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Auxiliar empresas no processo de tomada de decisão em 
ambientes de incerteza utilizando conhecimentos de fronteira 

Laboratório de Apoio à Decisão e Confiabilidade (LADEC) do 
Dep. de Engenharia de Produção – UFMG em 2008 

OBJETIVO 

ORIGEM 

Empresa “solucionadora de problemas” relacionados à gestão 
financeira/contábil e à tomada de decisões de investimento em 
expansões e novos projetos 

POSICIONAMENTO 

A PRIS consegue levar ao mercado conhecimentos 
inovadores desenvolvidos por meio de pesquisas. 
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Os serviços desenvolvidos pela PRIS se enquadram 

principalmente em 3 grupos... 

•Avaliação e Valoração de tecnologias 

•Apoio à negociação de tecnologias e empresas de base tecnológica 

•Gestão de portfolio de patentes e de projetos de P&D 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

•Análise de valor esperado e de risco em projetos de investimento 

•Análise do potencial de novos projetos de investimentos (por exemplo, expansões) 

•Desenvolvimento de ferramentas apoio à gestão 

ANÁLISES FINANCEIRAS E DE PROJETOS 

•Valoração de Marcas 

•Gestão do ciclo de vida de produtos 

•Análise para precificação e investimento em Mkt/Propaganda 

ANÁLISES EM MARKETING 
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Consultoria Software 

De acordo com a demanda do cliente o projeto pode ser definido 

como software, consultoria ou um escopo híbrido (consultoria 

com um software de apoio à aplicação dos resultados) 

... e são entregues tanto em formato de consultoria 

quanto em formato de software. 
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EXEMPLOS DE ESCOPO DOS PROJETOS JÁ DESENVOLVIDOS 

• Valoração de tecnologias visando a tomada de decisão de 

P&D e de aquisição de tecnologias externas  

• Software/Metodologia de avaliação e classificação de 

patentes/ tecnologias 

• Valoração de tecnologia visando definição de modelo de 

negócio e negociação com potenciais parceiros  

A PRIS já desenvolveu softwares e projetos de consultoria 
com escopos relacionados à finanças e tecnologias. 
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Principais Clientes 

Importantes empresas de diversos setores contam com 
os serviços da PRIS. 
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Principais parceiros e apoiadores 

Além disso, a PRIS conta com uma importante rede de 
parceiros e apoiadores. 
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Expertise reconhecida 
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Caderno anexo à Revista época (04/2011): 

 

Destaque para a metodologia de Valoração 

de Tecnologias utilizada em projetos 

desenvolvidos para a Petrobras 



Expertise reconhecida 

Workshops e Cursos de Valoração de Tecnologias 
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Material do INOVATEC 2010 disponível online em: 

http://prezi.com/xct6ebgb3twr/workshop-de-valoracao-de-tecnologias-da-pris-inovatec/ 



Publicação do artigo: 

 

An approach to evaluate a portfolio of 

technologies for licensing out 

 

Autores: Leonardo Santiago(UFMG), 

Daniel Eloi-Santos(PRIS), Marcela 

Martinelli(Natura), Luciana Hashiba 

Horta (Natura) 

 

 

Resumo em: 

http://www.euroma2011.org/documents/

abstracts_2011.pdf 

Publicações Internacionais – Caso Prático 
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• “Avaliar x Valorar” e “Métodos de Valoração de Tecnologias” por 

Daniel Elói e o prof. Leonardo Santiago 

(ver http://pris.com.br/publicacoes.php ) 

Artigos  

Publicações Nacionais em Valoração de Tecnologias 
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Aplicações 

Quais as principais aplicações da valoração 

de tecnologias? 



Aplicações 

― Interesse de aquisição ou venda de uma tecnologia 

― Interesse em licenciar uma tecnologia 

― Priorização de projetos em um portfólio de alternativas 

― Decisão de investimento em projeto de P&D (decisão inicial 

ou em gates de decisão) 

― Divulgação de resultados (ativo intangível) 
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Benefícios Limitações Aplicável? 

FCD 

Opções Reais 

• Método tradicional e 

conhecido 

• Relativa facilidade de 

aplicação e adequação 

• Considera a flexibilidade 

gerencial 

• Considera a incerteza 

diretamente 

• Despreza a flexibilidade 

• Utiliza a taxa de desconto 

para representar o risco 

• Maior complexidade e 

esforço de análise 

• Desconhecido por alguns 

tomadores de decisão 

Métodos 

Contábil 

Múltiplos 

• Não necessita de premissas 

ou estimativas 

• Valora de forma direta 

• Ideal para valorar  alguns ativos 

comparáveis (p.ex., Imóveis) 

• Desconsidera o valor 

futuro do negócio 

• Dificuldade de se 

encontrar informações de 

mercado 

• NÃO 

• Com limitações 

em relação à 

disponibilidade 

de informações 

• Com  limitações 

técnicas quando 

há grande 

incerteza 

Visão geral das metodologias 

• Com  limitações 

técnicas quanto 

ao custo/esforço 

de análise 

SIM 



Projeto de estruturação do projeto em gates e 
definição do valor de negociação de uma tecnologia. 

Objetivo do trabalho 

Comentários sobre o projeto: 

Estruturar o plano de desenvolvimento e valorar 

uma tecnologia estrangeira de biocombustíveis de 

2ª geração. 

Cliente 

O projeto abrangeu as seguintes atividades: 

—Analisar estágio de desenvolvimento da tecnologia 

—Estruturar plano de desenvolvimento da tecnologia  

—Mapear principais gargalos tecnológicos  

—Estimar “time to market” 

—Calcular o valor esperado da tecnologia 

Principais resultados alcançados: 

—Valoração da Tecnologia 

—Definição do plano de desenvolvimento tecnológico 

em gates 

—Apoio à negociação relacionando plano de 

desenvolvimento, investimento e valoração 
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Reconhecimento do Trabalho 

C:/Users/Daniel Eloi/Desktop/PRIS na Mídia.pdf


Objetivo do trabalho 

Comentários sobre o projeto: 

Definição de metodologia de gates para avaliação 

e valoração de tecnologias/patentes 

Cliente 

O projeto abrangeu as seguintes atividades: 

—Análise do portfólio de patentes da empresa 

—Proposição de metodologia de gates para avaliação de 

tecnologias/patentes:  

—Potencial de geração de valor das patentes 

—Custo/profundidade de análise  

—Valores benchmarks de licenciamento 

—Desenvolvimento de projeto piloto 

—Desenvolvimento de modelo computacional de análise 

Principais resultados alcançados: 

—Metodologia desenvolvida e utilizada com sucesso 

— Ferramenta computacional em operação 
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Detalhe do projeto de desenvolvimento de metodologia 
em gates para avaliação/valoração de tecnologias e 
patentes. 



Resultados alcançados 

• Equipe Natura capacitada com a participação no desenvolvimento 

da metodologia e realização do Piloto 

• 13 tecnologias (8 patentes) avaliadas em uma seção piloto da 

metodologia com os respectivos valores-base para tomada de 

decisão definidos 

• Metodologia desenvolvida e aprovada por equipe de trabalho da 

Natura dos pontos de vista prático e conceitual 

• Software de auxílio à utilização da metodologia desenvolvido e 

testado 

• Artigo acadêmico relacionado à metodologia em desenvolvimento 

 
Fonte: Análise da equipe 

22 



Agenda 

A Empresa 

Oportunidades com a RMPI 

Valoração de Tecnologias 

Contato 



Potencial de trabalho conjunto PRIS  e membros da RMPI 
no contexto de avaliação e valoração de tecnologias. 

Oportunidades 

• Auxílio na definição de uma metodologia geral de avaliação e valoração 

de projectos e tecnologias  

• Apoio em valorações e avaliações pontuais 

Consultorias 

pontuais  

• Organização de turmas para equipes fechadas ou cursos abertos a 

membros da RMPI em temas relacionados à Valoração e Avaliação de 

Tecnologias 

Cursos nos 

temas de 

avaliação e 

valoração 

Fonte: Análise da equipe 
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• Desenvolvimento de metodologia para definir valor de Royalties 

desenvolvida em conjunto com a RMPI e disponibilizada via software 

para todos os membros 

Metodologia 

integrada 

para definição 

de Royalties 
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Contato 
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 • Daniel Eloi 

• Email: daniel.eloi@pris.com.br 

• www.pris.com.br 
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