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O impacto econômico positivo gerado pelos APLs atrai investimento 

público através de projetos, que visam fortalecer as empresas da 

região. A escassez de recursos torna fundamental o uso de metodologia 

formal e adequada que busque o aumento da satisfação dos objetivos, 

muitas vezes conflitantes e subjetivos, associados à decisão de 

selecionar projetos. O trabalho propõe um modelo de decisão com 

abordagem multicritério associada à programação linear inteira para 

selecionar os projetos, seguido de uma análise de sensibilidade por 

simulação Monte Carlo para identificar a robustez da solução e uma 

análise de variação mínima dos pesos para a troca da solução 

recomendada inicialmente. A aplicação é realizada com 18 projetos 

desenvolvidos por um dos municípios que compõem o APL de 

confecções do agreste. Na avaliação multicritério utiliza-se o modelo 

de agregação aditivo associado ao SMARTS para obtenção das 

constantes de escala, além da realização dos devidos ajustes das 

constantes de escala para a problemática de portfólio. Como resultado, 

foi selecionado um portfólio com 10 projetos. A análise de 

sensibilidade identificou apenas um outro portfólio com ocorrência 

significativa de 32,4% e que modifica apenas um projeto. Também foi 

identificado que seria necessária uma variação mínima de 26,32% em 

k4 e k5 para que a recomendação original fosse alterada. A análise 

sobre os resultados mostra que o intervalo de variação sem troca de 

solução pode fornecer maior segurança ao decisor em aceitar a 

recomendação. 
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1. Introdução 

O desenvolvimento econômico de um país ocorre através de elementos originados de forma 

espontânea e outros propositalmente projetados pelo poder público para tal objetivo. Um 

exemplo disso, são os Arranjos Produtivos Locais - APLs e as políticas direcionadas para APLs, 

desenvolvidas pelo governo brasileiro. O agrupamento de empresas é uma forma de ganhar 

força para superar obstáculos que seriam muito mais prejudiciais se enfrentados pelas empresas 

de maneira isolada. As políticas direcionadas para APLs surgem para assegurar os benefícios 

iniciais e promover benefícios adicionais que exigem recursos e direcionamento estratégico 

além do disponível no APL. 

Clusters são definidos como agrupamento de elementos que em alguns contextos compartilham 

características. No contexto deste trabalho, clusters são definidos como concentrações 

geográficas de indústrias independentes relacionadas e outras entidades interconectadas 

informalmente que cooperam entre si, para desenvolver um ambiente apropriado à geração de 

competitividade e melhoria da produtividade (PORTER, 1990; 1998). De acordo com o site do 

GTP-APL (2011) os termos APL e cluster são equivalentes. 

Nos estágios iniciais de industrialização, em regiões com poucos recursos disponíveis, o cluster 

facilita o desenvolvimento dos empreendimentos em pequenos passos permitindo menores 

quantidades de investimento financeiro e humano e menores riscos, através de economias de 

escala e complementaridade entre as atividades desempenhadas pelas empresas. Em estágios 

avançados de industrialização, auxilia na melhoria do desempenho e aumento da 

competitividade, até mesmo em nível global, através da cooperação mais intensa (SCHMITZ 

E NADVI, 1999).  

Os clusters atraem investimentos governamentais e de outras instituições públicas devido ao 

efeito positivo que causam sobre a competitividade das empresas no mercado interno e 

internacional. O objetivo destes investimentos é aumentar a produtividade das empresas e 

desenvolver os clusters existentes. Dado que a origem dos clusters ocorre, geralmente, a partir 

de características e vantagens que uma determinada região possui e sem relação com iniciativas 

governamentais (PORTER, 1998).  

O apoio governamental aos APLs muitas vezes surge de projetos públicos, principalmente 

devido a necessidade de considerar as particularidades de cada APL (HOSPERS E 

BEUGELSDIJK, 2002). A seleção de portfólio para investimento é importante porque envolve 

o alcance de objetivos através da seleção de projetos que disputam por recursos escassos 

(TAVANA, 2015), (DE ALMEIDA, 2013; SCHMIEDEBERG, 2010). Neste contexto, a 



 

 

 

 

alocação dos recursos públicos a partir da abordagem de seleção de portfólio é realizada para 

maximizar o resultado percebido dentro da limitação dos recursos. 

Políticas direcionadas aos clusters são relativamente exploradas na literatura com diferentes 

abordagens (CRASS et al., 2017; TÖPFER et al., 2017; LEHMANN E MENTER, 2017; 

NISHIMURA E OKAMURO, 2011; GARONE et al., 2015). No entanto, a utilização de 

métodos multicritério para apoiar, especificamente, a alocação de recursos para políticas 

direcionadas aos clusters não foi identificada na literatura. Portanto, este trabalho objetiva o 

desenvolvimento de um modelo multicritério que auxilie na tomada de decisão sobre a alocação 

de recursos para projetos públicos que visam promover e apoiar o desenvolvimento de clusters. 

Além de fornecer a análise de sensibilidade e análise da variação nos pesos que avalia a troca 

da recomendação usando uma abordagem baseada na otimização inversa com a norma L∞ para 

analisar a robustez da solução.  

O restante deste artigo é organizado da seguinte maneira, na seção 2 é apresentada uma breve 

revisão da literatura sobre políticas públicas direcionadas para clusters e seleção de portfólio 

com multicritério. O modelo utilizado é explanado na seção 3, englobando a aplicação e as 

análises propostas. E a conclusão, com as discussões sobre os resultados finaliza o trabalho na 

seção 4. 

 

2. Revisão da literatura 

 

2.1. Políticas públicas para clusters 

Políticas para cluster são definidas como todos os esforços desempenhados pelo governo para 

desenvolver e apoiar clusters com intuito de fortalecer as capacidades de inovação e tornar a 

região e os participantes mais competitivos (SCHMIEDEBERG, 2010; HOSPERS E 

BEUGELSDIJK, 2002). 

As iniciativas para promover o cluster são categorizadas com base no setor ao qual pertencem 

os atores, os recursos financeiros e os interesses que conduzirão a estratégia implementada. Elas 

podem seguir uma abordagem top-down quando projetadas, implementadas, no mínimo co-

financiadas temporariamente e dirigidas por órgãos governamentais ou agências públicas. Ou 

podem ser bottom-up quando são organizados, financiados e primariamente estimulados por 

grupos de empresas privadas (FROMHOLD-EISEBITH E EISEBITH, 2005). A classificação 

fornecida por Nishimura e Okamuro (2011) divide as políticas direcionadas para cluster em: 

suporte direto, composto por intervenções governamentais mais fortes ilustradas por 

consórcios, subsídios e serviços de incubação. Ou suporte indireto, composto por intervenções 



 

 

 

 

governamentais mais leves, como por exemplo, fornecimento de informações através de sites, 

organização de eventos e consultoria.  

No Brasil, as ações de apoio aos APLs são desenvolvidas de forma transversal e interdisciplinar 

por diversos atores a nível nacional, estadual, municipal e nas dependências do APL. O apoio 

aos APLs é baseado na coordenação entre os diversos atores para identificar as demandas 

coletivas e o conquistar o comprometimento entre eles para buscar soluções e desenvolvimento 

para o APL (CARDOSO, 2014). No último levantamento realizado em 2015 foram 

reconhecidos 677 APLs em todo o Brasil. Distribuídas em 59 setores produtivos. Sendo o setor 

de vestuário (englobando têxtil, confecção e calçados) o terceiro maior (MDIC, 2018).  

O APL de Confecções do Agreste de Pernambuco é composto por empresas localizadas em dez 

cidades do interior pernambucano, dentre as principais estão Caruaru, Toritama e Santa Cruz 

do Capibaribe. É considerado um APL tradicional especializado em fabricação, 

predominantemente composto por micros e pequenas empresas (PROAPL-PE, 2013).  

 

2.2. Seleção de portfólio de projetos e multicritério 

As características mais perceptíveis em problemas multicritério são a existência de duas ou 

mais alternativas e os objetivos conflitantes entre si. Implicitamente, o problema multicritério 

envolve objetivos que não podem ser representados por uma única métrica. Sendo assim, há a 

necessidade de utilização de métodos multicritério e, consequentemente, da incorporação das 

preferências de um decisor para combinar os diversos objetivos de modo que, as alternativas 

possam ser comparadas. A problemática de portfólio envolve o tipo de decisão que tem como 

objetivo selecionar um subconjunto do conjunto de alternativas do problema sem violar 

restrições que são impostas e impedem a livre escolha (DE ALMEIDA, 2013).  

Segundo Fernandez et al. (2013), a seleção de portfólio é caracterizada pela comparação entre 

portfólios viáveis ao invés da comparação entre os projetos de forma isolada. Desse modo, é 

possível que o melhor portfólio não tenha em sua composição o melhor projeto do conjunto 

avaliado. Isto porque, projetos não tão bons de forma isolada podem se tornar melhores quando 

avaliados em conjunto, superando inclusive o melhor projeto do conjunto. Nesta comparação o 

objetivo é selecionar um subconjunto que atenda aos objetivos e se enquadre nas restrições 

impostas, que pode ser de orçamento ou outros recursos (DE ALMEIDA, 2013).  

A aplicação da abordagem multicritério na seleção de investimentos públicos são 

diversificadas: Pujadas et al. (2017) propõem a avaliação de projetos públicos de planejamento 

urbano. Já Walczaka e Rutkowska (2017) abordam a decisão multicritério em contexto de 



 

 

 

 

orçamento participativo. Çağlar e Güre (2017) desenvolveram um modelo para o processo de 

seleção de portfólio de projetos públicos para R&D.  

Diversos métodos multicritério lidam com a problemática de portfólio. Observa-se a 

complexidade que conduz estes métodos a receberem modificações para fornecerem melhores 

recomendações. O modelo de agregação aditivo gera variações nos parâmetros fornecendo 

recomendações enviesadas, problema solucionado pelo uso da escala razão em seu 

procedimento. Sendo assim, as constantes de escala se obtidas em contexto de elicitação 

intervalar necessitam de ajustes para obter a avaliação equivalente na escala razão (DE 

ALMEIDA et al., 2014).  

 

3. Modelo 

O modelo a ser apresentado consiste em quatro etapas que envolvem a estruturação do problema 

junto ao decisor, a abordagem multicritério para portfólio para encontrar a solução inicial, a 

análise de robustez para checar a sensibilidade da solução e potenciais novas soluções e por fim 

a análise dos resultados para formar e apresentar uma recomendação. A figura 1 ilustra o 

modelo e seus passos, que são detalhados em sequência. 

Na primeira etapa do modelo os principais dados de input do problema são identificados. São 

obtidos do decisor quais critérios são relevantes para a seleção dos projetos, as propostas de 

projeto que serão consideradas para seleção, além de uma avaliação de como cada proposta de 

projeto satisfaz cada critério de decisão, formando assim a matriz de consequências do 

problema. Também são obtidos os custos de cada proposta de projeto e o orçamento para a 

seleção de projetos. 

Na segunda etapa do modelo as propostas de projetos são avaliadas e é realizada a 

recomendação inicial sobre a seleção de projetos. As constantes de escala foram obtidas com o 

método SMARTS, o qual realiza a obtenção dos pesos por meio do swing e representa uma 

aproximação realizada pelo próprio decisor. É um procedimento caracterizado por possuir uma 

estrutura axiomática mais simples que conduz a menos erros de elicitação, além de simplificar 

a elicitação das constantes de escala reduzindo o tempo de aplicação e esforço cognitivo do 

decisor (EDWARDS E BARRON, 1994). Este método foi escolhido por conduzir a um 

procedimento mais rápido e por ter sido considerada uma racionalidade compensatória para o 

problema. Dado que o tempo do decisor para participar da aplicação era escasso, optou-se por 

priorizar as reuniões para obtenção de dados de input da etapa 1, ao invés de realizar um 

procedimento mais complexo e cansativo. Em contraste, o tradeoff possui estrutura axiomática 

mais rigorosa, implicando em maior esforço, maior possibilidade de erros de elicitação e mais 



 

 

 

 

tempo para realização (KEENEY E RAIFFA, 1976) que o torna incompatível com as condições 

necessárias para a aplicação. 

Figura 1 - Fluxograma do modelo 

 

Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Para a avaliação multicritério utilizou-se o modelo aditivo que se refere ao conjunto de métodos 

que utiliza o procedimento de agregação aditiva dos critérios para compor o valor global de 

cada alternativa permitindo a comparação entre elas e a escolha de acordo com os maiores 

valores globais. Apesar de ser um método considerado simples, muitos equívocos ocorrem 



 

 

 

 

devido à falta de conhecimento sobre a correta aplicação do mesmo. Os equívocos mais comuns 

estão relacionados com três características deste procedimento: o conceito de constantes de 

escala, a natureza compensatória (DE ALMEIDA, 2013) e os efeitos causados por não utilizar 

escala razão, sendo este último específico para portfólio (DE ALMEIDA et al., 2014). O valor 

global de cada alternativa é obtido de acordo com a equação 1.  

 

v (𝑥𝑖) = ∑ 𝑘𝑗 𝑣𝑗(𝑥𝑖𝑗)
𝑚

𝑗=1
     (1) 

onde 

∑ 𝑘𝑗 = 1

𝑚

𝑗=1

 

No qual, kj é a constante de escala do critério j, vj é a função valor do critério j e xij é a 

consequência do projeto i no critério j. 

Como mencionado anteriormente, o modelo aditivo para a problemática de portfólio deve 

utilizar a escala razão. O método SMARTS, no entanto, elícita os pesos através de procedimento 

que utiliza escala intervalar para normalizar as consequências. Sendo assim é necessário ajustar 

as constantes de escala como sugerido por De Almeida et al. (2014). 

A seleção de portfólio possui duas abordagens, uma que gera e avalia todos os portfólios 

viáveis, exigindo muito esforço, e outra que avalia os itens e constrói o portfólio ótimo. A 

segunda abordagem, considerada neste estudo, usa técnicas de programação matemática para 

construir os portfólios e exige menor esforço, já que lida com uma menor quantidade de itens 

para avaliação e as consequências são mais facilmente avaliadas (DE ALMEIDA et al., 2014). 

Os valores globais dos projetos são utilizados como coeficientes da função objetivo de um 

problema de programação linear binário. A seleção de projetos considera em seu problema as 

restrições de recursos, e é descrita pela equação 2. 

 

 

∑ 𝑧𝑖

 𝑛

 𝑘=1

 𝑣(𝑥𝑖) 

     (2) 

Sujeito a: 

∑ 𝑟𝑖𝑞

 

𝑖 ∈ 𝑆

≤  𝑅𝑞  ∀𝑞 



 

 

 

 

Onde v(xi) representa o valor da alternativa i e zi é a variável de decisão que representa se o 

projeto foi ou não inserido no portfólio, de forma que zi assume os valores de 0, para a os 

projetos não inseridos e 1 para os projetos inseridos. A função objetivo para portfólio está 

sujeita às restrições de recursos, riq são os recursos q consumidos pelo projeto i e Rq é a 

quantidade disponível do recurso q. Neste modelo é considerada apenas a restrição referente 

aos recursos financeiros. 

Na terceira etapa do modelo são tratadas incertezas que estão relacionadas com alguns 

parâmetros que podem estar sujeitos a variação devido à subjetividade e até mesmo 

simplificações, como a obtenção das constantes de escala por meio do método SMARTS. A 

análise de sensibilidade verifica o impacto que variações em inputs e parâmetros causam na 

solução recomendada. Ela pode revelar pontos no modelo que são sensíveis às mudanças de 

valores resultando em mudança na recomendação, como por exemplo revelar a robustez da 

recomendação em relação aos pesos. Foi aplicada a simulação Monte Carlo, procedimento que 

consiste em analisar a frequência com que os projetos aparecem nos portfólios gerados pelos 

dados aleatórios, simulando as diversas situações que podem ocorrer causadas pela variação 

nos parâmetros e que influenciam a seleção (DE ALMEIDA, 2013). Para o atual trabalho foi 

considerada uma variação sobre os pesos dos critérios. 

Na análise de sensibilidade é possível identificar quais as combinações de projetos que 

poderiam ser recomendadas dentro de uma variação nos parâmetros aceitável por parte do 

decisor. Para cada combinação t nova de projetos que surge na análise de sensibilidade, pode-

se considerar que há um subespaço de pesos Kt que elege a combinação t e que o subespaço Kt 

está contido no subespaço delimitado pelos limites das variações de pesos definidos junto ao 

decisor. 

Para cada combinação que surge na análise de sensibilidade, é realizada uma análise de variação 

mínima em percentual sobre os pesos para a troca de recomendação. O objetivo é calcular a 

distância mínima entre o ponto do espaço de pesos referente aos pesos dos critérios originais e 

o subespaço de pesos que elege a nova combinação. Para isso foi utilizada uma adaptação da 

proposta de otimização inversa de Roland et al (2013) para o contexto de pesos de critérios, 

através da norma L∞, buscando através de problemas de programação linear, a variação mínima 

sobre os pesos de forma que a nova combinação superasse o valor da combinação original sem 

violar a ordenação dos critérios. A norma L∞ buscará o critério que possua a maior variação 

mínima. 

A quarta etapa reúne os dados fornecidos pelo modelo para informar ao decisor sobre a 

recomendação de acordo com os pesos fornecidos, também informa as novas recomendações 



 

 

 

 

sugeridas pela simulação, enfatizando os projetos trocados nas novas recomendações em 

comparação com a original, além da frequência de cada solução e o quanto que as preferências 

declaradas pelo decisor precisariam mudar para que a recomendação fosse alterada. 

 

3.1. Aplicação 

Para realizar a aplicação foram obtidos dados sobre 18 projetos de políticas públicas municipais 

desenvolvidas por uma das cidades que compõem o APL de confecções do agreste, dos quais 8 

projetos já foram selecionados, e estão sendo implementados e os outros 10 projetos que não 

foram selecionados para investimento e implementação. As secretarias deste município 

possuem autonomia para gerar, selecionar e implementar projetos. A proposta do estudo é 

simular uma avaliação conjunta com os projetos provenientes de todas as secretarias. 

Resultando em uma seleção integrada que busca maximizar o retorno sobre o investimento e 

considera as interdependências entre os projetos. 

Os dados foram obtidos a partir de pesquisa documental e de entrevista com o decisor, que 

ocupa um cargo de gestão municipal diretamente relacionado ao APL. O decisor definiu 5 

critérios considerados relevantes na seleção dos projetos. A tabela 1 contém os critérios 

ordenados e as constantes de escala obtidas com o SMARTS e as convertidas para escala razão. 

Os critérios 1, 2 e 3 refletem aspectos econômicos que são esperado dos investimentos 

realizados no APL. A priori, já se esperava a presença deste tipo de critério dado o impacto 

econômico que os APLs causam na economia municipal. Visto que a economia da cidade é, 

majoritariamente, baseada em atividades relacionadas com produção e comercialização de 

confecções, todos estes critérios estão fortemente relacionados com objetivos que fortalecerão 

o APL, já que a criação de novos empregos, aumento da renda e do PIB se convertem em mais 

investimentos em forma de projetos municipais e de aumento do consumo dos produtos do 

APL, contribuindo para o desenvolvimento das empresas e do APL como um todo. 

O critério 4 reflete um benefício geral fornecido pelos projetos para os contribuintes, sob a 

forma de profissionais e clientes do APL, este critério representa a perspectiva dos atores do 

APL, supostamente considerada na tentativa de atraí-los a participar dos projetos. Já o critério 

5 reflete o prazo para início de implementação do projeto, necessário para que os outros 

objetivos sejam alcançados.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela 1 - Informações referentes aos critérios 

 

Fonte: Produzido pelo autor. 

 

 Os projetos tiveram suas consequências mensuradas para cada critério sob uma escala 

qualitativa de cinco níveis correspondentes à 5-‘Muito Alto’, 4-‘Alto’, 3-‘Razoável’, 2-‘Pouco’ 

e 1-‘Muito Pouco’. A escolha desta forma de mensuração para os critérios 1, 2 e 3 é motivada 

por proporcionar maior conforto ao decisor. Já os critérios 4 e 5 são inerentemente qualitativos. 

A tabela 2 é composta pelo código que representa os projetos, pelos critérios de seleção, pelas 

consequências de cada projeto em cada uma das dimensões avaliadas e pelo custo associado a 

cada projeto. 

O orçamento foi limitado em R$ 1.100.000,00. Os projetos selecionados a partir dos valores 

globais e de acordo com o orçamento disponível são apresentados na tabela 3. 

Foram selecionados 10 projetos, cujo somatório dos custos corresponde à 100,00% do 

orçamento disponível. Eles também representam 8,1068 da função valor do modelo aditivo que 

no conjunto total avaliado é composto pelos 18 projetos correspondentes ao valor de 14,7974 

da função valor do modelo aditivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordem Critérios 

Constantes 

obtidas com 

SMARTS 

Constantes 

ajustadas 

1 Impacto na geração de empregos 0,458 0,49 

2 Aumento da renda/poder de compra 0,256 0,273 

3 Impacto no aumento do PIB 0,156 0,113 

4 Aumento da facilidade/comodidade para 

o contribuinte 

0,09 0,096 

5 Urgência do planejamento/implantação 0,04 0,028 

 



 

 

 

 

Tabela 2 -  Inputs da aplicação 

 

Fonte: Produzido pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

Código 

 

Alternativas 

Critérios  

Custo C1 C2 C3 C4 C5 

P1 Criação de comitê de integração entre as 

cidades do APL 3 3 2 4 3 95000 

P2 Portal com vagas de trabalho 5 5 5 4 5 145000 

P3 Desburocratização da abertura de empresas 5 5 5 5 5 137000 

P4 Suporte gerencial aos empreendedores 5 5 5 4 5 150000 

P5 Sistema de segurança para o centro da 

cidade 4 5 5 5 5 130000 

P6 Evento de network para mulheres 

empreendedoras 4 4 5 5 4 132000 

P7 Curso de corte e costura para mulheres 5 5 4 5 4 150000 

P8 Empreendedorismo na escola: 

incentivando o setor têxtil 4 3 3 3 3 80000 

P9 Sistema de integração entre as secretárias 

para assuntos e projetos relacionados ao 

APL 3 3 4 5 3 100000 

P10 Plataforma para vendas (e-commerce) 5 5 5 5 2 151000 

P11 Tratamento e reutilização de água na 

produção 3 3 3 4 3 80000 

P12 Destinação adequada de resíduos sólidos 

da produção 3 3 3 4 3 90000 

P13 Calendário de ações de marketing 4 5 5 5 3 132500 

P14 Calendário de ações de endomarketing 4 4 5 5 3 161000 

P15 Consultoria em gestão de design 4 4 4 3 3 100000 

P16 Formação de base de dados de 

empreendedores e trabalhadores 5 4 4 5 3 137000 

P17 Desenvolver software de gestão para 

empresas do APL 4 4 4 5 3 100000 

P18 Evento para integração / workshop 3 4 4 5 3 87000 

 



 

 

 

 

Tabela 3 - Projetos selecionados 

 

Fonte: Produzido pelo autor. 

 

 

3.2. Análise de sensibilidade e de variação 

Na análise de sensibilidade com a simulação Monte Carlo e variação de 30% nas constantes de 

escala, foram gerados 1.000.000 de casos, nos quais o portfólio original foi recomendado 

67,60%, porém dois novos portfólios também surgiram como recomendação. As informações 

referentes a esses novos portfólios estão na tabela 4.  

 

Tabela 4 - Output da análise de sensibilidade 

 

Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Sendo assim a solução se mostrou bastante robusta, já que mesmo com uma variação abrupta a 

simulação só sugere duas combinações novas, uma delas inclusive bastante rara. Por isso, na 

análise da mínima variação foi considerado apenas o portfólio A que possui maior 

probabilidade de ocorrer, o qual apresenta a modificação de apenas um projeto.  

Projetos 

selecionados 

 

Custo 

P2 145.000 

P3 137.000 

P5 130.000 

P8 80.000 

P10 151.000 

P11 80.000 

P12 90.000 

P15 100.000 

P17 100.000 

P18 87.000 

Somatório 1.100.000 

 

Identificação 

do portfólio 

Mudanças no portfólio Porcentagem de 

recomendação 
Entrada Saída 

A P4 P10 32,40% 

B P9 e P13 P2 e P12 0,000008% 

 



 

 

 

 

A busca pela variação mínima sobre os pesos com a norma L∞ com o objetivo encontrar a 

maior variação mínima entre todos os critérios identificou um empate entre os critérios 4 e 5, 

de maneira que k4 e k5 devem variar no mínimo 26,32% cada, independentemente da variação 

dos demais critérios, para que o portfólio A seja sugerido. Pode-se perceber que a variação nos 

demais critérios possuem pouco impacto sobre a troca das combinações. Analisando a matriz 

de consequências, pode-se perceber que isso ocorre por que tanto o portfólio originalmente 

recomendado quanto o portfólio A empatam nos demais critérios. 

 

4. Conclusões 

A aplicação do modelo seguida pela análise de sensibilidade fornece a base para realização da 

análise da variação. A análise da mínima variação é um modo de fornecer uma maior segurança 

ao decisor com relação a decisão recomendada. A incerteza tratada na análise da variação nas 

constantes provém do decisor, que forneceu uma aproximação por meio do SMARTS. A análise 

informa ao decisor o quanto de imprecisão é permitido em relação à determinado critério sem 

que a recomendação seja trocada. Assim, o decisor tem uma nova possibilidade de verificar se 

sua incerteza afetaria a solução obtida originalmente. E ainda fornece acesso à nova 

recomendação resultante de uma incerteza que ultrapassa a variação mínima permitida para a 

recomendação original. 

Este modelo além de colaborar para o alcance dos objetivos das instituições públicas de modo 

a obter o maior retorno sobre investimento, de acordo com os objetivos estabelecidos e 

respeitando as restrições financeiras, também contribui para retirar a informalidade, 

fundamentando as decisões em dados realísticos e metodologia embasada cientificamente. 

Para trabalhos futuros sugere-se o desenvolvimento de modelos que agreguem preferências de 

múltiplos decisores. 

 

5. Agradecimentos 

O presente trabalho foi parcialmente apoiado pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia 

do Estado de Pernambuco - FACEPE. 

 

REFERÊNCIAS 

CARDOSO, Univaldo Coelho; CARNEIRO, Vânia Lúcia Nogueira; RODRIGUES, Édna Rabêlo Quirino. APL: 

arranjo produtivo local. Brasília: Sebrae, 2014. 

 

CRASS, Dirk; RAMMER, Christian; ASCHHOF, Birgit. Geographical clustering and the effectiveness of 

public innovation programs. Journal of Technology Transfer, pp. 1-32, 2017. 

 

ÇAĞLAR, Musa; GÜREL, Si̇nan. Public R&D project portfolio selection problem with cancellations. OR 

Spectrum 39(3), pp. 659-687, 2017. 



 

 

 

 

 

DE ALMEIDA, Adiel Teixeira., Processo de Decisão nas Organizações: Construindo Modelos de Decisão 

Multicritério, 1a Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013. 

 

DE ALMEIDA, Adiel Teixeira.; VETSCHERA, Rudolf; ALMEIDA, Jonatas Araujo . Scaling Issues in 

Additive Multicriteria Portfolio Analysis. In: Dargam F; Hernández J. E; Zaraté P; Liu S; Ribeiro R; Delibasic 

B; Papathanasiou J. Decision Support Systems III - Impact of Decision Support Systems for Global 

Environments. LNBIP 184 (Lecture Notes in Business Information Processing), Springer. pp. 131–140, 2014. 

 

EDWARDS, Ward; BARRON, F. Hutton. Smarts and smarter: Improved simple methods for multiattribute 

utility measurement. Organizational Behavior and Human Decision Processes 60(3), pp. 306-325, 1994. 

 

FERNANDEZ, Eduardo; LOPEZ, Edy; MAZCORRO, Gustavo; OLMEDO, Rafael Pampilló; COELLO 

COELLO, Carlos Artemio. Application of the non-outranked sorting genetic algorithm to public project 

portfolio selection. Information Sciences 228, pp. 131-149, 2013. 

 

FROMHOLD-EISEBITH, Martina; EISEBITH, Günter. How to institutionalize innovative clusters? Comparing 

explicit top-down and implicit bottom-up approaches. Research Policy 34(8), pp. 1250-1268, 2005. 

 

GARONE, Lucas Figal; MAFFIOLI, Alessandro; DE NEGRI, João Alberto; RODRIGUEZ, Cesar; VÁZQUEZ-

BARÉ, Gonzalo. Cluster development policy, SME’s performance, and spillovers: evidence from Brazil. Small 

Business Economics 44(4), pp. 925-948, 2015. 

 

GTP-APL, Grupo de trabalho permanente. Arranjo Produtivo Local – APL. Disponível em: 

<http://portalapl.ibict.br/menu/itens_menu/apls/apl_o_que_sao.html>. Acesso em: 21 abr 2018. 

 

HOSPERS, Gert Jan; BEUGELSDIJK, Sjoerd. Regional cluster policies: Learning by comparing?. Kyklos 

Volume 55, Issue 3, 2002, Pages 381-402, 2002. 

 

KEENEY, Ralph L; RAIFFA, Howard. Decision with Multiple Objectives: Preferences and Value Trade-offs. 

John wiley & Sons, 1976. 

 

LEHMANN, Erik; MENTER, Matthias. Public cluster policy and performance. Journal of Technology Transfer, 

15 September 2017, Pages 1-35, 2017. 

 

MDIC, Ministério de desenvolvimento, indústria e comércio. Arranjo Produtivo Local – APL. Disponível em: 

<http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/arranjos-produtivos-locais>. Acesso em: 05 de 

fev 2018. 

 

NISHIMURA, Junichi; OKAMURO, Hiroyuki. Subsidy and networking: The effects of direct and indirect 

support programs of the cluster policy. Research Policy 40(5), pp. 714-727, 2011. 

 

PORTER, Michael. The competitive advantage of nations. Harvard Business Review, 68(2), 73–93, 1990. 

 

PORTER, Michael. Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, Cambridge, v. 

76, n. 6, p. 77-90, 1998. 

 

PROAPL-PE, Programa de Produção e Difusão de Inovações para a Competitividade de Arranjos Produtivos 

Locais do Estado de Pernambuco. Arranjo Produtivo Local - APL de Confecções do Agreste Plano de Melhoria 

de Competitividade – PMC, Recife, 2013. 

 

PUJADAS, Pablo; PARDO-BOSCH, Francesc; AGUADO-RENTER, Albert; AGUADO, Antonio. MIVES 

multi-criteria approach for the evaluation, prioritization, and selection of public investment projects. A case 

study in the city of Barcelona. Land Use Policy Volume 64, 1 May 2017, Pages 29-37, 2017. 

ROLAND, Julien; FIGUEIRA, José Rui; DE SMET, Yves. The inverse 0, 1-knapsack problem: Theory, 

algorithms and computational experiments. Discrete Optimization 10(2), pp. 181-192, 2013. 

SCHMIEDEBERG, Claudia. Evaluation of Cluster Policy: A Methodological Overview. Evaluation 16(4), pp. 

389-412, 2010. 

 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85029543066&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22Public+cluster+policy+and+performance%22&st2=&sid=d46f05488a1f165aca1a44ce9425c942&sot=b&sdt=b&sl=46&s=TITLE%28%22Public+cluster+policy+and+performance%22%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=


 

 

 

 

SCHMITZ, Hubert; NADVI, Khalid. Clustering and Industrialization: Introduction. World Development, 

Elsevier, v. 27, n. 9, p. 1503-1514, 1999. 

 

TAVANA, Madjid; KERAMATPOUR, Mehdi; SANTOS-ARTEAGA, Francisco J.; GHORBANIANE, 
Esmail. A fuzzy hybrid project portfolio selection method using Data Envelopment Analysis, TOPSIS and 

Integer Programming. Expert Systems with Applications 42(22), pp. 8432-8444, 2015. 

 

TÖPFER, Stefan; CANTNER, Uwe;  GRAF, Holger. Structural dynamics of innovation networks in German 

Leading-Edge Clusters. Journal of Technology Transfer pp. 1-24, 2017. 

 

WALCZAK, Dariusz; RUTKOWSKA, Aleksandra. Project rankings for participatory budget based on the fuzzy 

TOPSIS method. European Journal of Operational Research 260(2), pp. 706-714, 2017. 

 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57197729892&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602206749&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7201978807&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85034260009&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Structural+dynamics+of+innovation+networks+in+German+Leading-Edge+Clusters&st2=&sid=83d129722930012dca7ee1d5f44f32dc&sot=b&sdt=b&sl=89&s=TITLE-ABS-KEY%28Structural+dynamics+of+innovation+networks+in+German+Leading-Edge+Clusters%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85034260009&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Structural+dynamics+of+innovation+networks+in+German+Leading-Edge+Clusters&st2=&sid=83d129722930012dca7ee1d5f44f32dc&sot=b&sdt=b&sl=89&s=TITLE-ABS-KEY%28Structural+dynamics+of+innovation+networks+in+German+Leading-Edge+Clusters%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/144651?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57192868637&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57191255126&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85008517606&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=selection+of+public+investment+projects+multi+criteria&st2=&sid=d22f4adfc812b7876d43e0be198f7d03&sot=b&sdt=b&sl=69&s=TITLE-ABS-KEY%28selection+of+public+investment+projects+multi+criteria%29&relpos=0&citeCnt=5&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85008517606&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=selection+of+public+investment+projects+multi+criteria&st2=&sid=d22f4adfc812b7876d43e0be198f7d03&sot=b&sdt=b&sl=69&s=TITLE-ABS-KEY%28selection+of+public+investment+projects+multi+criteria%29&relpos=0&citeCnt=5&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/22489?origin=resultslist

