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2. INTRODUÇÃO

  Os  empreendedores  e  suas  empresas  são  os  grandes  propulsores  para  o
desenvolvimento econômico do país, mas enfrentam dificuldades de captação financeira
para seus projetos. Segundo a ABDI (2010), a modalidade de investimento em Private
Equity e Venture Capital (PE/VC) representa uma alternativa interessante na solução
dos  problemas  dessas  empresas  as  quais,  muitas  vezes,  não  possuem  documentos
financeiros, nem bens tangíveis que possam ser utilizados para conseguir empréstimos
bancários.
  Surgida  inicialmente  nos  Estados Unidos,  este  modelo  se espalhou pelo  mundo e
adaptando às características jurídicas de cada país e indústria de PE/VC que está cada
vez expandindo. No Brasil iniciou a estrutura de fundos de investimentos a partir da
década de 50. No entanto é apenas a partir de 1980 que surgem as primeiras companhias
especializadas no mercado de private Equity e venture capital. No entanto o mercado de
capital  de risco se encontrava em fase de consolidação e somente na década de 90
devido a estabilidade do plano econômico com o plano real, que os investimentos desta
natureza passaram a crescer (SILVEIRA; EDUARDO, 2015).
Alguns dados recentes demonstram as perspectivadas dos investidores sobre PE e VC
no Brasil (ABVCAP, 2016).

1) A expectativa  de  88% dos  investidores  estrangeiros  é  de  que  o  mercado  de
PE/VC brasileiro melhore nos próximos 3 a 5 anos.

2) Segundo 58% dos investidores brasileiros, nos próximos 3 anos, a expectativa é
de manutenção da alocação atual.

3) Apesar do cenário econômico brasileiro se mostrar desfavorável em relação a
anos anteriores, quase a metade dos investidores, ou 47% consideram que os
investimentos estão em linha com as expectativas.



   Pela cartilha do criatec o capital de risco difere de um financiamento comum, pois o
empreendedor  não  terá  nenhuma  divida  caso  a  valorização  não  ocorra  conforme
esperado e neste tipo de operação não são exigidos avalistas ou garantias. O objetivo
final dos investidores é obter lucro com a venda da sua parte das empresas investidas e
além  do  dinheiro,  os  fundos  de  capital  de  risco  auxiliam  os  empreendedores  na
profissionalização da gestão do negocio, contribuindo com experiência.

  O capital de risco pode ser classificado em Private Equity (PE) e Venture Capital (VC)
(GOOPERS;  LERDER,  2004).  Douglas  Cumming  e  Sofia  Johan  diferem  o  termo
Private Equity e Venture Capital  um do outro quanto à fase do desenvolvimento.  O
venture Capital  estaria,  portanto,  referindo a investimentos em empresas em estágio
inicial, enquanto Private Equity é um termo mais abrangente que engloba investimentos
em fases mais avançadas de desenvolvimento.  Entretanto,  conveniou-se no Brasil  os
termos Private Equity e Venture Capital de forma distinta para separar dois estágios da
cadeia de valor e investimento da indústria.
A pesquisa  do  Panorama  anual  da  indústria  brasileira  de  Private  Equity  e  Venture
Capital  –  dezembro  2008 e  Guia  GVcepe-Endeavor  2008,  consideram os  seguintes
estágios e modalidades de investimento:

1. Venture Capital – Seed: Capital semente, com pequeno aporte feito em fase pré-
operacional para desenvolvimento de uma ideia, de um projeto ou ainda para
testes de mercado ou registro de patentes;

2. Venture  Capital  –  Startup:  Aporte  de  capital  para  empresas  em  fase  de
estruturação,  quando  ainda  não  vende  produtos  ou  serviços  comercialmente.
Mas já realizou estudos necessários para pôr em prática o plano de negócio.

3. Venture Capital – Early stage: Estágio inicial de financiamento, que apresentam
produtos ou serviços comercializados

4. Private Equity – Expansion: Expansão ou crescimento. Aporte de capital para a
expansão da empresa e destina também a expansão de planta, capital de giro, etc.

5. Private  Equity  –  Later  Stage:  Empresas  que  já  atingiram,  uma  taxa  de
crescimento relativamente estável.

6. Private  Equity  –  Buyout:  Aquisição  de  controle  de  empresas  em  estágio
avançado do desenvolvimento.

  Nesta pesquisa iremos nos concentrar em investimentos em PE e VC no Brasil.  O
veiculo  de  investimento  mais  comum  no  Brasil  é  o  fundo  de  investimento  em
participações (FIP). Segundo a instrução da CVM 391 (COMISSÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS,2014), dispõe sobre a constituição, administração e o funcionamento
dos  fundos  de  investimento  em participações.  O FIP é  constituído  sob  a  forma  de
condomínio fechado,  é uma comunhão de recursos destinados à aquisição de ações,
debentures, bônus de subscrição ou outros títulos e valores conversíveis ou permutáveis
em ações de emissão de companhias,  abertas  ou fechadas,  participando do processo
decisório da companhia investida, com efetiva influencia na definição de sua politica
estratégica e na sua gestão.
  Citado como vantagens pela BMF&Bovespa a gestão do FIP é realizada por um gestor
profissional especializado e com condições técnicas de analisar os investimentos com
maior  perspectiva  de  retorno,  buscam investimentos  com alto  potencial  de  retorno,
resultando em oportunidade de ganhos relevantes e permite a participação em diferentes
investimentos, com redução do risco global da carteira.



Por isso a margem de erro de cada escolha deve ser bem estudada para poder diminuir
os riscos tomados na implementação de novas ideias e na expansão de negócios, pois o
mercado está cada vez mais exigente.
  Na analise multicritério, está sendo bastante utilizada para podermos conseguir um
melhor retorno e ao mesmo tempo diminuir o risco. Nesta analise temos que estruturar
planejar e resolver problemas envolvendo vários critérios (DOMINGOS; LEONARDO,
2016).  Tendo  como  objetivo  de  dar  base  ao  tomador  de  decisão  quando  enfrentar
problemas que não tem uma única solução ótima e é necessário o uso do tomador de
decisão para diferenciar uma da outra.
Os investidores devem utilizar metodologias que os auxiliem de forma estruturada na
escolha  dos  melhores  investimentos  para  suas  carteiras  de  investimento  (BANA E
COSTA; SOARES, 2010; HAN et al.,2004; MAGINN et al.,2009).
Os  investidores  devem considerar  critérios  especificificos,  relacionados  aos  projetos
considerados, como estratégia de investimento, regulamento interno, estrutura de custos,
compromisso financeiro do principal gestor, estágio de captação, histórico de resultados,
qualidade  da  equipe  de  gestores,  politica  de  retenção  de  talentos  e  rede  de
relacionamento, dentre outros.
  O foco desta pesquisa está na seleção de fundos para investimento com o uso de
multicritérios, baseando-se em um conjunto de critérios, alinhados com as definições e
preferencias  reveladas,  podendo assim ordenando os  fundos  mais  identificados  pelo
investidor.  Baseando a metodologia multicritério  no método Technique for  Order of
preference  by  simmilarity  to  ideal  solution  (TOPSIS;  HWANG;  YOON,1981;
YOON,1987; YOON; HWANG,1995) que é uma técnica de avaliação de performances
de alternativas e de acordo a melhor alternativa é aquela mais próxima da solução ideal
e mais distante da solução não ideal. 
  A metodologia TOPSIS foi escolhida devido à razão da simplicidade para solucionar
problemas  de  decisão,  praticidade  nos  julgamentos  pessoais  realizados  por
representação numérica,  tornando o processo de cálculo mais  simples,  obtendo uma
economia de tempo, facilidade de interpretação, alto grau de liberdade na definição das
escalas  e  das  notas  de  avaliação,  utilização  de  grande  numero  de  critérios  para
avaliação, facilidade para realizar analises de sensibilidade alterando escalas e pesos
atribuídos (FREDERICO; CARLOS, 2011). 
Após o ordenamento o investidor deve escolher em quantos fundos deseja alocar seus
recursos em função dos motivos relacionados na sua realidade.

2. METODOLOGIA ADOTADA

Nesta seção é apresentada a metodologia para seleção de fundos de investimento através
do método multicritério TOPSIS.

O conceito do método multicritério TOPSIS, foi escolhido por ser objetivo e solucionar
problemas de decisão, além de facilitar o julgamento pessoal serem representados por
números.
Serão apresentadas as fases de execução do método TOPSIS, e sua aplicabilidade no
processo de seleção de fundo de PE.

O método multicritério apresenta sete sucessivos passos, descritos abaixo:



10 passo – Construção matriz: construção da matriz do problema, com as alternativas e
critérios selecionados e suas respectivas avaliações. Definindo critérios denotados por
C1,C2,...,Cn e definição de m alternativas, denotadas por F1,F2,..,Fm

20  passos –  Estabelecer notas para cada alternativa, segundo cada critério, resultando
numa matriz de n x m avaliações.

30  passos – Calculo da matriz normalizada: normalização através de vários critérios,
destacando-se a normalização por vetor. 

Bij = wi x aij  /  ∑√ai 
2

Onde:
wi é o peso do i-ésimo critério (1 ≤ i ≤ 22)
aij é a nota do i-ésimo critério e j-ésimo fundo
ai representa as notas dos próximos critérios
40  passos –  Identificação da S+  e da S-:  cálculo  da solução ideal  positiva (S+)  e  da
solução  ideal  negativa  (S-),  identificação  do  melhores  e  piores  valores  utilizando  a
seguinte equações:

Solução ideal positiva:
Si

+ = máximo {Bi1; Bi2...,,Bin}      i=1,2,...,22  subcritérios

Solução ideal negativa:
Si

- = mínimo {Bi1; Bi2…, Bin }      i=1,2,...,22 subcritérios

50  passos – Cálculo da distância entre a alternativa positiva (S+) e a alternativa ideal
negativa  (S-)  de  cada  alternativa:  para  cada  alternativa  é  calculada  em  relação  as
situações  positivas  e  negativas.  As  distâncias  entre  cada  alternativa  e  a  respectiva
solução ideal  positiva (Dj+)  e  solução ideal  negativa (Dj-)  devem ser  calculadas  da
seguinte forma:

Dj
+  = √(∑22 (Si

+ - bij)2)             j= 1,2,...,n fundos

Dj
- = √(∑22 (Si

- - bij)2 )           j= 1, 2,...,n fundos
Onde:
Bij matriz com respectivos pesos
Si

+solução ideal positiva
Si

- solução ideal negativa

60 passos – Calculo da proximidade relativa para cada fundo como:

Vj = Dj
-/ (Dj

+ + Dj
-)

Quanto maior a medida de proximidade relativa do fundo, tanto mais perto da solução
ideal  positiva  este  fundo  estará,  e  ao  mesmo  tempo,  mais  longe  da  solução  ideal
negativa.



70  passos  –  Organizar  a  tabela  de  distâncias,  proximidades  relativas  e  ordenamento
decrescente em relação a proximidade relativa, assim obtendo a relação de dominância
entre os fundos.

3. CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DO FUNDO DE PRIVATE EQUITY

O que se observa  sobre  os  critérios  utilizados no processo decisório  dos  fundos de
investimentos em capital de risco é que as características dos empreendedores e da sua
equipe se destacam como direcionadores de valor. Significando que sob a perspectiva
dos gestores, é de grande importância o potencial da equipe de gestão em implantar o
projeto.
Os critérios sugeridos ao analisarmos são:
1.  O primeiro  grupo está  relacionado às  características  da gestora do fundo de PE,
estando  direcionados  ao  seu  histórico,  sustentabilidade  financeira,  rede  de
relacionamento profissional e reputação no mercado. Neste grupo temos:

a) Experiência  no  mercado  com  PE,  buscando  verificar  em  quantos  anos  está
atuando  no  mercado  de  PE  e  quanto  mais  tempo  atuando  logo  melhor  seu
julgamento.

b) Ciclos concluídos no mercado. Busca verificar se a empresa gestora já conseguiu
em algum momento completar um ciclo. Quanto mais ciclos finalizados, melhor
deve ser o julgamento da empresa.

c) Histórico  de  resultados,  verificar  resultados/retornos  obtidos  para  seus
investidores em outros fundos geridos, caso exista um histórico positivo devem
favorecer as que obtiveram melhores resultados passados.

d) Sustentabilidade  financeira.  Avaliar  a  sustentabilidade  financeira  da  gestora,
quanto menor for a dependência financeira da gestora do fundo de PE, mais
sólida deve ser considerada.

e) Compromisso  financeiro  do  gestor  no  fundo.  Verificando  o  alinhamento  de
interesses e o comprometimento na busca de melhores resultados para o fundo
de PE por parte dos gestores. Quanto maior a participação do gestor, melhor,
desde que não ultrapasse o montante que permita controlar unilateralmente as
decisões do fundo.

f) Rede  de  relacionamentos.  Irá  averiguar  se  existe  uma  boa  rede  de
relacionamentos para originar novos negócios/aplicações no fundo. Com bons
contatos podem surgir empresas interessantes no mercado para investimentos ou
mesmo oportunidade para saída de empresas já investidas. Maior sua rede de
relacionamentos, melhor será sua avaliação.

2. O segundo grupo de critérios está relacionado a membros da equipe da gestora do
fundo, levando em conta dedicação, experiência e tempo de trabalho em conjunto, entre
outros. Neste grupo temos os seguintes critérios:



a) Dedicação da equipe, verificando a dedicação a gestão do fundo, e quanto maior
a dedicação, melhor deve ser a avaliação do fundo.

b) Experiência individual em PE, buscando verificar a experiência dos membros da
equipe  na  indústria  de  PE.  De  grande  interesse  que  os  membros  da  equipe
tenham  vivido  outras  experiências  no  mercado  de  PE,  pois  quanto  mais
experiência melhor sua avaliação.

c) Tempo de trabalho em conjunto, visando averiguar o tempo em que a equipe
trabalha  junta.  Pessoas  que  trabalhando  juntas  por  longo  período  recebem
melhores  avaliações,  pois  é  uma indicação de maior  coesão,  alinhamento  de
interesses  facilitando  o  relacionamento  pessoal  e  garantindo  estabilidade  no
trabalho de equipe.

d) Perfil da equipe ao foco do fundo. Busca investigar se a equipe possui perfil
profissional compatível com o foco do fundo. É de grande importância contar
com membros que tenham trabalhado e assumido cargos diretivos em empresas
do mesmo setor econômico de interesse do fundo, quanto maior for a aderência
percebida da equipe, melhor deve ser a avaliação.

e) Politica de retenção de talentos. Pretende constatar se politica de remuneração é
atraente para equipe e coerente com a expectativa de maturação do fundo, por
ser fundamental para a permanência da equipe até a etapa de desinvestimento e
quanto mais adequada for considerada a politica de retenção de talentos, melhor
será a avaliação.

f) Turnover  de  profissionais.  Verificar  se  a  gestora  apresenta  elevada  taxa  de
contratação  e  perda  de  profissionais  para  o  mercado.  E  um  dos  principais
motivos  para  escolha  terá  sido a  qualidade da equipe gestora,  logo qualquer
alteração da equipe pode afetar a gestão do fundo e comprometer negativamente
a rentabilidade esperada pelos investidores. Logo fundos com baixa rotatividade
de profissionais devem ser vistos como melhores.

3. A tese de investimentos do fundo de PE está relacionada ao terceiro grupo de critérios
propostos,  relacionando  o  modo  pelo  qual  o  gestor  pretende  dar  retornos  aos
investidores. A tese de investimento está relacionada à atratividade do fundo em função
de sus expectativas de mercado e diversificação de investimentos.

a) Estratégia de investimento. Procura verificar se a tese apresentada faz sentido
com base  no  número  de  empresas  consideradas  para  investimento,  ticket  de
investimento  por  empresa,  perfil  das  empresas  do  setor  e  ambiente
macroeconômico.  Quanto  maior  a  coerência  estratégica  do  investimento
adotado, melhor deve ser a classificação do fundo em consideração.

b) Atratividade. Busca verificar se o fundo se encaixa nos interesses do investidor
em  função  do  montante  disponível,  setores  econômicos,  diversificação  da
carteira atual. Quanto mais próximo dos interesses do investidor, melhor deve
ser o julgamento atribuído ao fundo.

4. O quarto grupo de critérios está relacionado aos processos de investimento, desde o
processo decisório até a saída das empresas investidas pelo fundo.

a) Processo decisório. Busca verificar diferentes passos pelos quais uma proposta
de  investimento  passa  dentro  da  firma  gestora,  melhor  estruturada  for
considerado o processo decisório, melhor deve ser a avaliação.

b) Estratégia de saída. Visa apurar se alternativas de saída das empresas investidas
são compatíveis com suas características, melhor programada e pensada a saída
das empresas, melhor será a avaliação do fundo.



5. No grupo de critérios relacionados aos aspectos financeiros do fundo analisamos se o
fundo  é  financeiramente  viável  e  se  os  valores  das  taxas  são  consistentes  com  o
praticado no mercado.

a) Estrutura de receita e custos, e taxas cobradas. Pretende constatar se taxa de
administração  é  suficiente  para  cobrir  os  custos  do  fundo,  e  se  a  taxa  de
desempenho  é  atrativa  ao  gestor  para  realizar  um bom trabalho,  analisando
também a compatibilidade das taxas (administração e desempenho) e se estão de
acordo  com as  práticas  de  mercado.  Se  os  valores  estiverem compatíveis  e
estimulam o bom desempenho, deve receber uma boa avaliação

b) Estágio de captação do fundo. Verificar a atratividade do fundo para captação de
investidores até o fechamento, fundos que estejam em estágio de captação mais
avançado devem ser preferidos.

6. O sexto grupo considera empresas nas quais o fundo de PE se propõe a investir. A
essência  desse  critério  é  saber  se  o  gestor  sabe  escolher  empresas  para  aplicar  os
recursos do fundo em linha com sua tese de investimento.

a) Qualidade  e  alinhamento  com  foco  no  fundo.  Objetivo  de  verificar  se  os
investimentos estão alinhados com sua politica de investimento. Como exemplo
se uma empresa se propõe a investir em empresas no sudeste do brasil, não faz
sentido considerar investimentos na região nordeste do país.

            Também deve ser alinhado o potencial crescimento do setor de atuação,
concorrentes e fatia de mercado antecipada. Quanto mais alinhadas as empresas para
investimento se encontrarem em relação ao investimento, melhor deve ser a avaliação
do fundo.

b) Estágio de análise e negociação. Objetiva verificar o estágio de entendimento do
gestor  com  as  empresas  indicadas.  Quanto  mais  avançado  o  estágio  de
negociação, melhor a avaliação.

7. O sétimo grupo de critérios está relacionado a estrutura de governança do fundo.
Temos os seguintes critérios:

a) Regulamento. Apurar a estrutura de governança do fundo, os quóruns de
deliberação,  como  investidores  partiam  do  comitê,  como  devem  ser
solucionados  eventuais  conflitos  de  interesses  na  gestão  do  fundo.  O
regulamento  do  fundo  deve  ser  analisado  especificando  se  é  mais
detalhado ou não do que as melhores práticas de governança.

8.  O  ultimo  grupo  de  critérios  está  relacionado  a  eventual  experiência  anterior  do
investidor com a gestora, o histórico da gestora com o investidor temos os seguintes
critérios:

a)  Investimentos  anteriores  com a gestora e/ou equipe.  Objetiva verificar
como foi a experiência com a gestora ou equipe no passado. Se tiverem sidos
negativas no que se refere a disponibilização de transparência e resultados
obtidos. Deve ser bem avaliado se obter experiências passadas positivas.

4.EXEMPLO DE ORDENAMENTO DE FUNDOS



 4.1) Iremos aplicar o método TOPSIS em um caso prático, o qual está descrito na
dissertação de mestrado em administração realizado por Barbosa Medeiros (2014), um
estudo para FAPES onde foram escolhidos de maneira aleatória fundos de investimento
de Private Equity, de uma escolha entre diversos processos de seleção realizados pela
FAPES, quando foram apresentados 11 fundos de private Equity.

Para  aplicação  do  método,  oito  critérios  foram  selecionados,  totalizando  em  22
subcritérios. A tabela referente aos critérios e subcritérios com seus respectivos pesos
são dados na tabela abaixo:

Tabela 1.1 – Pesos padrão dos critérios e subcritérios – retirado por Barbosa Medeiros
(2014)

4.2)  Dentre  os  doze  fundos  da  dissertação  realizada  por  Barbosa  Medeiros
selecionaremos oito fundos, que serão denotados no trabalho como F1,F2,..,F8, com
seus principais objetivos, segmentos, tamanho e outros exibidas na Tabela 1.2.



Tabela 1.2 – Fundos de Private Equity

4.3) As notas quando obtidas, segundo os critérios listados onde estabelecemos que a
nota “A” representa maior nota e equivalente a 5 e “E” representa a menor nota possível
equivalente a 1. 
Valores intermediários “D”, “C” e “B” representam respectivamente 2,3 e 4.



Tabela 1.3 – Escala de conversão qualitativa/quantitativa dos critérios e subcritérios.

4.4)  Para  aplicação  do  método,  as  notas  da  tabela  1.3  são  convertidas  para  escala
numérica. A tabela abaixo resume a conversão das notas em valores numéricos.



Tabela 1.4 – Valores convertidos em escala numérica

4.5) Iremos obter o vetor de pesos para vinte e dois subcritérios adotados. O vetor peso 
irá definir a relevância relativa dos critérios/subcritérios segundo a opinião do tomador 
de decisão. 



Tabela 1.5 – Pesos dos subcritérios

4.6)  Obtenção da matriz de decisão normalizada é dado por :

Bij = wi x aij  /  ∑√ai 
2

Onde wi denota o peso do i-ésimo subcritério (1 ≤ i ≤ 22) e j-ésimo fundo selecionado
conforme a tabela 1.1. Por exemplo, temos :

B11= 3,33% x 5 / √52 + 52 + 52 + 32 + 52 + 42 + 32 + 52

B11 = 1,32 %



Tabela 1.6 – Matriz de decisão normalizada

4.7) Com a matriz de decisão normalizada, iremos obter alternativas ideais denotadas de
S+ (positiva) e S- (negativa), calculadas pelas expressões matemáticas abaixo:

Positiva: Si
+ = máximo {Bi1; Bi2...,,Bin}

Negativa: Si
- = mínimo {Bi1; Bi2…, Bin }

As alternativas ideais (positivas e negativas) estão apresentadas na Tabela 1.7

A alternativa ideal positiva (S+) domina os fundos considerados, representando a melhor
alternativa para o tomador de decisão.

A  alternativa  ideal  negativa  (S-)  é  dominada  por  todos  os  fundos  considerados,
representando a pior alternativa para o tomador de decisão.



Tabela 1.7 – Alternativas ideais (positiva e negativa)

Com a aplicação do método TOPSIS, o tomador irá dar preferencia aos fundos que 
estejam perto das alternativas ideais positivas, e longe das alternativas negativas.
Para melhor entendermos, iremos comparar a Tabela 1.7 com a tabela 1.6, com isso 
observamos que no C1 a alternativa ideal positiva domina F8, pois 1,32% > 1,06%. 
E se tomarmos C1 para comparação negativa, verificamos que 1,06% > 0,79% logo a 
alternativa ideal negativa é dominada pelo F8.

4.8) Determinação das distâncias de cada um dos fundos para alternativas positivas e 
negativas. O cálculo matemático neste caso é dado por:

Positiva: Dj
+  = √(∑22 (Si

+ - bij)2)            



Negativa: Dj
- = √(∑22 (Si

- - bij)2 )           

As distâncias calculadas estão na Tabela 1.8

Tabela 1.8 – Distâncias positivas e negativas

4.9) Cálculo da proximidade relativa para cada fundo, pela expressão matemática:

Vj = Dj
-/ (Dj

+ + Dj
-)

Quanto maior a medida de proximidade do fundo mais perto estará da alternativa ideal 
positiva e mais longe da alternativa negativa. A proximidade está calculada na tabela 1.9

Tabela 1.9 – Distância, proximidade e ordenamento.

Por fim, com os valores obtidos na Tabela 1.9 obtemos as relações de dominância entre 
os oito fundos analisados.

F7 > F6 > F2 > F5 > F8 > F1 > F3 > F4

7. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Obtido os resultados conforme Tabela 1.9, iremos analisar se alterarmos os valores de
importância dos subcritérios (dados na Tabela 1.5) e como impactaria o ordenamento. O
ponto  principal  é  percebermos  que  a  análise  de  sensibilidade  para  um conjunto  de
fundos é particularmente útil na determinação dos seguintes grupos: aqueles que devem
ser considerados para investimentos, aqueles que requerem uma maior investigação e
aqueles que devem ser descartados.

Na  análise  de  sensibilidade,  consideramos  alterar  as  importâncias  relativas  dos
subcritérios da Tabela 1.5 demonstrando a comparação de ambos na Tabela 2.0



Tabela 2.0 – Análise de sensibilidade para importância relativa dos subcritérios

Os cálculos podem ser realizados para os pesos alterados de forma similar demonstrados
na seção anterior.

Tabela 2.1 – Análise de sensibilidade distância, proximidade e ordenamento.

Obtendo ao final o ordenamento 

F7 > F2 > F6 > F5 > F3 > F8 > F1 > F4

A comparação entre os ordenamentos da tabela 2.1 com a tabela 1.9 monstra que:

 Fundos como F7, F6 e F2 estão entre os três melhores nas suas ordenações, 
sendo uma indicação de que devem ser uma boa opção para investimento.

 Fundos como F1, F4 e F8 estão entre os quatro piores nas duas ordenações. 
sendo uma indicação de que devem ser descartadas como uma opção de 
investimento.

 Fundo como F5 está em posição intermediária requerendo uma 
investigação detalhada antes de ser descartada.

Podendo ter a possibilidade de realizar diversas análises de sensibilidade com 
outras variações.



6. CONCLUSÃO

Com  país  cada  vez  mais  expandindo  os  fundos  disponíveis  de  PE,  o  uso  desta
metodologia se torna ainda mais oportuno, devido a metodologia facilitar a separação de
bons  investimentos  em relação  aos  que  devem ser  considerados  descartados,  assim
facilitando o processo de tomada de decisão dos investidores para selecionar fundos.

Foi  apresentada  uma  metodologia  baseada  na  análise  de  decisão  multicritério  para
selecionar e ordenar fundos de PE no Brasil, no qual vinte e dois subcritérios foram
utilizados, e selecionados oito fundos de PE disponíveis no mercado brasileiro no final
de 2013 para investimento foi apresentada como ilustração numérica e seus resultados
obtidos foram calculados e explicados. 
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