne-se parte do DNA da empresa, os líderes devem 

empregar tempo, educação e recursos para que este seja parte da cultura da organização; 

3. Implementar ferrametas e práticas: Para permanecer ágeis e manter a competitividade, 

as organizações devem estar munidas das ferramentas corretas de gerenciamento de 

portfolio. Organizações altamente eficientes são cinco vezes mais eficientes no uso de 

ferramentas de priorização do que aquelas que as utilizam minimamente e duas vezes 

mais prováveis em ter softwares criados especificamente para apoiar o gerenciamento de 

portfilio. 

Considerando o item 3, o presente trabalho propõe a uma empresa de desenvolvimento de jogos 

eletrônicos uma ferramenta de priorização de projetos em seu portfilio denominada AHP, ou 

Analytic Hierarchy Process, que está enquadrada nos processos de decisão multicritério. 
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Tal método leva em consideração não somente a tradicional análise de viabilidade econômica, 

mas também fatores tangíveis alinhados com a estratégia da empresa e intangíveis como 

interesse das partes interessadas ou conhecimento técnico das equipes de projeto. 

Ainda como justificativa para o emprego de gerenciamento de portfilio por empresas brasileiras, 

o PMSurvey publicou em sua pesquisa de 2014 a estatística que mostra que 45% das empresas 

pesquisadas não tem um processo estruturado de gerenciamento de portfilio, que esteja alinhado 

com as estratégias da empresa, sendo que somente 14% delas responderam que possuem um 

processo totalmente estruturado. Além disso, o mesmo estudo mostra que 57% das empresas não 

utilizaram BSC (Balanced Scorecards) em seu planejamento estratégico, abrindo uma grande 

oportunidade para aquelas que desejam alinhar seu processo de gerenciamento de portfilio com a 

estratégia, de forma a ganhar vantagem competitiva. 

 

1.1 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O primeiro capítulo trata da introdução dos conceitos e faz a apresentação do trabalho e  

de seus objetivos. O segundo capítulo trata do desenvolvimento do tema, que inclui uma revisão 

sobre análise de portfilio e a fundamentação teórica do método multicritério AHP. O terceiro 

capítulo trata da pesquisa de campo, com dados fornecidos pela empresa em estudo e da análise 

dos resultados da aplicação do método AHP. No capítulo quatro são apresentadas as conclusões 

do trabalho, seguido dos possíveis desdobramentos no capítulo cinco. Por fim, as referências 

bibliográficas tomam nota no capítulo seis. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

A utilização do método AHP (Analytic Hierarchy Process) pode influenciar a tomada de decisão 

na hierarquia do portfilio de projetos de uma pequena empresa de jogos eletrônicos? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 GERAL: O objetivo geral do projeto é propor uma nova metodologia de tomada de 

decisão para gerenciamento de portfilio de projetos a uma empresa de jogos eletrônicos, 

levando em consideração elementos estratégicos e seus desdobramentos. 

 ESPECÍFICOS:  

I. Revisar a bibliografia sobre a análise multicritério AHP e como ela pode ser 

aplicada em gerenciamento de portfilio de projetos; 

II. Garantir que a tomada de decisão na hierarquia de projetos esteja alinhada com os 

objetivos estratégicos da empresa; 

III. Tornar a utilização do método AHP na hierarquia de projetos o mais simples 

possível em sua aplicação, apesar da complexidade matemática envolvida nos 

cálculos; 

IV. Incorporar o método AHP como parte do processo anual de planejamento 

estratégico como forma de seleção de projetos na empresa em estudo.  

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O tema deste trabalho está delimitado a aplicação do método AHP para análise de portfilio de 

uma empresa de jogos eletrônicos. Considerou-se neste estudo a dificuldade em utilizar 

softwares de análise multicritério como o Expert Choice devido a alto custo da licença, forçando 

o autor a utilizar planilhas eletrônicas de acesso livre na internet. Além disso, o trabalho está 

limitado a um número restrito de projetos da empresa em estudo, devido a grande complexidade 

da análise sem o uso de softwares profissionais. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

  

Segundo Vargas (2010), um dos principais desafios das organizações está na capacidade de fazer 

escolhas certas e consistentes, de modo alinhado com seu direcionamento estratégico. Neste 

contexto, o método multicritério AHP pode ser de grande relevância para na tomada de decisão 

do portfilio de projetos, pois considera tanto fatores objetivos, como os financeiros ou 
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estratégicos, bem como os subjetivos como o comprometimento das partes interessadas ou o 

conhecimento técnico da equipe do projeto. 

Tendo em vista a flexibilidade do uso do método, este pode ser utilizado tanto em grandes 

corporações, como em pequenas empresas do ramo de TI, o que torna relevante sua aplicação 

como ferramenta de auxílio na tomada de decisão.  

Além disso, a seleção dos melhores projetos em um ambiente econômico de recessão, onde o 

orçamento das empresas é cada vez mais limitado é de fundamental importância como forma de 

garantir o uso racional dos recursos e que estejam alinhados com os objetivos estratégicos da 

empresa. 

 

1.6 METODOLOGIA 

 

Este capítulo descreve a metodologia adotada para a elaboração deste trabalho. Destaca-se, como 

contexto da pesquisa, a forte dependência do fornecimento dos dados providos pela empresa 

estudada deste os estudos iniciais, andamento do trabalho, até as conclusões finais, considerando 

a limitação de tempo dos sócios para dedicação ao fornecimento de tais dados. 

Apesar de se tratar de um trabalho que exige cálculos matemáticos complexos para a tomada de 

decisão dos projetos do portfilio, o paradigma adotado foi o quantitativo visto que o estudo de 

caso considera um método dedutivo e dados não-probabilísticos, onde parte-se do geral 

(estratégia da empresa) para o particular (análise do portfilio de projetos da empresa). 

Do ponto de vista da tipologia a pesquisa é aplicada (fins), com o objetivo de resolver um 

problema concreto, com finalidade prática, sendo que do ponto de vista dos meios é um estudo 

de caso, onde a pesquisa está circunscrita a uma única empresa, tendo caráter de profundidade e 

detalhamento. 

As etapas do desenvolvimento da pesquisa estão divididas em três, conforme previsto no 

processo AHP aplicado ao gerenciamento de portfilio: (1) comparação par-a-par da relevância 

dos parâmetros estratégicos gerais da empresa (Balanced Scorecard), (2) comparação par-a-par 

dos desdobramentos da estretégia  e finalmente (3) a comparação para a seleção dos projetos e a 

escolha. As duas primeiras etapas estão baseadas em um documento de desenvolvimento 

estratégico submetido pela empresa ao SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas) em seu programa Plano de Ação Estratégica. 
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Os dados foram coletados através de entrevistas informais com os sócios da empresa e através de 

comunicação por e-mail ou através de solicitação de dados e resposta via Google Drive. Em 

geral os três sócios da empresa contribuíram com os dados solicitados nas três etapas do 

processo. 

A análise dos dados será feita através de planilhas eletrônicas especialmente desenvolvidas para 

calcular o índice de consistência das respostas, além da hierarquia de cada um dos fatores 

estudados. De forma a maximizar a confiabilidade dos resultados, será usado o índice de 

consistência dos dados que caso estejam baixos, será sugerida uma nova rodada, de forma a 

garantir uma maior relevância e confiabilidade ao estudo. Segundo (Vargas, 2010), por exemplo, 

se os tomadores de decisão afirmarem que Critérios Estratégicos são mais importantes do que 

Critérios Financeiros e que Critérios Financeiros são mais importantes do que Compromisso das 

Partes Interessadas, seria uma inconsistência na tomada de decisão se eles afirmassem que o 

Compromisso das Partes Interessadas é mais importante do que os Critérios Estratégicos (se A > 

B e B > C seria inconsistente afirmar que A < C). Assim, conforme definido por (Saaty, 2005), a 

taxa de consistência dos dados, que é a razão entre índice de consistência e a consistência 

aleatória, deve ser menor que 10%. 

O cronograma para execução deste trabalho está definido figura 1: 

 
Figura 1: Cronograma de execução do trabalho 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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1.7 AMBIENTE DE NEGÓCIOS  

 

1.7.1 A indústria de jogos eletrônicos no mundo e no Brasil 

 

Segundo citação do relatório final do Mapeamento da Indústria Brasileira e Global de Jogos 

Digitais publicado em 2014 publicado pela GEDI Games e estudo da PricewaterhouseCoopers, o 

mercado mundial de jogos digitais movimentou US$57 bilhões em 2010, enquanto o de cinema, 

US$ 31.8 bilhões. Em 2013, apenas o lançamento do jogo Grand Theft Auto V, que teve o custo 

de US$ 225 milhões, faturou US$800 milhões em 24 horas, um recorde na história de produtos 

de entretenimento.  

Segundo o site NEWZOO o relatório de 2015 Global Games Market Report mostrou que o 

mercado global de jogos eletrônicos saltou de $ 83.6 bilhões em 2014 para $ 91.5 bilhões em 

2015, representando um aumento de 9,4% de um ano para outro. Neste ritmo o faturamento 

global será de $107 bilhões em 2017. Estima-se que a China supere o mercado americano, que 

atualmente é o maior do mundo por uma margem estreita: $ 22.2 bilhões versus $ 22.0 bilhões.  

No Brasil, estima-se que o mercado já esteja perto de US$ 3 bilhões, sendo que quase 75% das 

empresas faturam até R$ 240.000 e são de pequeno porte, além do que somente pouco mais de 

10% possui mais de 20 funcionários (GEDI GAMES, 2014). 

1.7.2 A Adhoc Games 

Neste universo de empresas de pequeno porte, a Adhoc Games é uma desenvolvedora de jogos 

digitais criada em 2015 e localizada no sudoeste do Paraná, fruto da fusão de duas empresa do 

ramo de tecnologia da informação com foco em jogos de ação e aventura, desenvolvidos para 

plataformas PC (Steam), Sony PlayStation (PSN) e também Microsoft (XBOX Live). 

http://www.newzoo.com/product/2014-global-games-market-report/
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Em 2015 foi selecionada, juntamente com outras 34 empresas, para participar do programa 

Promessas Endervor, realizado em parceria com o SEBRAE e o instituto Endeavor Brasil. Além 

disso, em 2016, a empresa foi selecionada também pelo SEBRAE para participar do programa de 

empresas de Alto Potencial que será realizado por 4 anos, recebendo suporte de gestão, 

potencializando ações estratégicas e acelerando seu crescimento. 

Tendo em vista a maturação da indústria de jogos no Brasil e no mundo a empresa tem em seus 

valores a expansão global, o que torna o gerenciamento do portfilio de seus projetos uma 

ferramenta poderosa de forma a aplicar seus recursos humanos e financeiros nos projetos mais 

alinhados com sua visão e  seu plano estratégico. 

 

Abaixo estão a Missão, Visão e Valores da empresa, que moldam seus objetivos estratégicos: 

 

MISSÃO: “Criar experiências e emoções que exploram a realidade e a fantasia através de jogos 

de ação e aventura” 

 

VISÃO 2018: “Tornar-se a empresa de desenvolvimento de jogos com valor de mercado de US$ 

1 milhão e com presença internacional até o final de 2018” 

 

VALORES 

 

 PENSAR GLOBALMENTE: “O pensamento global permeia toda a organização 

guiando cada ação com foco no globo. Estamos constantemente nos desafiando a 

atingir novos horizontes ainda não explorados com objetivo principal de levar 

experiências e emoções a todos os cantos do planeta.” 

 

 TODA OPINIÃO É IMPORTANTE: “Ideais são a base de tudo e são formadas por 

opiniões de todas as pessoas, sendo assim prezamos e agimos para que todas as 

opiniões dadas sejam respeitadas e levadas à discussão; seja a mais simples e que 

possa parecer ridícula, até mesmo as mais complexas e que precisem ser 

amadurecidas. 

 

 SEMPRE INCORPORAR A PERCEPÇÃO DE GAMER: “Precisamos pensar, agir e 

respirar com gamers. Desta forma incentivamos que todos vivam o mundo dos jogos a 
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todo instante, assim poderemos sentir suas dores, alegrias, satisfações e frustrações e 

então criar as melhores experiências e causar as emoções mais intensas em nossos 

cliente.” 

 

 TODOS FAZEMOS PARTE DE UM GRANDE SHOW GEEK: “O mundo Geek nos 

encanta e nos fascina. Somos aficcionados por tecnologia, syfy, quadrinhos, RPG e 

queremos o tempo todo viver neste mundo. Fazer parte de um grande show geek é um 

dos nosso grandes motivadores, pois nos permite criar uma parte do tudo isso.” 

 

 NÃO EXISTEM BARREIRAS INTRANSPONÍVEIS: “Não nos contentamos com 

não conseguir. Valorizamos os fracassos para que se tornem ensinamentos e nos 

motivem a fazer melhor e melhor sempre. Assim, todos podemos trabalhar sabendo 

que não existem pedras no caminho que não iremos conseguir vencer.” 

 

 FAÇA SEMPRE O MELHOR E DIVIRTA-SE: “A busca incessante pelo ótimo corre 

em nossas veias e assim buscamos sempre fazer o melhor show, mas para que tudo 

funcione a diversão deve sempre existir. A busca pela melhoria contínua e a 

adaptabilidade permeiam sempre as nossas ações”. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

1. Posicionar a Adhoc Games como uma empresa global; 

2. Inovar no desenvolvimento de games; 

3. Remunerar sócios e investidores 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 GERENCIAMENTO DE PORTFOLIO DE PROJETOS 

De acordo com a definição do Dicionário de Termos de Gerenciamento de Projetos (J. LeRoy 

Ward, 2008), gerenciamento de portfilio é um processo de negócios, geralmente conduzido nos 

altos níveis de uma organização, que decide: quais projetos, programas e outras iniciativas serão 

realizadas em um período de tempo; os critérios para a seleção dos investimentos e o 

gerenciamento ativo das iniciativas através dos seus ciclos de vida, de modo a garantir que os 

benefícios sejam realizados, incluindo suas exclusões conforme necessário. 

Gerenciamento de portfilio está sendo cada vez mais usada em companhias como uma forma de 

analisar sistematicamente seus investimentos tecnológicos, incluindo aplicações, infraestrutura, 

projetos e fornecedores.  

Dentre vários benefícios, o gerenciamento de portfilio: 

 Permite as organizações de TI identificar e consolidar ou eliminar os custos associados; 

 Permite as organizações reduzir o risco através do balanceamento dos custos 

desnecessários; 

 Auxilia as organizações de TI a priorizar iniciativas e realocar recursos para apoiar 

iniciativas de alto valor. 

De acordo com o META Group, o gerenciamento eficiente do portfilio de projetos pode reduzir 

os gastos com TI entre 10% à 40%. Usando esta métrica, pode-se extrapolar que uma 

organização que gerencia US$ 5 milhões em orçamento de TI está perdendo mais de US$ 40.000  

por mês devido a redundâncias. Com um orçamento de US$ 15 milhões, a perda será de mais de 

US$ 120.000 por mês. (Level 5 Partners, 2016) 

O padrão para editado pelo PMI em sua edição de 2013, aponta que gerenciamento de portfilio  

está centralizado em um ou mais portfolios que envolvem identificação, priorização, autorização, 
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gerenciamento e controle de projetos e programas para alcançar os objetivos estratégicos 

específicos do negócio 

A figura 2 contém um fluxograma do processo de gerenciamento de portfilio, segundo o padrão 

do PMI, 2013: 

Figura 2: Os processos do gerenciamento de portfilio 

 

Fonte: Prof. Marcantonio Giuseppe C. Fabra - Apostila da disciplina: Gerenciamento de Portfilio e PMO da FGV 

 

1. Identificação: Criar uma lista atualizada com informações suficientes para assegurar que 

as componentes sejam a escolha correta para um portfilio abrangente.  

2. Categorização: Agrupar as componentes do portfilio em grupos preestabelecidos e 

relevantes estrategicamente, permitindo o balanceamento de investimentos e riscos entre 

categorias estratégicas. 

3. Avaliação: Levantar todas as informações pertinentes sobre os componentes 

identificados e classificados que permitirão a sua análise e seleção. 

4. Seleção: Produzir uma lista reduzida de componentes baseada nas recomendações do 

processo de avaliação e nos critérios de seleção da organização. 
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5. Priorização: Ordenar os componentes selecionados, dentro de cada categoria estratégica, 

de acordo com a expectativa de benefícios e critérios estabelecidos. 

6. Balanceamento do Portfilio: Desenvolver um conjunto de componentes harmônicos e 

balanceados, que coletivamente, dadas as restrições de recursos e investimentos, 

fornecerão o maior potencial de contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos. 

7. Autorização:  Alocar formalmente recursos humanos e financeiros para início da 

execução dos trabalhos e comunicar formalmente a decisão de autorizar ou não um 

componente 

8. Revisão de Portfilio de Relatório de desempenho: Obter resultados de desempenho, 

promover o relato destes resultados e reavaliar a atualidade e valor do portfólio para o 

atendimento dos objetivos estratégicos. 

9. Mudança de Estratégia: Permitir que o processo de gerenciamento de portfilio responda 

às mudanças significativas nas estratégias. 

Além disso, o PMI, no seu padrão para o gerenciamento de portfilio (PMI, 2013), afirma que o 

escopo de um portfilio de projetos é o escopo ampliado com as metas estratégicas da 

organização. Essas metas, por sua vez, estão alinhadas aos cenários de negócios diferentes para 

cada organização. Como isso, não existe um modelo perfeito que cubra os critérios certos a 

serem utilizados por todo e qualquer tipo de organização na priorização e seleção de projetos. A 

determinação de quais critérios serão utilizados tem como base os valores e as preferências do 

tomar de decisão. (VARGAS, 2010). 

2.2 PROCESSO DECISÓRIO 

Todos nós, de certa maneira somos tomadores de decisão, sejam elas de pequeno ou grande 

impacto. Segundo Saaty (2008), tudo que fazemos conscientemente ou inconscientemente é 

resultado de uma decisão. As informações que coletamos são para entender ocorrências, de 

forma a desenvolver um bom julgamento para tomar decisões sobre essas mesmas ocorrências. 

Nem toda informação é útil para melhorar nosso entendimento sobre um julgamento. Se só 

tomarmos decisões intuitivas, estamos tendendo a acreditar que todas a formas de informação 

são úteis e que uma grande quantidade seria melhor. Mas isso não é verdadeiro. Existem 

inúmeros exemplos, que mostram que informação demais é tão ruim quanto pouca informação. 
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Desta forma, o gerenciamento de portfilio está fundamentalmente associado ao processo 

decisório na medida em que o orçamento disponível para projetos em uma empresa está ligado a 

uma gama de informações internas e externas que podem influir nas decisões, além dos 

orçamentos serem normalmente reduzidos e uma priorização é sempre necessária. 

 

2.3 MÉTODOS MULTICRITÉRIO 

 Segundo citado por Policarpo Freitas et all (2006), as técnicas de avaliação por multicritérios 

surgiram nas décadas de 70 e 80, em substituição aos modelos ortodoxos de pesquisa 

operacional, que surgiram na década de 50, para a resolução de problemas logístico-militares nas 

Forças Aliadas, durante a 2 ª Guerra Mundial. Sendo assim, conclui-se que a utilização da 

Metodologia Multicritério é favorável para problemas complexos, com diversos tipos de 

tomadores de decisão e pontos-de-vista diversos, considerados fundamentais no processo 

decisório, induzindo a situações conflitantes e de difícil mensuração e, em muitos casos, utilizam 

variáveis de ordem qualitativa. 

2.4 A PROGRAMAÇÃO MULTICRITÉRIO AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) 

 

No contexto do processo de gerenciamento de portfilio a programação multicritério (AHP) entra 

na quinta etapa, ou seja, a de priorização. Tal programação por meio do Analytic Hierarchy 

Process é uma técnica estruturada para tomada de decisão em ambientes complexos em que 

diversas variáveis ou critérios são considerados para a priorização e seleção de alternativas ou 

projetos (VARGAS, 2010). 

Além disso, como o gerenciamento de portfilio envolve muitas informações, múltiplos objetivos, 

dados, opiniões, previsões, o processo de decisão torna-se complexo para o ser humano, exigindo 

assim, auxílio através de métodos de tomada de decisão multicritérios. 

A base da maioria dos métodos analíticos multicritério concentra-se na conversão dos 

julgamentos dos decisores em medidas quantitativas, mas não buscando medir o nível de 

conhecimento do tomador de decisão, ou seja, a quantidade de ignorância presente no 

julgamento (COITINHO, 2006). 
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O Analytic Hierarchy Process (AHP) é uma teoria geral de mensuração. Ela é utilizada para  

encontrar uma escala proporcional de comparações par-a-par discreta ou contínua. Essas 

comparações podem ser retiradas de mensurações reais ou de escala fundamental que reflete a 

força relativa das preferências ou suposições. Ela tem ampla aplicação em decisões multicritério 

executando, planejando e alocando recursos e em resolução de conflitos (SAATY, 1987). 

Essa teoria foi desenvolvida nos Estados Unidos na Escola de Negócios de Wharton, pelo 

professor Dr. Thomas Saaty, que desenvolveu seus fundamentos. (Morales, 2007) 

Para a tomada de decisão de forma organizada para gerar prioridades necessita-se decompor a 

decisão nas seguintes etapas: 

1. Definir o problema e determinar o tipo de conhecimento buscado; 

2. Estruturar a hierarquia de decisão acima como a meta de decisão, então os objetivos de 

uma perspectiva ampla, através dos níveis intermediários (critérios dos quais os 

elementos subsequentes dependem) até o nível mais baixo (que geralmente são o 

conjunto de alternativas), conforme ilustrado na figura 2. 

3. Construir um conjunto de matrizes de comparações par-a-par. Cada elemento no nível 

superior é usado para compara os elementos no nível imediatamente inferior a ele; 

4. Usar as prioridades obtidas das comparações para dar o peso proporcional no nível 

imediatamente inferior. Fazer isso para cada elemento. Então para cada elemento no nível 

abaixo adicionar seus valores ponderados e obter sua prioridade global. Continuar esse 

processo de ponderação e adicionar até a prioridade final das alternativas. 

Na figura 3, está um esquema que demostra a hierarquia de critérios e objetivos, baseado na 

teoria de Saaty: 
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Figura 3: Exemplo de hieraquia de critérios e objetivos 

 

 

Fonte: Autoria própria 

2.4.1 – A Escala de Comparação de SAATY 

 

Para fazer as comparações, necessita-se de uma escala de números que indicam quantas vezes 

mais importante ou dominante um elemento é do que outro, com respeito ao critério a que eles 

são comparados. (SAATY, 2008): 

ESCALA  AVALIAÇÃO 

NUMÉRICA  

RECÍPROCO  

Extremamente preferido  9  1/9  

Muito forte a extremo  8  1/8  

Muito fortemente preferido  7  1/7  

Forte a muito forte  6  1/6  

Fortemente preferido  5  1/5  

Moderado a forte  4  1/4  

Moderadamente preferido  3  1/3  

Igual a moderado  2  1/2  

Igualmente preferido  1  1  

   Tabela 1 – Escala de relativa importância de Saaty - Adaptação 

(SAATY, 2008)  
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Para a disposição dos pesos é usada a abordagem matricial. Forma-se uma matriz quadrada, onde 

cada linha e cada coluna de mesmo índice correspondem a cada um dos elementos de decisão. O 

peso de posição (i,j) refere-se a importância relativa do critério representado na linha i sobre o 

critério na coluna j. (COITINHO, 2006). 

Usualmente procura-se utilizar os números ímpares da tabela para assegurar razoável 

distribuição entre os pontos da medição. O uso dos números pares só pode ser adotado quando 

existir a necessidade de negociação entre os avaliadores e quando o consenso natural não for 

obtido, geralmente quando há necessidade de determinação de um ponto médio como solução 

negociada. 

A partir da escala de Saaty é construída uma matriz de comparação (Tabela 2): 

Tabela 2 – Matriz comparativa (supondo que critério 1 domina o critério 2) 

(VARGAS, 2010) 

 Critério 1 Critério 2 

Critério 1 1 Avaliação Numérica 

Critério 2 
1/ Avaliação Numérica 

(Recíproco) 
1 

Na matriz exemplo abaixo onde se examina os 4 critérios de escolha de uma universidade por 

um estudante, (1) Localização, (2) Ambiente, (3) Reputação e (4) Corpo Docente, nota-se que o 

par de elementos (i,j) em um nível da hierarquia são comparados com o outro elemento da 

matriz. A diagonal da matriz mostra valores unitários por se tratar da comparação de um mesmo 

critério.  

A forma típica de formular a pergunta para preencher a matriz de comparação é: “Considerando 

dois elementos, i do lado esquerdo da matriz e j no topo, qual deles satisfaz mais o critério em 

estudo?”  

  LOCALIZAÇÃO AMBIENTE REPUTAÇÃO 
CORPO 

DOCENTE 

LOCALIZAÇÃO 1 1/7 1/5 1/5 

AMBIENTE 7 1 2 3 

REPUTAÇÃO 5 1/2 1 1 

CORPO DOCENTE 5 1/3 1 1 

 

Tabela 3 – Comparação par-a-par dos critérios de escolha da universidade  
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 Nesta matriz uma das comparações é (LOCALIZAÇÃO, AMBIENTE). A questão é: “Quanto 

mais a Localização é preferida comparada ao Ambiente?” Ambiente é preferido muito 

fortemente (7 vezes) comparado com a Localização, portanto o valor recíproco 1/7 é colocado na 

posição (1,2) para (Ambiente, Localização). (SAATY, 1987) 

Neste exemplo são feitas 6 comparações (i,j) e os demais valores no lado oposto da diagonal, 

serão os valores recíprocos (j,i).  

Para interpretar e dar peso relativo a cada critério, é necessário normalizar a matriz, fazendo a 

divisão entre cada valor da planilha com o total de cada coluna. 

  LOCALIZAÇÃO AMBIENTE REPUTAÇÃO 
CORPO 

DOCENTE 

LOCALIZAÇÃO 1 1/7 1/5 1/5 

AMBIENTE 7 1 2 3 

REPUTAÇÃO 5 1/2 1 1 

CORPO DOCENTE 5 1/3 1 1 

Total 18,00 1,98 4,20 5,20 

 
Resultados 

   LOCALIZAÇÃO 1/18 = 0,0556 0,0723 0,0476 0,0385 

AMBIENTE 7/18 = 0,3889 0,5060 0,4762 0,5769 

REPUTAÇÃO 5/18 = 0,2778 0,2530 0,2381 0,1923 

CORPO DOCENTE 5/18 = 0,2778 0,1687 0,2381 0,1923 

 

Tabela 4 – Matriz comparativa normalizada do grupo de critérios de escolha da universidade 

 

2.4.2 Vetor de Prioridade de Eigen  

 

O próximo passo é determinar a escala de prioridade ou pesos. Determinou-se que essa escala é 

obtida resolvendo o vetor principal de Eigen da matriz e então normalizando o resultado. 

Obtém-se para o vetor de pesos relativos: 

(LOCALIZAÇÃO, AMBIENTE, REPUTAÇÃO, CORPO DOCENTE) = (0.053, 0.491, 0.238, 0.213) 
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Sendo que o ranking dos critérios encontra-se na tabela 5: 

CRITÉRIO RANKING PESO 

AMBIENTE # 1 0.491 

REPUTAÇÃO # 2 0.238 

CORPO DOCENTE # 3 0.213 

LOCALIZAÇÃO # 4 0.053 

 

Tabela 5 – Ranking dos pesos dos critérios de escolha da universidade 

Os valores encontrados para o vetor de Eigen tem significado físico direto no AHP (VARGAS, 

2010). 

Os cálculos do vetor de Eigen foram feitos através de planilha eletrônica apropriada (K. D. 

Goepel Version 07.06.2015) 

 

2.4.3 Inconsistência dos Dados 

 

A inconsistência ocorre se um tomador de decisão disser que “A” é mais importante que “B”, 

“B” é mais importante que “C” e “C” é mais importante que “A”. A terceira comparação é 

inconsistente com as duas primeiras porque “A” seria logicamente mais importante que “C”. 

Segundo Saaty (1990),  se os nossos julgamentos fossem perfeitos em todas as comparações, nós 

chamaríamos esta matriz de consistente. Um caso de matriz consistente é aquela no qual as 

comparações são baseadas em médias exatas, isto é, em pesos já conhecidos. 

Seguindo a teoria de Thomas Saaty, o índice de consistência tem como base o número principal 

de Eigen. Ele é calculado através do produto de cada elemento do vetor de Eigen (Tabela 5) pelo 

total da respectiva coluna da matriz comparativa original (tabela 4). A tabela 6 apresenta o 

cálculo do número principal de Eigen (𝜆𝑚𝑎𝑥): 

(LOCALIZAÇÃO, AMBIENTE, REPUTAÇÃO, CORPO DOCENTE) = (0.053, 0.491, 0.238, 0.213) 

Vetor Eigen 0,053 0,491 0,238 0,213 

Total (Soma) 18,00 1,98 4,20 5,20 

Valor Principal Eigen (𝜆𝑚𝑎𝑥)  4,0315  = (0,053*18)+(0,491*1,98)+(0,238*4,20)+(0,213*5,20) 

 

Tabela 6 – Cálculo do número principal de Eigen 
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O cálculo do índice de consistência (SAATY, 2005) é dado pela seguinte equação: 

𝐶𝐼 =  
𝜆𝑚𝑎𝑥−1

𝑛 − 1
 

Onde CI é o índice de consistência e n o número de critérios avaliados. 

Neste caso, o valor calculado para o CI é de: 

𝐶𝐼 =  
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
=  

4,0315−4

4−1
=  0,0105  = 1,05% 

Visando verificar se o valor encontrado do índice de consistência (CI) é adequado, (SAATY, 

2005) propôs o que foi chamado de taxa de consistência (CR). Ela é determinada pela razão entre 

o valor índice de consistência (CI) e o índice de consistência aleatória (RI). A matriz será 

considerada consistente se a razão for menos que 10% 

CR = 
𝐶𝐼

 𝑅𝐼
 < 0,1 ~ 10% 

 

O valor de RI é fixo e tem como base o número de critérios avaliados, conforme a tabela 7: 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,3 1,41 1,45 1,49 

 

Tabela 7 – Tabela de índices de consistência aleatória (SAATY, 1987) 

 

Ainda seguindo Saaty, 2005, o índice de consistência aleatória (RI) deriva de uma amostra de 

tamanho 500, de uma matriz reciproca gerada aleatoriamente usando a escala 1/9, 1/8, ..., 1, ..., 8, 

9 para verificar se ela tem um índice de consistência de aproximadamente 0,1ou menos. 

Se o valor não for muito menor que 1% ou muito maior que 10%, os dados fornecidos podem ser 

considerados consistentes.  

Para o exemplo o valor do CR é 0.0105/0.9 = 0.0117 = 1.17% 

Conforme sugerido no blog do software de AHP Transparent Choice, encontra-se algumas dicas 

dos causadores de inconsistências e como resolvê-las: 
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O que causa inconsistência de dados? 

 

1. Enganos: Uma simples falta de concentração, ou um apertar errado de uma tecla pode 

introduzir inconsistências. Somos seres humanos e é fácil cometer enganos quando 

fazemos muitas comparações. 

2. Falta de conhecimento: Quando não temos informações suficientes para fazer 

comparações consistentes. Neste caso usamos nosso julgamento, e nosso julgamento é 

algumas vezes não tão preciso quanto gostaríamos. 

3. Natureza Humana: Somos seres humanos e por natureza inconsistentes. Isto não é um 

problema em si, com tanto que não sejamos inconsistentes demais. 

4. Escala discreta: No AHP, são feitas comparações par-a-par usando uma escala especial 

que contém valores entre 1 e 9. Isso pode introduzir inconsistências. Imagine que a 

resposta do tomador de decisão seja que A=2*B e A=3*C. O valor totalmente consistente 

para a comparação B vs. C é B=1.5C, mas visto que 1.5 não está na escala, acaba-se 

sendo inconsistente. Isso terá um efeito marginal na consistência total, especialmente se o 

número de comparações não é muito grande. Algumas vezes não se tem a chance de ser 

totalmente consistente. 

5. Limitação de Escala: Imagine que tem-se respondido A=4*B e B=5*C. Para ser 

consistente deve-se responder 20*C mas o valor máximo que você pode ser é 9. 

Novamente, a metodologia AHP força o avaliar a ser inconsistente. 

 

 

Como resolver problemas de inconsistência? 

 

1. Evite valores maiores que nove elementos para comparar: É mais fácil ser consistente 

como conjunto de dados pequenos e as pesquisa em AHP sugerem que que não se tente 

comparar mais de 9 itens usando comparações par-a-par.  

2. Hierarquia adequada: Não compare elementos que são extremamente diferentes em 

prioridade e peso. Lembre-se que 9 é máximo da escala e que deve ser suficiente. Se um 

item é maior que 9 vezes do que outro, eles provavelmente não pertencem ao mesmo 

nível da hierarquia. 

3. Não usar valores grandes demais. Se valores grandes demais são usados, poder-se-á ter 

problemas de limitação de escala. Se seleciona-se um valor 9, diz-se que A é 9 vezes 

mais importante que B. 
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4. Eliminar contradições: Há algumas contradições óbvias que se deve evitar. Por 

exemplo, diz-se que A>B>C>A, há uma contradição que precisa ser resolvida.  

 

2.5 APLICAÇÃO DO AHP AO GERENCIAMENTO DE PORTFOLIO 

 

Uma organização de sucesso reconhece que quando uma estratégia efetiva é adequadamente 

implementada, resultará em uma vantagem competitiva. Mas quando se examina a formulação 

da estratégia de uma organização, percebe-se claramente que estratégia é em última análise uma 

questão de escolha. Nesse contexto, escolha significa tomar as decisões corretas, selecionar as 

melhores alternativas e periodicamente otimizar suas escolhas conforme o ambiente 

organizacional muda. (KENDRICK, 2007) 

Neste contexto, o BSC (Balanced Scorecard) é um modelo que permite à organização atingir o 

sucesso através de quatro perspectivas: 

 

1. Financeira 

2. Cliente 

3. Operacional 

4. Recursos Humanos 

 

A perspectiva financeira é uma saída, - uma perspectiva externa usada para ver o resultado 

financeiro da organização. A perspectiva do cliente é também externa, articulando a proposição 

de valor do cliente ou os benefícios recebidos da organização. 

Por sua vez, a perspectiva operacional dá uma visão da organização das operações internas, que 

de certa forma ajuda a organização a atingir os resultados financeiros e de seus clientes. 

Finalmente, a perspectiva de recursos humanos dentro de uma organização permite as operações 

do negócio. 

Tais perspectivas estão interelacionadas e representadas na figura 4: 
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Figura 4: BSC - Tradução da visão e da estratégia: As quatro perspectivas  

 

 

 

Fonte: Baseado em Kaplan, R. 2010  

 

As quatro vantagens para o uso do AHP, segundo (KENDRICK, 2007) comparados a outros 

métodos de seleção de projetos e técnicas de priorização são: 

 

1. O método AHP usa uma estrutura hierárquica, que permite aos tomadores de decisão 

definir objetivos estratégicos de alto nível e métricas específicas para um melhor 

alinhamento tais objetivos; 

2. O AHP vai além da análise financeira, integrando considerações qualitativas e 

quantitativas bem como opiniões de stakeholders em formatar as prioridades; 

3. O AHP permite aos tomadores de decisão medir a importância relativa dos projetos, 

incluindo seus benefícios, custos, riscos e oportunidades de forma que os recursos sejam 

alocados; 

4. O AHP pode ser aplicado em uma organização com qualquer nível de maturidade porque 

suas entradas são normalizadas usando dados numéricos ou julgamentos subjetivos 

quando métricas não estão disponíveis. 
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Segundo (VARGAS, 2010), a priorização dos projetos em um portfilio nada mais é do que uma 

ordenação baseada em uma relação entre os custos e os benefícios de casa projeto. Terão maior 

prioridade os projetos em que os benefícios crescem em relação aos custos. É importante 

ressaltar que essa referência a custo/benefício não se refere a critérios exclusivamente 

financeiros, tais como a Taxa Financeira de Custo/Benefício, mas sim ao conceito amplo dos 

ganhos e dos esforços requeridos para realizar cada projeto. 

Ainda segundo (VARGAS, 2010) uma vez que as organizações estão inseridas em um contexto 

complexo, variável e muitas vezes caótico, o desafio da definição anteriormente apresentada está 

exatamente em determinar o que é custo e o que é benefício para uma determinada organização. 

Os critérios mais comuns empregados em priorização de projetos são: 

 

FINANCEIROS – Diretamente associados a custos, produtividade e lucros 

 

 Retorno sobre o investimento (ROI): Quantidade de ganho expressada em 

porcentagem, recebido em um investimento ou grupo de investimentos. Para calcular o 

ROI, o benefício ou retorno de um investimento é dividido pelo custo do investimento e o 

retorno é expresso em porcentagem ou razão (J. LeRoy 2008): 

 

𝑅𝑂𝐼 =
(𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

 

 Lucro Financeiro: O valor em moeda do lucro financeiro proporcionado pelo projeto. 

Um projeto pode ter um menor ROI, mas um lucro nominal maior (VARGAS, 2010). 

 Valor presente líquido: Cálculo Financeiro que leva em conta os valores no tempo em 

sequência de entradas e saídas em uma dada taxa de juros (J. LeRoy 2008).  

O valor presente líquido é calculado pela equação: 

 

𝑉𝑃𝐿 =  −𝐶𝐹0 + ∑
𝐶𝐹𝑗

(1+𝑖)𝑗
𝑛
𝑗=1    

 

Onde CF0  corresponde ao valor investido; CFj o valor dos benefícios esperados e j se é a 

taxa de juros do projeto. 
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 Índice de Lucratividade (IL): O índice de lucratividade é uma medida relativa entre o 

valor presente dos fluxos de caixa recebidos e o investimento inicial: IL = VP / I, sendo o 

valor do investimento colocado em módulo. Se o IL > 1, para cada unidade de 

investimento, o valor presente dos fluxos de caixa é maior que 1. O investimento será 

recuperado, remunerado ao menos à taxa exigida e haverá ainda um aumento de riqueza. 

 Período de Retorno (Payback descontado): Número de anos necessários para recuperar 

o investimento dos fluxos líquido de caixa descontados (BRIGHAN, 2001) 

 Taxa Financeira de Custo/Benefício: Razão entre o valor presente dos ganhos e o valor 

presenta das despesas. Quanto maior é esse quociente, mais viável é o projeto do ponto 

de vista de custo/benefício (VARGAS, 2010). 

 

ESTRATÉGICOS – Critérios específicos para a organização 

 

 Riscos (Ameaças e Oportunidades): Determina o nível de risco que a organização corre 

ao realizar o projeto. (VARGAS, 2010). 

 Urgência: Projetos mais urgentes tem maior prioridade sobre os menos urgentes 

 Comprometimento das Partes Interessadas: Quanto mais alto é o comprometimento 

das partes interessadas com o projeto, mais prioritário o projeto se torna (VARGAS, 

2010). 

 Conhecimento Técnico: Quanto maior é o conhecimento técnico disponível, maior será  

facilidade de se realizar determinado projeto e, consequentemente, menor será o “custo” 

de sua realização (VARGAS, 2010). 
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3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

3.1 PESQUISA DE CAMPOS 

Conforme será descrito em detalhes neste capítulo, a pesquisa de campos realizada com a 

empresa em estudo foi dividida em 3 etapas: 

1. Na primeiro etapa, foi feito o levantamento dos critérios estratégicos da empresa, 

segundo estudo apresentado ao SEBRAE em seu plano de ação estratégica. Nesta etapa 

foram calculados os pesos que cada um dos critérios tem na estratégia da empresa, 

utilizado a comparação par-a-par, em resposta ao questionário enviado à diretoria da 

empresa. 

2. Na segunda etapa, foram levantados os desdobramentos dos critérios estratégicos ou 

alternativas, e novamente foram realizadas as comparações par-a-par, conforme a teoria 

do AHP. As prioridades globais de cada um dos critérios foi determinada através da 

multiplicação de cada prioridade do primeiro nível (etapa 1) por sua respectiva do 

segundo nível (etapa 2). 

3. Finalmente foram escolhidos os projetos que seriam priorizados, utilizando-se a 

comparação par-a-par, segundo os critérios do segundo nível da hierarquia. 

Todo o processo de levantamento de dados foi feito através de e-mail e planilhas 

disponibilizadas através de uma pasta no GoogleDrive. 

 

Com autorização da empresa e baseando-se na Visão e nos Objetivos Estratégicos temos o mapa 

estratégico da AhHoc Games, que será usada para a montagem da hierarquia de critérios e suas 

alternativas, baseado no modelo do Balanced Score Cards: 
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Hierarquia de critérios da empresa Adhoc Games, baseado no mapa estratégico de empresas de 

alto potencial apresentado ao SEBRAE está na tabela 8: 

 

Tabela 8 - Hierarquia de critérios da empresa Adhoc Games 

Meta Critérios Alternativas 

 Seleção de 

Projetos Adhoc 

Games 

Estratégia de 

Financeira 

1. Elevar faturamento do negócio  

2. Tornar a empresa lucrativa 

3. Retorno do investimento: 3x o valor investido por jogo 

4. Captar recursos para dar suporte ao desenvolvimento de 

novos games 

Estratégia de 

Clientes 

1. Criar experiências e emoções que exploram a realidade e 

fantasia através de jogos de ação e aventura 

2. Utilizar-se de publishers internacionais para lançar jogos  

3. Utilizar-se de lojas e plataformas para comercialização 

dos jogos 

4. Mudança da matriz  para o  exterior em 2017  

 

Estratégia de 

Processo 

Internos 

1. Criar jogos inovadores de forma a despertar o interesse do 

mercado 

2. Aprimorar os processos internos de gestão e produção 

3. Organização do processo para melhorar a produtividade 

no desenvolvimento dos jogos 

4. Acelerar a empresa em uma aceleradora internacional 

Estratégia de 

Aprendizagem 

e 

conhecimento 

1. Desenvolver um programa de formação continuada para 

aprimoramento de competências  

2. Realizar benchmarking Internacional para  aprimorar 

método de trabalho  

3. Monitorar e Identificar novas tecnologias para  o mercado 

de jogos     

4. Definir política de captação,  retenção de talentos e 

remuneração 
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3.2 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

3.2.1 – Determinação da Matriz Comparativa 

Inicialmente foi feita uma primeira rodada de entrevistas com a direção da empresa para a 

determinação dos pesos comparativos entre os 4 critérios estratégicos apresentados na figura 5: 

 

Figura 5: Grupo inicial de critérios de objetivos da Adhoc Games 

 

Fonte: Autoria Própria 

Os resultados desta primeira rodada de entrevistas resultaram na matriz comparativa de critérios 

apresentada na tabela 9: 

 
  FINANCEIRA CLIENTES 

PROC. 
INTERNOS 

APRED. & 
CONHEC. 

FINANCEIRA 1 5 1/7 9 
CLIENTES 1/5 1 1/7 9 
PROC. INTERNOS 7 7 1 9 
APRED. & CONHEC. 1/9 1/9 1/9 1 

 

Tabela 9 – Matriz comparativa de critérios (1ª. Rodada) 

 

 

 

Seleção de Projetos 
AdHoc Games 

Estratégia de Financeira 

Estratégia de Clientes 

Estratégia de Processos 
Internos 

Estratégia de Aprendizagem e 
conhecimento 
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A análise dos resultados mostrou coeficiente de consistência (CR) da ordem de 31%, que é 

considerado alto: 

Figura 6: Resultado da hierarquia de critérios de objetivos da Adhoc Games com alto 

coeficiente de inconsistência 

 

Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel - BPMSG 

 

Desta forma, uma segunda rodada foi necessária para revisar os dados e reduzir o coeficiente de 

inconsistência para próximo de 8%, conforme apresentado no item  3.2.2.  Os resultados estão 

apresentados na tabela 10: 

 

 
  FINANCEIRA CLIENTES 

PROC. 
INTERNOS 

APRED. & 
CONHEC. 

FINANCEIRA 1 3 1/2 9 

CLIENTES 1/3 1 1/3 9 

PROC. INTERNOS 2 3 1 9 

APRED. & CONHEC. 1/9 1/9 1/9 1 

Total 3.44 7.11 1.94 28 

 
Resultados 

   FINANCEIRA 0,2903 0,4219 0,2571 0,3214 

CLIENTES 0,0968 0,1406 0,1714 0,3214 

PROC. INTERNOS 0,5806 0,4219 0,5143 0,3214 

APRED. & CONHEC. 0,0323 0,0156 0,0571 0,0357 

 

   Tabela 10 – Matriz Comparativa normalizada do grupo de critérios da Adhoc Games (2ª. 

rodada) 

Fonte: Autoria Própria 
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3.2.2 - Vetor de Prioridade de Eigen  
 

Tendo em vista a matriz de comparação par-a-par apresentada no item anterior, utilizou-se uma 

planilha eletrônica (K. D. Goepel Version 07.06.2015). Desta forma pôde-se determinar o vetor 

principal de Eigen e em seguida a normalização.  

 

Figura 7: Resultado da hierarquia de critérios de objetivos da Adhoc Games com  coeficiente de 

inconsistência ajustado 

 

Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel - BPMSG 

 

(FINANCEIRA, CLIENTES, PROC. INTERNOS, APRED. & CONHEC.) = (0.3291, 0.1755, 0.4620, 0.0334) 

Sendo que o ranking dos critérios encontra-se na tabela 11: 

 

CRITÉRIO RANKING PESO 

PROC. INTERNOS # 1 0.4620 

FINANCEIRA # 2 0.3291 

CLIENTES # 3 0.1755 

APRED. & CONHEC. # 4 0.0334 

 

Tabela 11- Ranking dos pesos dos critérios de escolha dos projetos da Adhoc Games 

Comparando-se o ranking apresentados nas figuras 5 e 6, observa-se que, apesar dos valores 

percentuais de cada critérios terem mudado a posição relativa entre eles não foi alterada, 

mostrando que não houve mudança nos pesos dos critérios, que irão influenciar todo o processo 

de análise do portfilio.   
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Como forma alternativa, pode-se calcular o vetor principal de Eigen através da média aritmética 

dos valores de cada um dos critérios, conforme apresentado na tabela 12: 

  VETOR DE EIGEN (Cálculo)  VETOR DE EIGEN 

FINANCEIRA [0,2903+ 0,4219+ 0,2571+ 0,3214]/4  0,3227 

CLIENTES [0,0968+ 0,1406+ 0,1714+ 0,3214]/4 0,1826 

PROCESSOS INTERNOS [0,5806+ 0,4219+ 0,5143+ 0,3214]/4 0,4596 

 
APRED. & CONHEC. 
 

[0,0323+ 0,0156+ 0,0571+ 0,0357]/4 0,0352 

 

Tabela 12 – Alternativa para o cálculo do vetor de Eigen – Adhoc Games 

 

A comparação entre o valor exato e o do método alternativo é mostrado na tabela 13: 

  
APROXIMAÇÃO DO  
VETOR DE EIGEN  

 VETOR EXATO  
DE EIGEN 

          DIFERENÇA (%) 

PROC. INTERNOS 0,4596 0,4620 0,5222 

FINANCEIRA 0,3227 0,3291 1,9833 

CLIENTES 0,1826 0,1755 -3,8883 

 
APRED. & CONHEC. 
 

0,0352 0,0334 -5,1136 

Tabela 13 -  Comparação o valor real e o valor aproximado do vetor de Eigen – Adhoc Games 

 

Segundo citado em VARGAS, 2010 o cálculo exato do vetor de Eigen é determinado apenas em 

casos específicos. A maioria dos casos práticos utiliza essa aproximação visando simplificar o 

processo de cálculo, uma vez que a diferença entre o valor real e o valor aproximado é inferior a 

10%, no entanto neste estudo será utilizado o valor real, tendo em vista a facilidade da utilização 

da planilha de cálculo. 

Os valores encontrados para o vetor de Eigen tem significado físico direto no AHP, pois ele 

determina a participação ou peso daquele critério no resultado total da meta de escolha do 

projetos. (VARGAS, 2010).  
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3.2.3 Cálculo da Inconsistência dos dados 
 

Conforme apresentado no item de 2.4.3, o cálculo da inconsistência dos dados  tem por objetivo 

verificar se os dados fornecidos pela empresa pesquisada são consistentes entre si.  

Segundo Coitinho M. (2006), Thomas Saaty (1980), baseia-se em conceitos de autovalores e 

autovetores para mostrar que pequenas variações na matriz de comparação relativa implicarão 

em uma pequena variação na matriz no autovalor máximo 𝜆𝑚𝑎𝑥. O desvio deste último a partir 

de n (número de elementos da matriz) é uma medida de consistência. Assim o índice de 

consistência (IC) para as comparações par-a-par dos critérios de seleção é: 

 

Critério 
PROC. 

INTERNOS 
FINANCEIRA CLIENTES 

APRED. & 
CONHEC 

Vetor Eigen 0,4620 0,3227 0,1826 0,0352 

Total (Soma) 1,94 3,44 7,11 28 

Valor Principal Eigen (𝜆𝑚𝑎𝑥)  4,29 = (0,4620*1,94)+(0,3227*3,44)+(0,1826*7,11)+(0,0352*28) 

 

Tabela 14 -  Cálculo do valor principal de Eigen para os critérios da Adhoc Games 

 

Índice de Consistência: 

𝐶𝐼 =  
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
 =  

4,29−4

4−1
=  0,0967  

 

Conforme exposto no item 2.1.3, o cálculo da taxa de consistência (CR) foi calculada como 

sendo: 

 

CR = 
𝐶𝐼

 𝑅𝐼
=  

0,0967

0.9
= 0,1074  =̃ 10%  

 

Tendo em vista que a taxa de consistência é aproximadamente igual a 10%, pode-se dizer que os 

dados apresentados na comparação par-a-par são consistentes e válidos como pesos para as 

próximas etapas do processo. 

O valor de RI foi obtido da tabela 7 - Tabela de índices de consistência aleatória.  
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3.3 CÁLCULO PARA ALTERNATIVAS AOS CRITÉRIOS  

Seguindo o mesmo processo de comparação par-a-par, as alternativas aos critérios foram 

também analisadas de forma a avaliar os pesos relativos de cada um em relação ao primeiro nível 

da hierarquia apresentada na sessão 3.1. As matrizes apresentadas já consideram os valores 

ajustados de forma a garantir uma baixa incosistência de dados: 

 

 

Tabela 15 -  Alternativa segundo o critério Estratégia Financeira 

 

3.3.1  Estratégia Financeira: 

Tabela 16 – Matriz Comparativa de Critérios – ESTRATÉGIA DE FINANCEIRA 

META CRITÉRIOS ALTERNATIVAS 

 Seleção de 

Projetos Adhoc 

Games 

Estratégia de 

Financeira 

1. Elevar faturamento do negócio  

2. Tornar a empresa lucrativa 

3. Retorno do investimento: 3x o valor investido por jogo 

4. Captar recursos para dar suporte ao desenvolvimento de 

novos games 

 
  FATURAMENTO LUCRATIVIDADE ROI RECURSOS 

FATURAMENTO 1 1 7 1/2 

LUCRATIVIDADE 1 1 5 2 

ROI 1/7 1/5 1 1/5 

RECURSOS 2 1/2 5 1 
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3.3.2  Estratégia de Clientes 

Tabela 17 -  Alternativa segundo o critério Estratégia de Clientes 

Tabela 18 – Matriz Comparativa de Critérios – ESTRATÉGIA DE CLIENTES  

META CRITÉRIOS ALTERNATIVAS 

Seleção de 

Projetos Adhoc 

Games 

Estratégia de 

Clientes 

1. Utilizar-se de publishers internacionais para lançar jogos 

2. Utilizar-se de lojas e plataformas para comercialização dos 

jogos 

3. Criar experiências e emoções que exploram a realidade e 

fantasia através de jogos de ação e aventura 

4. Mudança da matriz  para o  exterior em 2017  

 

 
  PUBLISHER 

LOJAS E 
PLATAFORMAS 

CRIAR 
EXPERIÊNCIAS 

MUDANÇA 
MATRIZ 

PUBLISHER 1 3 7 9 

LOJAS E PLATAFORMAS 1/3  1 5 7 

CRIAR EXPERIÊNCIAS  1/7 1/5  1 3 

MUDANÇA MATRIZ 1/9 1/7 1/3 1 
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3.3.3  Estratégia de Processo Internos 

Tabela 19 -  Alternativa segundo o critério Estratégia de Processos Internos 

 

Tabela 20 – Matriz Comparativa de Critérios – ESTRATÉGIA DE PROCESSOS INTERNOS  

 

 

Meta Critérios Alternativas 

Seleção de 

Projetos Adhoc 

Games 

Estratégia de 

Processo 

Internos 

1. Criar jogos inovadores de forma a despertar o interesse do 

mercado 

2. Aprimorar os processos internos de gestão e produção 

3. Organização do processo  para melhorar a produtividade 

no desenvolvimento dos jogos 

4. Acelerar a empresa em uma aceleradora internacional 

 
  

JOGOS 
INOVADORES 

GESTÃO E 
PRODUÇÃO 

PRODUTIVIDADE 
ACELERADORA 

INTERN. 

JOGOS INOVADORES 1 3 5 1/5 

GESTÃO E PRODUÇÃO 1/9 1 3 1/7 

PRODUTIVIDADE 1/5 1/3 1 1/9 

ACELERADORA INTERN. 5 7 9 1 
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3.3.4 Estratégia de Aprendizagem e conhecimento 

 

 

 

Tabela 21 - Alternativa segundo o critério Estratégia de Aprendizagem e Conhecimento 

Tabela 22 – Matriz Comparativa de Critérios – ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM E 

CONHECIMENTO  

 

Utilizando-se a planilha eletrônica  de autoria de Klaus Goepel Version 07.06.2015, para gerar os 

gráficos de prioridade para as alternativas aos critérios, incluindo os coeficientes de consistência 

e utilizando uma escala linear: 

 

 

 

 

 

 

Meta Critérios Alternativas 

Seleção de 

Projetos Adhoc 

Games 

Estratégia de 

Aprendizagem 

e 

conhecimento 

1. Desenvolver um programa de formação continuada para 

aprimoramento de competências  

2. Realizar benchmarking internacional para  aprimorar 

método de trabalho  

3. Monitorar e Identificar novas tecnologias para  o mercado 

de jogos     

4. Definir política de captação,  retenção de talentos e 

remuneração 

 
  

COMPETÊNCIAS BENCHMARKING 
NOVAS 

TECNOLOGIAS 
TALENTOS 

COMPETÊNCIAS 1 1/3 1/2 1/3 

BENCHMARKETING 3 1 5 3 

NOVAS TECNOLOGIAS 2 1/5 1 1/3 

TALENTOS 3 1/3 3 1 



35 

 

Figura 8 – Resultado de prioridade para as alternativas do critério Estratégia Financeira 

 

Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel - BPMSG 

 

Figura 9 – Resultado de prioridade para as alternativas do critério Estratégia de Clientes 

 

Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel – BPMSG 
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Figura 10 – Resultado de prioridade para as alternativas do critério Estratégia de Processo 

Internos 

 

Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel - BPMSG 

 

Figura 11 – Resultado de prioridade para as alternativas do critério Estratégia de 

Aprendizagem e conhecimento 

 

Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel - BPMSG 
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A prioridade global para dos critérios individuais é dada pelo produto de cada um dos critérios 

por suas alternativas, considerando-se que a soma de todos eles deve ser 1 ou 100%: 

 

 

  

Tabela 23 – Hierarquia de critérios da Adhoc Games com as prioridades globais de cada um dos 

critérios. 

 

 

  

META CRITÉRIOS ALTERNATIVAS  

 Seleção de 

Projetos Adhoc 

Games 

Estratégia 

Financeira 

 

Valor = 0.3291 

1. FATURAMENTO  0,276 

2. LUCRATIVIDADE   0,36 

3. ROI  0,054 

4. RECURSOS  0,31 

0,091 

0,118 

0,018 

0,102 
 

Estratégia de 

Clientes 

 

Valor = 0.1755 

1. PUBLISHER  0,583 

2. LOJAS E PLATAF   0,29 

3. CRIAR EXPERIÊNCIAS   0,085 

4. MUDANÇA MATRIZ   0,042 

0,102 

0,051 

0,015 

0,007 
 

Estratégia de 

Processo 

Internos 

 

Valor = 0.4620 

1. JOGOS INOVADORES   0,203 

2. GESTÃO E PRODUÇÃO   0,094 

3. PRODUTIVIDADE    0,046 

4. ACELERADORA INTERN.   0,657 

0,094 

0,043 

0,021 

0,304 
 

Estratégia de 

Aprendizagem 

e 

conhecimento 

 

Valor = 0.0334 

1. COMPETÊNCIAS    0,099 

2. BENCHMARKING    0,521 

3. NOVAS TECNOLOGIAS  0,121 

4. TALENTOS   0,259 

     
0,003 

0,017 

0,004 

0,009 
 

  
Somatório dos produtos dos valores dos 

critérios por suas alternativas 
1= 100% 
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3.4 AVALIAÇÃO DOS PROJETOS CANDIDADOS DO PORTFOLIO 

 

Tendo em vista a hierarquia dos critérios calculados na sessão anterior, os seguintes projetos 

foram listados como candidatos potenciais para as confrontação par-a-par, de forma a gerar uma 

classificação final que estivesse totalmente alinhada com a estratégia da empresa em estudo: 

 

Estratégia de Financeira 

 

 Projeto 1: Projeto de Captação EoTG Lei Rouanet 

 Projeto 2: Projeto EPIC Grants  

 

Estratégia de Clientes 

 

 Projeto 3: Projeto de Implantação de Estratégias de Marketing Digital 

 

Estratégia de Processo Internos 

 

 Projeto 4: Projeto Eco dos Deuses 

 Projeto 5: Projeto Zombie Zoid para consoles 

 Projeto 6: Projeto de Implantação de Processo de Desenvolvimento de Jogos 

 Projeto 7: Projeto de Aceleração Malásia - GameFounders  

 

Estratégia de Aprendizagem e conhecimento 

 

 Projeto 8: Programa Trainee 2016 

 Projeto 9: Projeto Level UP - Desenvolvimento de Carreira e Competências 

 

Apesar da lista ser de grande importância para a empresa, foi tomada a decisão de reduzir o 

número de 9 para 7 projetos analisados, pelo fato de o número de comparações entre cada projeto 

poderia gerar altos graus de inconsistência, o que poderia inviabilizar todo o processo de análise 

de portfilio. 

Tal decisão também se baseou na “Lei de Miller”, que preconiza  no famoso artigo The Magical 

Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on our Capacity for Processing Information 

(Miller, 1956), que a capacidade cognitiva associada à memória de curto prazo do ser humano 

está limitada a valores próximos de 7, fazendo com que quanto mais valores comparados maior a 

chance de erros relacionado ao julgamento.  
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Desta forma a lista de projetos foi reduzida compulsoriamente para 7 projetos, tendo pelo menos 

um ligada a um critério, estão listados abaixo: 

 

Estratégia de Financeira 

 

 Projeto 1: Projeto de Captação EoTG Lei Rouanet  

 

Estratégia de Clientes 

 

 Projeto 2: Projeto de Implantação de Estratégias de Marketing Digital 

 

Estratégia de Processo Internos 

 

 Projeto 3: Projeto Eco dos Deuses 

 Projeto 4: Zombie Zoid para consoles 

 Projeto 5: Projeto de Implantação de Processo de Desenvolvimento de Jogos 

 Projeto 6: Projeto de Aceleração Malásia – GameFounders - www.gamefounders.com 

 

Estratégia de Aprendizagem e conhecimento 

 

 Projeto 7: Projeto Level UP - Desenvolvimento de Carreira e Competências 

 

Tendo em vista os 7 projetos selecionados, 12 matrizes de comparação par-a-par foram montadas 

de forma a avaliar os pesos de cada projeto frente a cada uma das alternativas. 

Abaixo estão as matrizes após a reavaliação dos valores enviados pela empresa, de forma que os 

índices de consistências individuais estivesse abaixo ou muito próximos de 10%: 

  

http://www.gamefounders.com/
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Comparação dos Projetos segundo as alternativas do critério Estratégia Financeira: 

 
 PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6 PROJETO 7 

PROJETO 1 1 4 7 7 9 3 9 

PROJETO 2  1/4  1 3 1 9 1/3 9 

PROJETO 3  1/7 1/3   1 1 4 1/7 4 

PROJETO 4  1/7  1 1  1 9 1/3 9 

PROJETO 5 1/9   1/9  1/4  1/9   1 1/7 2 

PROJETO 6  1/3  3 7   3 7  1 9 

PROJETO 7 1/9   1/9  1/4  1/9 1/2  1/9  1 

CR 8,80% 
      Tabela 24: Alternativa: Elevar faturamento do negócio 

 

 
PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6 PROJETO 7 

PROJETO 1 1 1/7 1/3 1/7 2 1/9 4 

PROJETO 2  7 1 7 3 7 1 9 

PROJETO 3 3  3  1 1 9 1/3 9 

PROJETO 4 7  1/3  1 1 9 1/3 9 

PROJETO 5  1/2  1/7  1/9  1/9 1 1/9 2 

PROJETO 6  9  1 3  3   9 1 9 

PROJETO 7  1/4  3  1/9  1/9  1/2 1/9  1 

CR 7,80% 
      Tabela 25: Alternativa: Tornar a empresa lucrativa 

 

 

 PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6 PROJETO 7 

PROJETO 1 1 9 3 5 9 3 9 

PROJETO 2 1/9 1 1/7 1/3 3 1/9 3 

PROJETO 3 1/3  7  1 3 9 1/2 9 

PROJETO 4 1/5   3  1/3 1 9 1/5 9 

PROJETO 5 1/9  1/3  1/9 1/9  1 1/9 1/2 

PROJETO 6 1/3   9  2  5  9 1 9 

PROJETO 7 1/9   3  1/9  1/9  2  1/9 1 

CR 8,40% 
      Tabela 26: Alternativa: Retorno do investimento: 3x o valor investido por jogo 

 

 

 
PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6 PROJETO 7 

PROJETO 1 1 4 9 9 9 3 9 

PROJETO 2 1/4  1 2 5 9 1/2 9 

PROJETO 3 1/9   1/2 1 3 4 1/5 9 

PROJETO 4 1/9  1/5  1/3 1 3 1/7 3 

PROJETO 5 1/9  1/9 1/4   1/3 1 1/9 3 

PROJETO 6 1/3   2  5  7  9 1 9 

PROJETO 7 1/9  1/9 1/9  1/3   1/3  1/9 1 

CR 8,40% 
      Tabela 27: Alternativa: Captar recursos para dar suporte ao desenvolvimento de novos games 
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Comparação dos Projetos segundo as alternativas do critério Estratégia de Clientes: 

 

 
PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6 PROJETO 7 

PROJETO 1 1 7 1/2 2 7 1/3 9 

PROJETO 2 1/7 1 1/7 1/5 2 1/9 3 

PROJETO 3 2 7 1 3 9 1/2 9 

PROJETO 4 1/2 5 1/3 1 9 1/7 9 

PROJETO 5 1/7 1/2 1/9 1/9 1 1/9 2 

PROJETO 6 3 9 2 7 9 1 9 

PROJETO 7 1/9 1/3 1/9 1/9 1/2 1/9 1 

CR 6,60% 
      Tabela 28: Alternativa: Utilizar-se de publishers internacionais para lançar jogos 

 

 
PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6 PROJETO 7 

PROJETO 1 1 7 3 1/2 9 1 9 

PROJETO 2 1/7 1 1/3 1/4 3 1/5 7 

PROJETO 3 1/3 3 1 1/5 7 1 9 

PROJETO 4 2 4 5 1 9 5 9 

PROJETO 5 1/9 1/3 1/7 1/9 1 1/7 3 

PROJETO 6 1 5 1 1/5 7 1 9 

PROJETO 7 1/9 1/7 1/9 1/9 1/3 1/9 1 

CR 8,80% 
      Tabela 29: Alternativa: Utilizar-se de lojas e plataformas para comercialização dos jogos 

 

 
PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6 PROJETO 7 

PROJETO 1 1 3 1/7 1/5 1/3 1/3 3 

PROJETO 2 1/3 1 1/7 1/3 1/3 1/5 1/3 

PROJETO 3 7 7 1 7 5 3 7 

PROJETO 4 5 3 1/7 1 2 1/3 5 

PROJETO 5 3 3 1/5 1/2 1 1/3 7 

PROJETO 6 3 5 1/3 3 3 1 5 

PROJETO 7 1/3 3 1/7 1/5 1/7 1/5 1 

CR 10,90% 
      Tabela 30: Alternativa: Criar experiências e emoções que exploram a realidade e fantasia 

através de jogos de ação e aventura 

 

 
PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6 PROJETO 7 

PROJETO 1 1 3 7 9 9 1/2 9 

PROJETO 2 1/3 1 1 3 7 1/7 9 

PROJETO 3 1/7 1 1 2 7 1/5 9 

PROJETO 4 1/9 1/3 1/2 1 3 1/9 4 

PROJETO 5 1/9 1/7 1/7 1/3 1 1/9 2 

PROJETO 6 2 7 5 9 9 1 9 

PROJETO 7 1/9 1/9 1/9 1/4 1/2 1/9 1 

CR 8,50% 
      Tabela 31: Alternativa:  Mudança da matriz  para o exterior em 2017   
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Comparação dos projetos segundo as alternativas do critério Estratégia de Processos 

Internos: 

 
PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6 PROJETO 7 

PROJETO 1 1 9 2 9 7 1/2 9 

PROJETO 2 1/9 1 1/5 1/3 1/3 1/9 1/7 

PROJETO 3 1/2 5 1 9 5 1/3 3 

PROJETO 4 1/9 3 1/9 1 1/3 1/7 1/5 

PROJETO 5 1/7 3 1/5 3 1 1/3 1 

PROJETO 6 2 9 3 7 3 1 7 

PROJETO 7 1/9 7 1/3 5 1/7 1/7 1 

                    CR             9.5% 

 

Tabela 32: Alternativa: Criar jogos inovadores de forma a despertar o interesse do mercado 

 
PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6 PROJETO 7 

PROJETO 1 1 1/2 1 5 1/7 5 5 

PROJETO 2 2 1 2 7 1/5 3 3 

PROJETO 3 1 1/2 1 7 1/3 5 5 

PROJETO 4 1/5 1/7 1/7 1 1/9 1/3 1/3 

PROJETO 5 7 5 3 9 1 7 7 

PROJETO 6 1/5 1/3 1/5 3 1/7 1 1/3 

PROJETO 7 1/5 1/3 5 3 3 3 1 

CR 8,40% 
       

Tabela 33: Alternativa: Aprimorar os processos internos de gestão e produção 

 
PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6 PROJETO 7 

PROJETO 1 1 5 3 7 3 5 1 

PROJETO 2 1/5 1 1 7 1 1 1/3 

PROJETO 3 1/3 1 1 9 2 5 1 

PROJETO 4 1/7 1/7 1/9 1 1/7 1/9 1/5 

PROJETO 5 1/3 1 1/2 7 1 5 1 

PROJETO 6 1/5 1 1/5 9 1/5 1 1/3 

PROJETO 7 1 3 1 5 3 3 1 

CR 9,90% 
       

Tabela 34: Alternativa: Organização do processo  para melhorar a produtividade no 

desenvolvimento dos jogos 

 
PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6 PROJETO 7 

PROJETO 1 1 7 3 9 9 1/2 7 

PROJETO 2 1/7 1 1/5 7 7 1/9 3 

PROJETO 3 1/3 5 1 9 9 1/3 7 

PROJETO 4 1/9 1/7 1/9 1 1/3 1/9 1/3 

PROJETO 5 1/9 1/9 1/9 3 1 1/9 1 

PROJETO 6 2 1/9 3 9 9 1 9 

PROJETO 7 1/7 1/3 1/7 3 1 1/9 1 

CR 10,10% 
       

Tabela 35: Alternativa: Acelerar a empresa em uma aceleradora internacional 
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Comparação dos Projetos segundo as alternativas do critério Estratégia de Aprendizagem e 

Conhecimento: 

Tabela 36: Alternativa: Desenvolver um programa de formação continuada para aprimoramento 

de competências 

Tabela 37: Alternativa: Realizar benchmarking internacional para aprimorar método de trabalho 

Tabela 38: Alternativa: Monitorar e Identificar novas tecnologias para o mercado de jogos 

 
PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6 PROJETO 7 

PROJETO 1 1 9 9 9 9 9 3 

PROJETO 2 1/9  1 1/5 5 3 1/3 1/7 

PROJETO 3  1/9  5 1 7 7 1/2 1/3 

PROJETO 4  1/9 1/5  1/7  1 1/2 1/9 1/9 

PROJETO 5 1/9   1/3 1/7  2  1 1/7 1/7 

PROJETO 6  1/9  3  2  9  7 1 1/2 

PROJETO 7  1/3  7  3  9  7  2 1 

CR 8,80% 
       

Tabela 39: Alternativa: Definir política de captação, retenção de talentos e remuneração 

 

 
PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6 PROJETO 7 

PROJETO 1 1 7 2 9 4 2 1/7 

PROJETO 2  1/7 1 1/5 1 1/3 1/5 1/9 

PROJETO 3  1/2  5 1 7 3 1 1/3 

PROJETO 4  1/9  1  1/7 1 1/3 1/7 1/9 

PROJETO 5  ¼  3 1/3   3 1 1/3 1/5 

PROJETO 6 1/2   5 1   7  3 1 1/3 

PROJETO 7  7  1  3  9  5  3 1 

CR 5,70% 
      

 
PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6 PROJETO 7 

PROJETO 1 1 2 7 7 7 1/2 9 

PROJETO 2 1/2  1 7 3 7 1/3 9 

PROJETO 3  1/2 1/7  1 1/3 2 1/5 9 

PROJETO 4  1/7  3  3 1 5 1/5 9 

PROJETO 5  1/7 1/7   1/2  1/5 1 1/9 5 

PROJETO 6  2  3  5  5  9 1 9 

PROJETO 7  1/9  1/9  1/9 1/9   1/5 1/9  1 

CR 11,50% 
      

 
PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6 PROJETO 7 

PROJETO 1 1 9 2 2 7 1/3 5 

PROJETO 2  1/9 1 1/9 1/9 1/3 1/9 1/3 

PROJETO 3  1/2 9  1 2 7 1/3 5 

PROJETO 4 1/2  9  1/2 1 7 1/5 3 

PROJETO 5  1/7  3  1/7  1/7 1 1/7 1/7 

PROJETO 6 3   9  3  5  7 1 5 

PROJETO 7 1/5   3  1/5  1/3  7  1/5 1 

CR 9,30% 
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Considerando-se as tabelas apresentadas, foram calculados todas as prioridades e coeficientes de 

inconsistência, gerando as 12 figuras a seguir: 

 

Fig. 12: Resultado de prioridade dos projetos para a alternativa Faturamento 

 

Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel – BPMSG 

 

Fig. 13: Resultado de prioridade dos projetos para a alternativa Lucratividade 

 

Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel - BPMSG 
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Fig. 14: Resultado de prioridade dos projetos para a alternativa ROI  

 

Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel – BPMSG 

 

Fig. 15: Resultado de prioridade dos projetos para a alternativa Recursos  

 

Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel – BPMSG 
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Fig. 16: Resultado de prioridade dos projetos para a alternativa Publisher  

 
Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel - BPMSG 

 

Fig. 17: Resultado de prioridade dos projetos para a alternativa Lojas e Plataformas 

 
Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel - BPMSG 
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Fig. 18: Resultado de prioridade dos projetos para a alternativa Criar Experiências 

 
Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel - BPMSG 

 

Fig. 19: Resultado de prioridade dos projetos para a alternativa Mudança Matriz 

 
Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel – BPMSG 

 



48 

 

Fig. 20: Resultado de prioridade dos projetos para a alternativa Jogos Inovadores 

 
Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel – BPMSG 

 

Fig. 21: Resultado de prioridade dos projetos para a alternativa Gestão e Produção 

 
Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel – BPMSG 
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Fig. 22: Resultado de prioridade dos projetos para a alternativa Produtividade 

 
Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel – BPMSG 

 

Fig. 23: Resultado de prioridade dos projetos para a alternativa Aceleradora Internacional 

 
Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel – BPMSG 
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Fig. 24: Resultado de prioridade dos projetos para a alternativa Competências 

 
Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel – BPMSG 

 

Fig. 25: Resultado de prioridade dos projetos para a alternativa Benchmarking 

 
Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel – BPMSG 
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Fig. 26: Resultado de prioridade dos projetos para a alternativa Novas Tecnologias 

 
Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel – BPMSG 

 

Fig. 27: Resultado de prioridade dos projetos para a alternativa Talentos 

 
Fonte: Planilha eletrônica desenvolvida por Klaus Goepel - BPMSG 
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Na figura 28, apresenta-se a comparação dos coeficientes de consistência (CR) antes e depois 

dos ajustes, usando-se o recurso disponível na planilha eletrônica. Tal recurso mostra ao usuário 

quais as três comparações mais inconsistentes, permitindo os ajustes necessários para tornar a 

matriz mais equilibrada: 

 

Figura 28: Valores de CR antes de depois dos ajustes 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Observa-se que poucos valores de CR estão acima de 10%, o que demonstra que a matriz não foi 

distorcida a ponto de fugir a realidade dos dados apresentados pelos tomadores de decisão da 

empresa. 

Além disso, o gráfico também demostra a dificuldade de obter-se valores baixos de CR na 

primeira rodada do processo de comparação par-a-par, sendo necessários ajustes visando um 

maior equilíbrio entre os dados apresentados. 

Desta forma, os resultados obtidos com a análise dos critérios (sessão 3.3) e aqueles das 

prioridades de cada projeto referentes as alternativas, foram geradas 7 tabelas que contém o peso 

de cada critério e o peso das alternativas obtidas na análise dos projetos (sessão 3.4), e o 

resultado do produto entre eles. 
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  Critério Peso do Critério Peso da Alternativa Produto 

FATURAMENTO 0,0908 0,4184 0,0380 

LUCRATIVIDADE 0,1185 0,0410 0,0049 

ROI 0,0178 0,3806 0,0068 

RECURSOS 0,1020 0,4339 0,0443 

PUBLISHER 0,1023 0,1678 0,0172 

LOJAS E PLATAF 0,0509 0,2309 0,0118 

CRIAR EXPERIÊNCIAS 0,0149 0,0577 0,0009 

MUDANÇA MATRIZ 0,0074 0,3028 0,0022 

JOGOS INOVADORES 0,0938 0,3072 0,0288 

GESTÃO E PRODUÇÃO 0,0434 0,1294 0,0056 

PRODUTIVIDADE 0,0213 0,3117 0,0066 

ACELERADORA INTERN. 0,3035 0,2844 0,0863 

COMPETÊNCIAS 0,0033 0,1887 0,0006 

BENCHMARKING 0,0174 0,2822 0,0049 

NOVAS TECNOLOGIAS 0,0040 0,2128 0,0009 

TALENTOS 0,0087 0,4475 0,0039 

  
Total 0,2636 

Tabela 40: Projeto de Captação EoTG Lei Rouanet 

 

Critério Peso do Critério Peso da Alternativa Produto 

FATURAMENTO 0,0908 0,1287 0,0117 

LUCRATIVIDADE 0,1185 0,3416 0,0405 

ROI 0,0178 0,0383 0,0007 

RECURSOS 0,1020 0,1535 0,0157 

PUBLISHER 0,1023 0,0359 0,0037 

LOJAS E PLATAF 0,0509 0,0603 0,0031 

CRIAR EXPERIÊNCIAS 0,0149 0,0311 0,0005 

MUDANÇA MATRIZ 0,0074 0,1096 0,0008 

JOGOS INOVADORES 0,0938 0,0217 0,0020 

GESTÃO E PRODUÇÃO 0,0434 0,1610 0,0070 

PRODUTIVIDADE 0,0213 0,0969 0,0021 

ACELERADORA INTERN. 0,3035 0,0793 0,0241 

COMPETÊNCIAS 0,0033 0,0266 0,0001 

BENCHMARKING 0,0174 0,1868 0,0033 

NOVAS TECNOLOGIAS 0,0040 0,0193 0,0001 

TALENTOS 0,0087 0,0474 0,0004 

  
Total 0,1155 

 

Tabela 41: Implantação de Estratégias de Marketing Digital 
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   Critério Peso do Critério Peso da Alternativa Produto 

FATURAMENTO 0,0908 0,0619 0,0056 

LUCRATIVIDADE 0,1185 0,1245 0,0147 

ROI 0,0178 0,1804 0,0032 

RECURSOS 0,1020 0,0863 0,0088 

PUBLISHER 0,1023 0,2375 0,0243 

LOJAS E PLATAF 0,0509 0,1254 0,0064 

CRIAR EXPERIÊNCIAS 0,0149 0,4308 0,0064 

MUDANÇA MATRIZ 0,0074 0,0990 0,0007 

JOGOS INOVADORES 0,0938 0,1734 0,0163 

GESTÃO E PRODUÇÃO 0,0434 0,1464 0,0064 

PRODUTIVIDADE 0,0213 0,1771 0,0038 

ACELERADORA INTERN. 0,3035 0,1846 0,0560 

COMPETÊNCIAS 0,0033 0,1309 0,0004 

BENCHMARKING 0,0174 0,0545 0,0009 

NOVAS TECNOLOGIAS 0,0040 0,1763 0,0007 

TALENTOS 0,0087 0,1096 0,0009 

  
Total 0,1557 

Tabela 42: Projeto Projeto Eco dos Deuses 

 

 
  

Critério 
Peso do 
Critério Peso da Alternativa Produto 

FATURAMENTO 0,0908 0,1068 0,0097 

LUCRATIVIDADE 0,1185 0,1545 0,0183 

ROI 0,0178 0,1017 0,0018 

RECURSOS 0,1020 0,0419 0,0043 

PUBLISHER 0,1023 0,1224 0,0125 

LOJAS E PLATAF 0,0509 0,3780 0,0192 

CRIAR EXPERIÊNCIAS 0,0149 0,1330 0,0020 

MUDANÇA MATRIZ 0,0074 0,0465 0,0003 

JOGOS INOVADORES 0,0938 0,0298 0,0028 

GESTÃO E PRODUÇÃO 0,0434 0,0225 0,0010 

PRODUTIVIDADE 0,0213 0,0210 0,0004 

ACELERADORA INTERN. 0,3035 0,0183 0,0056 

COMPETÊNCIAS 0,0033 0,0237 0,0001 

BENCHMARKING 0,0174 0,0932 0,0016 

NOVAS TECNOLOGIAS 0,0040 0,1251 0,0005 

TALENTOS 0,0087 0,0189 0,0002 

  
Total 0,0803 

Tabela 43: Projeto Zombie Zoid para consoles 
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Critério Peso do Critério Peso da Alternativa Produto 

FATURAMENTO 0,0908 0,0239 0,0022 

LUCRATIVIDADE 0,1185 0,0257 0,0030 

ROI 0,0178 0,0189 0,0003 

RECURSOS 0,1020 0,0274 0,0028 

PUBLISHER 0,1023 0,0251 0,0026 

LOJAS E PLATAF 0,0509 0,0270 0,0014 

CRIAR EXPERIÊNCIAS 0,0149 0,1087 0,0016 

MUDANÇA MATRIZ 0,0074 0,0240 0,0002 

JOGOS INOVADORES 0,0938 0,0618 0,0058 

GESTÃO E PRODUÇÃO 0,0434 0,4487 0,0195 

PRODUTIVIDADE 0,0213 0,1421 0,0030 

ACELERADORA INTERN. 0,3035 0,0282 0,0085 

COMPETÊNCIAS 0,0033 0,0579 0,0002 

BENCHMARKING 0,0174 0,0334 0,0006 

NOVAS TECNOLOGIAS 0,0040 0,0287 0,0001 

TALENTOS 0,0087 0,0252 0,0002 

  
Total 0,0521 

Tabela 44: Projeto de Implantação de Processo de Desenvolvimento de Jogos 

 
 
 

 Critério Peso do Critério Peso da Alternativa Produto 

FATURAMENTO 0,0908 0,2412 0,0219 

LUCRATIVIDADE 0,1185 0,2939 0,0348 

ROI 0,0178 0,2571 0,0046 

RECURSOS 0,1020 0,2383 0,0243 

PUBLISHER 0,1023 0,3919 0,0401 

LOJAS E PLATAF 0,0509 0,1610 0,0082 

CRIAR EXPERIÊNCIAS 0,0149 0,2013 0,0030 

MUDANÇA MATRIZ 0,0074 0,3994 0,0029 

JOGOS INOVADORES 0,0938 0,3318 0,0311 

GESTÃO E PRODUÇÃO 0,0434 0,0387 0,0017 

PRODUTIVIDADE 0,0213 0,0695 0,0015 

ACELERADORA INTERN. 0,3035 0,3732 0,1133 

COMPETÊNCIAS 0,0033 0,1309 0,0004 

BENCHMARKING 0,0174 0,3336 0,0058 

NOVAS TECNOLOGIAS 0,0040 0,3707 0,0015 

TALENTOS 0,0087 0,1380 0,0012 

  
Total 0,2963 

Tabela 45: Projeto de Aceleração Malásia – Game Founders 
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 Critério Peso do Critério Peso da Alternativa Produto 

FATURAMENTO 0,0908 0,0189 0,0017 

LUCRATIVIDADE 0,1185 0,0188 0,0022 

ROI 0,0178 0,0229 0,0004 

RECURSOS 0,1020 0,0186 0,0019 

PUBLISHER 0,1023 0,0194 0,0020 

LOJAS E PLATAF 0,0509 0,0175 0,0009 

CRIAR EXPERIÊNCIAS 0,0149 0,0373 0,0006 

MUDANÇA MATRIZ 0,0074 0,0187 0,0001 

JOGOS INOVADORES 0,0938 0,0743 0,0070 

GESTÃO E PRODUÇÃO 0,0434 0,0534 0,0023 

PRODUTIVIDADE 0,0213 0,1818 0,0039 

ACELERADORA INTERN. 0,3035 0,0320 0,0097 

COMPETÊNCIAS 0,0033 0,4413 0,0015 

BENCHMARKING 0,0174 0,0162 0,0003 

NOVAS TECNOLOGIAS 0,0040 0,0670 0,0003 

TALENTOS 0,0087 0,2134 0,0018 

  
Total 0,0365 

Tabela 46: Projeto Level Up - Desenvolvimento de Carreira e Competências 
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Finalmente, na tabela 47 é apresentado o resultado dos cálculos e na figura 29 tem-se o resultado 

gráfico correspondente: 

 
 

  Projeto de Aceleração Malásia – GameFounders 29,63% 

Projeto de Captação EoTG Lei Rouanet 26,36% 

Projeto Eco dos Deuses 15,57% 

Projeto de Implantação de Estratégias de Marketing Digital 11,55% 

Projeto Zombie Zoid para consoles 8,03% 

Projeto de Implantação de Processo de Desenvolvimento de Jogos 5,21% 

Projeto Level Up - Desenvolvimento de Carreira e Competências 3,65% 

 
1,00 

Tabela 47: Resultado Final para as prioridades do portfilio 

 

 

 

Figura 29 – Resultados finais para a prioridade do portfilio da Adhoc Games  

 
 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

Observa-se pelo gráfico da figura 29 que o projeto GameFounders (aceleradora de empresas) e o 

projeto de captação de recursos através da lei Rouanet de fomento a cultura representam quase 

55%  da meta, o que os torna projetos críticos para o atingimento das metas da empresa.  
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Além disso, o projeto do novo game também tem grande relevância, pois contribui com mais de 

15% da meta.  

É bastante surpreendente o fato de inicialmente pensar-se que o lançamento do novo produto 

seria o projeto de maior relevância, que se mostrou não ser uma verdade, após a análise dos 

resultados. 

Como forma de comparar a percepção de qual seria o ranking dos projetos com o resultado do 

estudo, foi perguntado ao CEO da empresa: “Em sua opinião, como você ordenaria os projetos 

considerando a situação atual da empresa e a sua estratégia?” A comparação está apresentada na 

tabela 48: 

 

CEO AHP Projetos 

1 1 Projeto 6: Projeto de Aceleração Malásia – GameFounders - www.gamefounders.com 

2 2 Projeto 1: Projeto de Captação EoTG Lei Rouanet  

3 5 Projeto 4: Zombie Zoid para consoles 

4 3 Projeto 3: Projeto Eco dos Deuses 

5 4 Projeto 2: Projeto de Implantação de Estratégias de Marketing Digital 

6 6 Projeto 5: Projeto de Implantação de Processo de Desenvolvimento de Jogos 

7 7 Projeto 7: Projeto Level Up - Desenvolvimento de Carreira e Competências 

 
Tabela 48: Priorização dos projetos pelo AHP e pelo CEO da empresa 

 

Conclui-se através da tabela 48 que a percepção da priorização dos projetos alinhados com a 

estratégia da empresa pode ser distorcida por diversos fatores, que são corrigidos com o uso do 

processo AHP, apesar dos que contribuem mais com a estratégia estarem bem claros para a 

empresa como o foco principal para o atingimento das metas.   
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4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi propor uma nova metodologia de tomada de decisão para 

gerenciamento de portfilio de projetos a uma empresa de jogos eletrônicos, levando em 

consideração elementos estratégicos e seus desdobramentos. 

Com a ajuda da pesquisa bibliográfica, pôde-se ter uma visão dos fundamentos do processo 

AHP e conclui-se que o mesmo é uma ferramenta poderosa, que se utilizada em conjunto 

com outras, como o Balanced Score cards  pode contribuir em muito na alocação de recursos 

financeiros, humanos e de tempo nos projetos mais alinhado com a estratégia. 

Durante todo o processo de pesquisa de campo, tentou-se tornar o coleta de dados a mais 

simples possível através do uso de planilhas eletrônicas, apesar de que o uso de questionários 

estruturados poderia ter ajudado num entendimento mais rápido do processo para os 

tomadores de decisão. 

Observa-se que apesar do processo de comparação par-a-par ser relativamente simples, exige 

um esforço dos líderes da empresa em revisitar a estratégia desde seu ponto mais alto até  

nível dos desdobramentos, chegado aos projetos, o que mostra que o feeling da alta direção 

para tomada de decisão poder ser substituído por uma análise baseada em dados e fatos, o 

que ao final do processo é muito mais segura e poderosa. 

Além disso, observa-se que uma dos pontos mais complexos é tornar o coeficiente de 

inconsistência (CR) abaixo de 10%, visto que na maioria das vezes esta razão estava maior 

do que esse valor, fazendo com que fossem necessárias novas rodadas de comparação par-a-

par ou o uso do recurso da planilha eletrônica que mostrava quais comparações contribuíam 

mais para um alto CR. 

Uma observação durante esse processo foi que mesmo com a correção dos valores originais 

apresentados pela empresa, o ranking de pesos antes e depois dos ajustes se mantinha o 

mesmo, apesar dos valores relativos serem mudados. 

Conclui-se também que o uso da análise de portfilio não está restrita a grandes organizações 

como inicialmente poder-se-ia pensar e que tal análise, com o uso do AHP, pode em muito 

ajudar na tomada de decisões mais embasada em fatos e dados e não somente em fatores 

intangíveis. 
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Em reunião com o CEO da empresa, foram discutidos os resultados obtidos com o uso do 

AHP e afirmado que esta está será incorporado ao processo de planejamento estratégico da 

empresa para os próximos anos.  

Finalmente, foi destacada a importância do processo para alinhar de forma clara e objetiva a 

estratégia da empresa com os projetos, que até o momento pareciam estar sem priorização e 

foco. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 Recomenda-se a criação de um questionário que guie o entrevistado no processo de 

comparação par-a-par, de forma a facilitar o entendimento das comparações e redução da 

inconsistência de dados; 

 Com o uso de software profissional de AHP será possível fazer análises de sensitividade, 

que permitirá aos tomadores de decisão a mudar graficamente as prioridades dos critérios 

de decisão da estratégia do negócio e instantaneamente ver o impacto das prioridades no 

negócio na melhoria do portfilio de projetos; 

 Sugere-se que o processo AHP possa ser simplificado para uso em um workshop pela 

empresa durante o período de planejamento estratégico anual. Tal simplificação 

considera o uso de um tutorial com um passo-a-passo do processo de forma a instruir os 

usuários em como usar os questionários, planilhas e interpretar os dados; 

 Para uso de forma prática pela empresa em novas oportunidades, recomenda-se dividir o 

trabalho em 3 etapas: (1) reunião com a alta direção para capturar os critérios baseado no 

BSC e as comparações entre eles, (2) reunião com a média gerência, buscando a 

comparação das alternativas (desdobramento do BSC) e finalmente na etapa (3) uma 

reunião com os gerentes dos projetos para comparação entre cada um deles. No entanto, é 

necessário usar pesos distintos para cada um dos níveis do processo, de forma 

descendente entre as etapas 1 até a etapa 3; 

 Outra melhoria no uso do AHP na análise de portfilio seria a criação de uma matriz de 

dependência, mostrando a interdependência entre os projetos, além da divisão dos 

recursos financeiros da empresa, alinhado com a estratégia da organização, conforme 

estudo apresentado em KENDRICK, 2007. 
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