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Resumo 

A energia elétrica é um dos principais insumos necessários para a sociedade e é essencial para 

o desenvolvimento socioeconômico das nações. Dada a elevada quantidade de projetos 

relacionados ao setor elétrico, normalmente controlados por poucas empresas, faz-se 

fundamental avaliar como vêm sendo aplicados os conceitos de gerenciamento de portfólios de 

projetos no setor, visando buscar aumentar a eficiência da gestão dos sistemas, a otimização 

dos recursos despendidos, e o aumento de lucratividade das organizações que trabalham nos 

segmentos de transmissão e geração de energia elétrica. O objetivo deste trabalho foi identificar 

o estado da arte no que tange a utilização de ferramentas e práticas de gerenciamento de 

portfólio de projetos no setor elétrico, para tanto foi feita uma revisão sistemática da literatura 

nesse assunto. Através dessa revisão, foi possível constatar que a maior parte das práticas de 

PPM utilizadas pelas organizações do setor de energia elétrica, tanto no Brasil quanto no 

exterior, focam na otimização da carteira de projetos e alocação de recursos, tendo como ênfase 

a utilização dessas práticas em departamentos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e na 

operação de ativos prontos. Além disso foi realizada uma avaliação de maturidade em uma 

empresa do setor que comprovou a necessidade de melhorias na implantação de ferramentas de 

gerenciamento de projeto e portfólio. 
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Abstract 

Electricity is one of the main inputs needed by society and is essential for the socioeconomic 

development of nations. Given the high number of projects related to the electricity sector, 

usually controlled by a few companies, it is fundamental to evaluate how the concepts of 

portfolio management of projects in the sector have been applied, aiming to increase the 

efficiency of systems management, optimize resources, and increase profitability of 

organizations working in the transmission and generation of electric power. The objective of 

this work was to identify the state of the art regarding the use of tools and practices of project 

portfolio management in the electric sector, for which a systematic review of the literature on 

this subject was done. Through this review, it was possible to verify that most of the PPM 

practices used by the organizations of the electric energy sector, both in Brazil and abroad, 

focus on the optimization of the project portfolio and allocation of resources, with emphasis on 

the use of these practices in research and development (R & D) departments and in the operation 

of ready assets. In addition, a maturity evaluation was carried out at a company in the industry 

that demonstrated the need for improvements in the implementation of project and portfolio 

management tools. 

 

 

 Key Words: Portfolio. Management. Project. Energy. 
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1. INTRODUÇÃO  

A energia elétrica é um dos principais insumos necessários para a sociedade e é essencial para 

o desenvolvimento socioeconômico das nações.  

No Brasil, a principal fonte de energia é a hidrelétrica (água corrente dos rios), que responde 

por 68% da capacidade instalada em operação no país, seguida das termelétricas (gás natural, 

carvão mineral, combustíveis fósseis, biomassa e nuclear), com 28%. O restante é proveniente 

de usinas eólicas (energia dos ventos), solar e importação da energia de outros países (ANEEL, 

2018). 

A produção de energia elétrica pode ser dividida em: geração, transmissão e distribuição, 

conforme ilustra a Figura 1.  

Figura 1 - Energia Elétrica 

 

Fonte: ABRADEE (2018). 

 

As geradoras produzem a energia, as transmissoras a transportam do ponto de geração até os 

centros consumidores, de onde as distribuidoras a levam até a casa dos cidadãos.  

Devido ao fato da matriz elétrica brasileira ser baseada principalmente na fonte hidrelétrica, e 

esta fonte estar distante dos grandes centros, o trânsito da energia no Brasil é realizado 

basicamente pelas linhas de transmissão, que atualmente, através do Sistema Interligado 

Nacional (SIN), apresentam mais de 130.000 km de extensão (ANEEL, 2018), contando com 

linhas que operam em tensões de desde 230 kV até 750 kV (ONS, 2016). 
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1.1. Justificativa 

O setor energético é considerado um setor estratégico para o desenvolvimento econômico de 

qualquer país e, no Brasil, não poderia ser diferente. Tendo em vista o elevado potencial de 

geração de energia no país e a necessidade de conectar esses novos ativos de geração à malha 

de transmissão (Sistema Interligado Nacional – SIN), bem como aumentar a confiabilidade 

desse sistema, é evidente que o setor atrai diversos investidores (tanto internos como externos). 

Para se ter uma ideia da ordem de grandeza da capacidade de geração de energia no país, 

atualmente contamos com um total de 7.142 ativos em operação, totalizando uma potência 

instalada de 160.594,76 MW, além disso, teremos nos próximos anos um incremento de 

20.253,05 MW de potência instalada, provenientes de 606 ativos de geração que estão tanto em 

fase de implantação quando a serem construídos (ANEEL, 2018). 

Dessa forma,  dada a elevada quantidade de ativos em implantação, tanto do segmento de 

geração, quando de transmissão, normalmente controlados por poucas empresas, o que implica 

em diversas organizações possuindo grandes portfólios de projetos, faz-se fundamental avaliar 

como vêm sendo aplicados os conceitos de gerenciamento de portfólios de projetos no setor, 

visando buscar aumentar a eficiência da gestão dos sistemas, a otimização dos recursos 

despendidos, e o aumento de lucratividade das organizações que trabalham nos segmentos de 

transmissão e geração de energia elétrica. 

A Tabela 1 e a Tabela 2 apresentam valores extraídos do “Anuário Estatístico de Energia 

Elétrica 2017”, elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética, na primeira podemos observar 

a grande demanda de construção de ativos de geração, que totalizam 213 projetos, das mais 

distintas fontes. Já a segunda, nos permite acompanhar a evolução anual da construção de linhas 

de transmissão no país, é possível observar também o crescimento da malha de transmissão do 

Sistema Interligado Nacional, que apresentou um crescimento de mais de 28 mil km entre os 

anos de 2012 e 2016. Os dados apresentados em ambas as tabelas evidenciam que é real a 

necessidade de estudar o tema de gerenciamento de portfólio de projetos e maturidade em 

gerenciamento de projetos para as empresas que trabalham no setor elétrico, uma vez que existe 

um volume elevado de projetos em implantação e novamente, por se tratar de um setor 

estratégico, que é necessário para o desenvolvimento econômico e industrial da nação. 
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Tabela 1 - Empreendimento de Geração em Construção no Ano de 2016 

Empreendimentos de Geração de Energia em Construção no Brasil no Ano de 2016 

Tipo de Empreendimento Usinas 
Potência Outorgada 

(MW) 

Usina Hidrelétrica 6,00 1.922,10 

Central Eólica 137,00 3.136,80 

Usina Termelétrica 26,00 1.374,50 

Usina Termonuclear 1,00 1.350,00 

Usina Fotovoltaica 12,00 346,00 

Pequena Central Hidrelétrica 30,00 409,10 

Central Hidrelétrica 1,00 0,80 

Total 213,00 8.539,00 
Fonte: Adaptado do Anuário Estatístico de Energia Elétrica – Empresa de Pesquisa Energética (2017). 

 

Tabela 2 - Linhas de Transmissão Construídas até o Ano de 2016 

Linhas de Transmissão Construídas no Brasil até o Ano de 2016 

Tensão 2012 (km) 2013 (km) 2014 (km) 2015 (km) 2016 (km) 

230 kV 47.894,00 49.969,00 52.450,00 54.100,00 55.820,00 

345 kV 10.224,00 10.272,00 10.303,00 10.303,00 10.320,00 

440 kV 6.728,00 6.728,00 6.728,00 6.733,00 6.748,00 

500 kV 35.726,00 39.123,00 40.659,00 42.622,00 46.569,00 

600 kV CC 3.224,00 7.992,00 12.816,00 12.816,00 12.816,00 

750 kV 2.683,00 2.683,00 2.683,00 2.683,00 2.683,00 

Total 106.479,00 116.768,00 125.640,00 129.257,00 134.955,00 
Fonte: Adaptado do Anuário Estatístico de Energia Elétrica – Empresa de Pesquisa Energética (2017). 

 

 

1.2. Problema 

O problema que deverá ser solucionado através desta pesquisa é: “Qual o grau de maturidade 

em gerenciamento de portfólio de projetos das empresas do setor de energia, que trabalham 

com a implantação de novos projetos de transmissão e geração de energia?” 

1.3. Objetivo 

O objetivo da pesquisa é realizar uma análise acerca o que vem sendo produzido tanto no meio 

acadêmico quanto no meio profissional sobre o gerenciamento de portfólios de projetos 

aplicados ao setor elétrico e realizar uma avaliação de maturidade em uma empresa do setor 

que trabalha nos setores de geração e transmissão de energia.  
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1.4. Delimitação do tema 

O estudo se propõe a explorar o gerenciamento de portfólio em empresas do setor elétrico, que 

atuam na área de geração e transmissão de energia.  

1.5. Método 

O método para a realização desta pesquisa consistirá em duas etapas: 

 Exploração e análise dos principais conceitos do gerenciamento de portfólios e o que 

há de mais recente tanto nos campos acadêmico quanto profissional a respeito desse 

tema, definindo seu estado-da-arte, através de uma revisão sistemática da literatura; 

 Aplicação de avaliação de maturidade em gerenciamento de portfólio de projetos em 

empresa que atua no setor energético, nos segmentos de geração e transmissão de 

energia. 
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2. O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

Independentemente do país de estudo e de suas características regulatórias, os setores elétricos 

seguem uma estrutura similar, sendo compostos por quatro segmentos distintos de atuação, a 

geração de energia elétrica, a transmissão de energia elétrica, a comercialização de energia 

elétrica e a distribuição de energia elétricas. Esses segmentos são apresentados com maior nível 

de detalhe nos itens a seguir: 

1. Geração de Energia: A geração de energia consiste na implantação e operação de 

instalações capazes de gerar energia elétrica para os consumidores, as principais fontes 

de energia existentes no Brasil são hidráulicas, térmicas (à carvão, álcool e biomassa), 

eólicas e solares;  

Figura 2 - Barragem da Usina Hidrelétrica de Itaipu 

 

Fonte: ITAIPU BINACIONAL (2018). 

 

2. Transmissão de Energia: Entende-se por transmissão de energia o serviço de transportar, 

em alta tensão, a energia gerada até os centros de consumo, tendo em vista a dominância 

das fontes de energia hídricas sobre as demais na matriz energética brasileira, sendo 

comum que essas fontes localizem a elevadas distâncias dos maiores centros de 

consumo, torna-se necessária a utilização de instalações denominadas linhas de 

transmissão e subestação de energia, estas tem por função a transmissão propriamente 

dita da energia e a transformação de potência dessa energia, respectivamente. Uma 

particularidade das linhas de transmissão é que, quanto maior o seu comprimento, maior 

deve ser a tensão da linha, essa medida visa diminuir as perdas ao longo do caminho, 
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aumentando a eficiência do sistema, evitando a utilização de equipamentos capacitores 

ou reatores nas subestações; 

Figura 3 - Travessia na LT ±800 kV CC Xingu/Estreito 

 

Fonte: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA (2018). 

 

3. Comercialização de Energia: A comercialização é a área responsável pela compra e 

venda de energia, essa compra e venda pode se dar tanto no ACL (Ambiente de 

Comercialização Livre), através de acordos diretos entre comprador e vendedor, ou por 

meio de leilões de compra e venda de energia promovidos pela ANEEL, ACR 

(Ambiente de Comercialização Regulado), nesses pregões, realizados virtualmente, 

participam as empresas geradoras de energia e as empresas distribuidoras de energia; 

4. Distribuidoras de Energia: As distribuidoras de energia são os agentes responsáveis por 

repassar a energia aos clientes consumidores, trabalham com a distribuição de energia 

em baixa tensão e com distâncias curtas, se comparadas com as linhas de transmissão. 

Figura 4 - Subestação Tarumã 69 kV (Copel) 

 

Fonte: GOOGLE STREET VIEW (2018). 

Tendo em vista os quatro segmentos presentes no setor elétrico brasileiro, faz-se necessário 

conhecer os órgãos que o regulam, a Figura 5 nos permite vislumbrar de forma rápida quais os 
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principais agentes presentes no setor, enquanto que a Tabela 3 apresenta um resumo das 

principais atribuições de cada um desses agentes. 

Figura 5 - Agentes do Setor Elétrico Brasileiro

 

Fonte: ABRADEE (2018). 

 

Cabe destacar que, segundo o formato regulatório atual, a obtenção da permissão para a 

implantação e operação de ativos de geração e transmissão é controlada pela ANEEL e se dá 

através de leilões, esses pregões possuem algumas distinções entre si, oriundas das 

peculiaridades de cada tipo de ativo, no entanto, o fato comum entre é que o vencedor do pregão 

é aquele que oferece o menor valor, para o leilão de geração, isso se traduz na empresa que 

aceita vender o MWh para uma determinada fonte de energia pelo menor valor unitário, no caso 

da transmissão, os lotes, assim chamadas as porções de ativos leiloadas, possuem uma RAP 

(Receita Anual Permitida, valor recebível anual durante o período de operação do ativo) fixada 

em edital, vence o lote aquela empresa que oferece a menor RAP.  

 



8 

 

Tabela 3 - Agentes do Setor Elétrico Brasileiro 

Agente Sigla  Papel Desempenhado 

Conselho Nacional de Política 

Energética 
CNPE 

É um órgão de assessoramento do Presidente da 

República, tem por função o desenvolvimento de 

políticas e de diretrizes energéticas 

Comitê de Monitoramento do 

Setor Elétrico 
CMSE 

Monitora os assuntos referentes ao setor elétrico na 

esfera nacional, acompanhando as atividades de 

geração, transmissão, comercialização e distribuição 

de energia elétrica 

Ministério de Minas e Energia MME 

Órgão que representa a União como poder 

concedente, também formula e monitor políticas 

públicas relativas à geologia, recursos minerais e 

energéticos 

Empresa de Pesquisa Energética EPE 

Empresa que presta serviços de pesquisa ao MME, 

no objetivo de fornecer subsídios para o 

planejamento energético nacional 

Agência Nacional de Energia 

Elétrica 
ANEEL 

Órgão que regula a geração, transmissão, 

comercialização e distribuição de energia, fiscaliza as 

concessões de serviços de energia elétrica, estabelece 

as tarifas de energia e promove as atividades de 

outorga de concessões (leilões ANEEL) 

Operador Nacional do Sistema ONS 

Órgão responsável pela coordenação e controle da 

operação das instalações do sistema elétrico nacional, 

sejam os centros de geração ou os sistemas de 

transmissão 

Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica 
CCEE 

Órgão que viabiliza as atividades de compra e venda 

de energia em todo o território nacional 

Eletrobras Eletrobras 

Holding de economia mista, controlada pela União, 

que atua como dona ou acionista em ativos de 

geração, transmissão e distribuição de energia 

Agentes de Geração Geradoras Empresas que atuam no setor de geração 

Agentes de Transmissão Transmissoras Empresas que atuam no setor de transmissão 

Agentes de Comercialização Comercializadoras Empresas que atuam no setor de comercialização 

Agentes de Distribuição Distribuidoras Empresas que atuam no setor de distribuição 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Condução da revisão sistemática 

Para que o objetivo deste estudo pudesse ser alcançado foi realizada uma revisão sistemática da 

literatura, conforme o protocolo em anexo. 

A base de dados científica selecionada para a realização da pesquisa foi a Scopus e as palavras-

chave adotadas foram: “portfolio management” e “energy”. 

A partir da inserção das palavras-chave nas bases de dados primeiramente obteve-se um 

resultado de 137 artigos, conforme ilustra a Tabela 4. 

Tabela 4 - Condução da revisão sistemática 

Base de dados Scopus 

Número de artigos encontrados 137 

Selecionados para leitura integral 25 

Eliminados pelos critérios de exclusão 10 

Resultantes 15 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Destes 137 artigos, 25 foram selecionados após leitura de títulos, resumos e palavras-chave. 

Destes 25, todos foram lidos completamente, e 15 artigos foram selecionados para análise de 

conteúdo por se enquadrarem na delimitação do tema deste estudo. 

3.2. Análise bibliográfica 

Com os 137 artigos selecionados primeiramente, pode-se realizar uma análise bibliográfica com 

o objetivo de se entender melhor o estado-da-arte do campo de estudos abordado. 

O Gráfico 1 ilustra que o número de artigos publicados a respeito segue uma tendência média 

de aproximadamente 10 artigos por ano, o que revela que é um tópico relevante e interessante, 

por parte dos pesquisadores. 

O país com maior número de publicações é o E.U.A., seguido pela Alemanha e pela China, 

conforme ilustra o Gráfico 2. 
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Gráfico 1- Número de artigos publicados por ano 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 2 - Número de artigos publicados por país 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A maior parte dos artigos tratou de assuntos relacionados à energia, no entanto, grande parte 

deles abordou aspectos relacionados à engenharia, negócios, computação e economia também 

– conforme ilustra o Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Porcentagem de artigos por tópico abordado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.3. Análise de conteúdo 

A etapa seguinte da revisão sistemática se deu através na análise dos 15 artigos selecionados 

através dos critérios de inclusão.  

Através desta etapa buscou-se analisar o que foi desenvolvido de conteúdo e ferramentas no 

assunto. Como o objetivo principal do estudo é o de avaliar a utilização de ferramentas de 

gerenciamento de portfólio de projetos em empresas do setor do setor elétrico brasileiro e, 

também, verificar o que foi produzido em empresas estrangeiras do segmento. No Gráfico 4 é 

possível visualizar a distribuição por setores dos artigos selecionados. 

Gráfico 4 - Porcentagem de artigos por setor abordado 

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para esta análise, foi utilizado o método 5W1H de forma a padronizar a leitura e agrupar os 

artigos entre seus semelhantes. 

As perguntas respondidas para cada artigo foram as ilustradas na Tabela 5. Para melhor 

entendimento, os artigos estudados foram agrupados em 3 categorias – conforme o método 

científico de pesquisa utilizado pelos autores – foram elas: 

- Estudo de Caso; 

- Modelagem Matemática; 

- Desenvolvimento de Ferramenta. 

Tabela 5 - Método 5W1H aplicado 

5W1H 

What? O que foi feito? 

How? Método de pesquisa 

Who? Quem fez? 

When? Quando? 

Where? Onde? 

Why? Com qual objetivo? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com base nas perguntas apresentadas na Tabela 5, foi elaborado um quadro resumo contendo 

a revisão sistemática da literatura, utilizando o método 5W1H, conforme mencionado 

anteriormente, tal quadro é apresentado a seguir na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Quadro de Avaliação 5W1H 

No

. 
Título O que foi feito? 

Método de 

pesquisa 
Quem fez? 

Quando

? 

Onde? Para qual 

setor? 
Objetivo 

1 

GESTÃO DE 

PORTFÓLIO DE 

PROJETOS DE P&D: 

ESTUDO DE CASO EM 

UMA GRANDE 

EMPRESA 

BRASILEIRA DE 

ENERGIA 

Estrutura conceitual 

com diferentes 

estratégias adotadas 

Estudo de caso 

PFITZNER, M. 

S.; 

CARVALHO, R. 

Q. 

2012 
Empresas do setor de 

energia 

Discutir o uso de ferramentas para a gestão 

do portfólio de P&D no setor elétrico 

brasileiro 

2 

PORTFOLIO 

OPTIMIZATION 

TECHNIQUES FOR 

THE ENERGY 

INDUSTRY 

Descrição de um 

modelo matemático 

para a otimização de 

portfólios 

Modelagem 

matemática 
LESSARD, R.W. 2012 

Empresas do setor de 

energia 

Descrição de um modelo linear para 

resolver problemas de otimização e 

descrição de modelos não lineares 

utilizando o método de "Genetic 

Programming” como um algoritmo de 

busca para obter valores otimizados 

3 

TOWARDS OPTIMAL 

INVESTMENT 

PORTFOLIO 

MANAGEMENT WITH 

HIERALCHICAL 

CONTROL FOR 

ENERGY MARKETS 

Descrição de um 

modelo matemático 

para a otimização de 

portfólios 

Modelagem 

matemática 

DEOSSA, P; 

MARQUEZ, A.; 

ESPINOSA, J. 

2012 
Empresas do setor de 

energia 

Propor uma estratégia de otimização de 

investimentos em portfólios, através da 

utilização do "Modelo de Controle 

Preditivo" e técnicas de "Controle 

Hierárquico. 
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4 

ENERGY PROJECT 

PORTFOLIO 

MANAGEMENT 

SYSTEM 

CONSTRUCTION 

Apresentação de uma 

metodologia de 

gerenciamento de 

portfólio de projetos 

do setor energético 

Desenvolvimen

to de 

ferramenta 

YUNNA, W; 

JIALI, W; 

JIANGSHUAI, 

L. 

2011 
Empresas do setor de 

energia 

Estudo que apresenta um panorama atual 

do desenvolvimento de projetos do setor 

energético e, utilizando a teoria do 

gerenciamento de portfólio, desenvolve um 

sistema de gerenciamento de portfólio de 

projetos de energia. 

5 

ON THE METHOD 

AND MODEL OF 

ENERGY ENTERPRISE 

PROJECT PORTFOLIO 

SELECTION AND 

OPTIMAL 

ALLOCATION OF 

RESOURCES 

Proposição de 

modelos para seleção 

de projetos para 

compor portfólios de 

projetos do setor de 

energia 

Desenvolvimen

to de 

ferramenta 

YUNNA, W; 

CHEN, J; 

CHAO, L; 

HEPING, W. 

2013 
Empresas do setor de 

energia 

Introduzir métodos e modelos dos maiores 

aspectos do gerenciamento de portfólio 

para novos projetos de energia 

6 

A PORTFOLIO 

APPROACH OF 

DEMAND SIDE 

MANAGEMENT 

Proposição de um 

framework otimizado 

para o gerenciamento 

da demanda de 

energia 

Desenvolvimen

to de 

ferramenta 

WU, Z; 

XIA, X. 
2017 

Empresas do setor de 

energia 

Utilizar as práticas do gerenciamento de 

portfolio, mais precisamente a alocação de 

recursos, para otimizar o gerenciamento de 

demanda de energia visando tanto a 

economia de energia quanto a de recursos 

financeiros 

7 

PROJECT PORTFOLIO 

MANAGEMENT 

APPLIED TO 

BUILDING ENERGY 

PROJECTS 

MANAGEMENT 

SYSTEM 

Criação de um 

sistema de 

gerenciamento de 

novos projetos de 

energia através de 

técnicas de 

gerenciamento de 

portfólio 

Desenvolvimen

to de 

ferramenta 

WU, Y; 

LI, J; 

WANG, J; 

HUANG, Y. 

2012 
Empresas do setor de 

energia 

Proposição de um método de 

gerenciamento de novos projetos do setor 

energético, tendo em vista as 

particularidades regulatórias do mercado 

chinês de energia. 
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8 

AGENT BASED 

SIMULATION 

SYSTEM FOR 

PORTFOLIO 

MANAGEMENT IN 

DEREGULATED 

ENERGY MARKETS 

Desenvolvimento de 

ferramenta para o 

gerenciamento de 

portfólio para o 

mercado energético 

Desenvolvimen

to de 

ferramenta 

BIERNATZKI, 

R. et al. 
2004 Comercializadora 

Aumentar a oferta de softwares e 

ferramentas que propõe soluções para 

garantir um mercado mais aberto e 

dinâmico na área. 

9 

RISK MANAGEMENT 

AND PORTFOLIO 

OPTIMIZATION OF 

ELETRIC POWER 

TRADING 

Modelo de análise de 

risco utilizando valor 

de condição como 

critério para otimizar 

a escolha do portfólio 

mais apropriado 

Desenvolvimen

to de 

ferramenta 

BOSA, D.A.; 

TORTELLI, 

O.L. 

2018 
Empresas do setor de 

energia 

Auxiliar a decisão no processo de 

comercialização de energia relacionado ao 

gerenciamento dos riscos de projetos 

10 

AN INTEGRATED 

MODEL FOR 

CLASSIFYING 

PROJECTS AND 

PROJECT MANAGERS 

AND PROJECT 

ALLOCATION: A 

PORTFOLIO 

MANAGEMENT 

APPROACH 

Desenvolvimento de 

um modelo integrado 

para auxiliar o 

processo de 

classificação de 

projetos e gerentes de 

projeto utilizando o 

método de decisão 

multi-critério 

Desenvolvimen

to de 

ferramenta 

OLIVEIRA, 

C.B.; 

ALENCAR, 

L.H.; 

COSTA, 

A.P.C.S. 

2015 
Empresa do setor de 

energia elétrica 

Desenvolvimento de um modelo integrado 

para auxiliar o processo de classificação de 

projetos e gerentes de projeto que permita a 

uma organização alocar os seus projetos 

mais críticos aos seus profissionais mais 

qualificados 

11 

AGENT-BASED 

SMALL-SCALE 

ENERGY CONSUMER 

MODELS FOR 

ENERGY PORTFOLIO 

MANAGEMENT 

Implementação de 

uma metodologia de 

modelagem de 

consumo energético 

residencial 

Desenvolvimen

to de 

ferramenta 

CHRYSOPOUL

OS, A.; 

DIOU, C.; 

SYMEONIDIS, 

A.L.; 

MITKAS, P.A. 

2013 
Empresa do setor de 

energia elétrica 

Através do desenvolvimento de uma 

metodologia de modelagem de consumo 

energético de clientes residenciais, 

formular respostas e programas para 

melhor atender esses clientes existentes e 

futuros e desenvolver ações para diminuir a 

demanda energética, de forma a diminuir 

custos operacionais e maximizar lucros. 
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12 

DEVELOPING A 

FRAMEWORK FOR 

RENEWABLE 

TECHNOLOGY 

PORTFOLIO 

SELECTION: A CASE 

STUDY AT A R&D 

CENTER 

Desenvolvimento de 

um modelo 

matemático para a 

seleção de portfólio 

de tecnologias 

renováveis no setor 

de P&D de uma 

indústria de óleo e 

gás 

Desenvolvimen

to de 

ferramenta 

DAVOUDPOUR

; H.; 

REZAEE, S.; 

ASHRAFI, M. 

2012 
Empresa do setor de 

energia O&G 

Desenvolvimento de um modelo 

framework para a seleção de portfólio de 

tecnologias renováveis no setor de P&D de 

uma organização, de forma a alinhar os 

resultados com suas estratégias e valores, 

balanceado custo e benefícios para todo o 

portfólio 

13 

INTEGRATING 

ENVIRONMENTAL 

SUSTAINABILITY 

AND PROJECT 

PORTFOLIO 

MANAGEMENT: CASE 

STUDY IN AN 

ENERGY FIRM 

Estudo de caso em 

empresa de geração 

de energia renovável 

a respeito da 

integração entre 

sustentabilidade 

ambiental e 

gerenciamento de 

portfólio de projetos 

Estudo de caso 

JUGEND, D.; 

FIGUEIREDO, 

J. 

2017 
Empresas do setor de 

energia 

Estudo de caso em uma grande empresa de 

geração de energia renovável a respeito da 

integração entre sustentabilidade ambiental 

e gerenciamento de portfólio de projetos, 

no objetivo de compreender como as 

variantes ambientais afetam os projetos em 

seus ciclos de vida completos e, como 

considerar o impacto disso no 

gerenciamento de portfólio 

14 

FRAMEWORK FOR 

PORTFOLIO 

MANAGEMENT OF 

RENEWABLE HYBRID 

ENERGY SOURCES 

Desenvolvimento de 

uma ferramenta que 

ajude as organizações 

a tomar decisões 

Estudo de caso 

e 

desenvolviment

o de ferramenta 

ENDER, T.R.; 

MURPHY, J.; 

HAYNES, C.L. 

2010 
Empresas do setor de 

energia 

Desenvolvimento de uma ferramenta que 

ajude as organizações a tomar decisões de 

forma mais racional permitindo avaliar a 

melhor combinação de projetos de energias 

renováveis e não renováveis 

15 

GERENCIAMENTO DO 

PORTFÓLIO DE 

PROJETOS (PPM): 

ESTUDOS DE CASO 

Análise e 

levantamento dos 

principais modelos de 

gerenciamento de 

portfólio de projetos  

Estudo de caso 

CASTRO, H.G.; 

CARVALHO, 

M.M. 

2010 

Empresas de diversos 

setores: 

Eletroeletrônico, 

farmacêutico, 

serviços 

especializados e 

petroquímico 

Elaborar um quadro analítico com base nos 

modelos e práticas de PPM apresentados na 

teoria fazendo um comparativo com o que é 

praticado pelas organizações 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.3.1. Estudos de caso 

Castro e Carvalho (2010) através da análise e levantamento dos principais modelos de 

gerenciamento de portfólios de projetos comparando com a situação real 4 empresas de distintos 

portes e setores (Eletroeletrônico, Farmacêutico, Serviços Especializados e Petroquímico) 

elaboraram um quadro analítico contemplando o estado de cada uma das organizações em 

relação aos seguintes critérios: Alinhamento Estratégico, Definição dos Recursos, Classificação 

dos Projetos, Avaliação dos Projetos, Seleção e Priorização de Projetos, Controle do Portfólio 

e Alocação de Recursos. O estudo observou que não existe um único modelo de PPM que seja 

unanimidade dentro das organizações, uma vez que, dadas as diferentes necessidades de cada 

uma delas, cabe ao Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO), quando existir, ou entidade 

responsável pela área dentro da organização definir qual a melhor combinação de estratégias e 

ferramentas de PPM a serem adotadas, no entanto, de forma geral, o estudo apontou que o PPM 

ainda é não é amplamente difundido nas organizações. 

Pfitzner e Carvalho (2013) discutiram o uso de ferramentas para a gestão do portfólio na área 

de pesquisa e desenvolvimento em uma grande companhia do setor elétrico brasileiro, através 

de um estudo de caso. O objetivo do estudo foi estabelecer uma estrutura conceitual para que 

outras empresas do setor energético brasileiro possam se beneficiar das práticas consolidadas 

de PPM aplicados à P&D, de forma que os investimentos realizados nessa área gerem retorno 

à organização por meio do desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, indo além da 

imposição regulatória que determina que 1% da receita operacional líquida de uma empresa de 

geração e transmissão devem aplicar em P&D. 

Jugend e Figueiredo (2017) realizaram um estudo em uma grande empresa portuguesa do setor 

energético, que atua nos segmentos de geração, distribuição e, no Brasil, atua também no 

segmento de transmissão. O objetivo do estudo era avaliar a forma com que um empresa desse 

porte integra a sustentabilidade ambiental com o gerenciamento de seu portfólio de projetos, 

concluindo que há mais espaço para promover essa integração e, além de realizar uma avaliação 

criteriosa do fator ambiental antes de incorporar o projeto à carteira é necessário manter uma 

boa comunicação com os stakeholders relacionados ao meio do projetos, uma vez que os 

empreendimento do setor energético, sobretudo geração, apresentam relevante impacto 

ambiental. 
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3.3.2. Modelagem matemática  

Lessard (2012) descreve em seu artigo um modelo matemático linear para resolver problemas 

de otimização e, também, utiliza modelos não lineares, lançando mão da técnica de 

programação genética como um algoritmo de busca para obter valores otimizados. 

Em artigo publicado em 2012, Deossa, Marquez e Espinosa propõem uma estratégia de 

otimização de investimentos em portfólios de projetos do setor energético através da utilização 

do modelo de controle preditivo e técnicas de controle hierárquico. Os autores sugerem que o 

modelo descrito apresenta como pontos fortes a possibilidade de ser utilizado em uma larga 

variedade de processos, pode lidar com diversas variáveis e também com diversas restrições. A 

desvantagem do modelo proposto é que é necessário um nível elevado de detalhamento nos 

modelos de controle preditivos da carteira. 

3.3.3. Desenvolvimento de ferramentas 

Ender, Murphy e Haynes (2010) descrevem uma ferramenta que auxilia as organizações do 

setor energético na tomada de decisões de forma mais racional, permitindo que empresas que 

trabalham com projetos de geração de energia através tanto de fontes renováveis quanto não 

renováveis possam apoiar suas ações considerando fatores ambientais e socioeconômicos. 

Em trabalho publicado no ano de 2011, Yunna, Jiali e Jiangshuai apresentam um panorama 

atual do desenvolvimento de projetos do setor energético e, além disso, tendo como base a 

teoria do gerenciamento de portfólio de projetos, desenvolveram um sistema de PPM que inclui 

prospecção, avaliação, seleção e implantação de projetos. O sistema também resolve problemas 

complexos de gerenciamento de projetos de energia, garantindo que os mesmos tenham 

alinhamento estratégico com os objetivos estratégicos tanto das organizações quanto da nação. 

Wu et al. (2012) apresentam em seu artigo a proposição de um modelo padronizado e orientado 

a processos de gerenciamento de portfólio de novos projetos do setor energético, tendo em vista 

as particularidades regulatórias e de mercados presentes na China, tendo como foco a 

identificação, avaliação e seleção de projetos para composição de portfólio e, também 

abordando a priorização e alocação ótima de recursos organizacionais (pessoas, equipamentos, 

fundos, etc.). 

Em artigo publicado na revista “Renewable and Sustaineble Energy Reviews” em 2012, 

Davoudpour, Rezaee e Ashrafi (2012) apresentam um framework que auxilia as empresas na 

seleção de projetos de P&D para composição de portfólio de tecnologias renováveis, no 
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objetivo de promover o alinhamento entre resultados e as estratégias e valores da organização, 

balanceado custos e benefícios para todo o portfólio. 

Yunna et al. (2013) desenvolveram um modelo que considera os maiores aspectos do 

gerenciamento de portfólio para novos projetos de energia, priorizando a seleção de projetos e 

alocação de recursos, com ênfase na realidade do mercado chinês. 

Chrysopoulos et al. (2013) através do desenvolvimento de uma metodologia de modelagem de 

consumo de energia de clientes residenciais, os autores propuseram programas para melhor 

atender esses clientes e, além disso, atender às demandas futuras, auxiliando no 

desenvolvimento de ações para diminuir a demanda energética desses consumidores, no 

objetivo de minimizar os custos operacionais e maximizar os lucros.  

Oliveira, Alencar e Costa (2015) desenvolveram um modelo integrado que auxilia as 

organizações no processo de classificação de projetos e gerentes de projetos, de forma que é 

feito uma ordenação dos projetos mais críticos, permitindo alocar tais projetos aos profissionais 

mais qualificados para as especificidades dos projetos. 

Wu e Xia (2017) utilizaram práticas de PPM referentes à alocação de recursos no intuito de 

otimizar o gerenciamento de demanda energética com os focos de economia de energia e de 

recursos financeiros. 

Em trabalho publicado em 2018, Bosa e Tortelli apresentam uma metodologia de suporte de 

decisão e gerenciamento de risco para o setor de comercialização de energia brasileiro, 

fornecendo subsídio na otimização da alocação de energia comercializada entre os mercados 

spot, contratos bilaterais e contratos futuros de venda de energia. 

 

 

 

 

  

 



20 

 

4. DESENVOLVIMENTO  

Esta parte do trabalho trata da avaliação de maturidade de uma empresa brasileira que atua tanto 

no segmento de transmissão quanto de geração de energia elétrica, que aqui será tratada como 

“Empresa A”. A avaliação de maturidade foi realizada através da aplicação do questionário do 

modelo de maturidade Prado-MMGP, idealizado por Darci Prado, utilizando como base para 

preenchimento das informações a experiência profissional do autor pelo departamento de 

gerenciamento de projetos da Empresa A. 

4.1. Caracterização da Empresa A 

A Empresa A é uma holding brasileira, fundada em 2007, que atua no setor elétrico, mais 

precisamente nos segmentos de geração e transmissão de energia. A Empresa A atua também 

com projetos de geração energia no Peru e na Colômbia.  

No segmento de transmissão de energia, a Empresa A conta com um portfólio de ativos 

composto por 31 ativos, dos quais 10 estão em fase de implantação, seja em obras propriamente 

ditas ou aguardando a emissão de licenças ambientais que permitam o seu início. Uma vez 

concluída a implantação desses projetos, a empresa contará com mais de 8.000 km de linhas de 

transmissão. 

Já no segmento de geração de energia, a empresa conta com 10 ativos de geração de energia 

renovável (hidráulica e eólica), desses, 8 estão operacionais, os dois ativos restantes são uma 

UHE (Usina Hidrelétrica) e uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica), que estão em fase de 

implantação. A potência que esses 10 ativos juntos gerarão está na ordem de 700 MW.  

A empresa A possui um departamento exclusivo para o gerenciamento de projetos, este 

funciona principalmente no objetivo de reportar o desempenho dos projetos em implantação 

para a diretoria, fornecendo apoio para a tomada de decisões. 

4.2. Modelo de Maturidade Prado-MMGP 

O modelo de maturidade Prado-MMGP baseia-se na experiência do consultor Darci Prado, o 

modelo permite avaliar a maturidade em gerenciamento de projetos de uma determinada área 

de uma organização que atue em distintos setores da economia. 

Este modelo divide a maturidade das organizações em 5 níveis, Inicial, Conhecido, Padronizado 

e Otimizado, avaliando-as em 7 dimensões, Competência em Gestão de Projetos, Competência 
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Técnica e Contextual, Competência Comportamental, Metodologia, Informatização, Estrutura 

Organizacional e Alinhamento estratégico, a Figura 6 resume os níveis e dimensões da 

avaliação de maturidade, sendo que dessas dimensões está embasada a plataforma de 

gerenciamento de projetos, conforme ilustrado na Figura 7. 

Figura 6 - Níveis de Maturidade e Dimensões de Análise (Prado-MMGP) 

 

Fonte: Prado (2018) 

 

Figura 7 - Plataforma de Gerenciamento de Projetos 

 

Fonte: Prado (2018) 
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O modelo de maturidade Prado-MMGP consiste na aplicação de um formulário que contém 70 

questões, divididas em cinco grupos, sendo que cada grupo corresponde a um grupo de 

maturidade, através do preenchimento desse formulário, é atribuída uma nota de 0 a 5, 

correspondendo ao nível de maturidade observado para o departamento em estudo da 

companhia. A Tabela 7 apresenta um resumo das características de cada um dos níveis de 

maturidade. 

Tabela 7 - Características dos Níveis de Maturidade 

Nível Características 

1 - Inicial 

Organização não possui uma percepção correta do que são projetos e do que é 

o gerenciamento de projetos. Não conta com planejamento e controle e não 

existem procedimentos padronizados. 

2 - Conhecido 
Primeiro passo em direção ao gerenciamento de projetos. Apresenta 

conhecimentos introdutórios. 

3 - Padronizado 
Há implementação de plataforma padronizada de gerenciamento de projetos. 

Utilizada em boa parte dos projetos. 

4 - Gerenciado 
Situação em que a plataforma de gerenciamento de projetos é funcional e 

apresenta resultados concretos. 

5 - Otimizado 

Situação em que a plataforma de gerenciamento de projetos é funcional, 

apresenta resultados concretos sendo alvo de processos de melhoria continua 

e eficiente gestão de lições aprendidas. 
Fonte: Adaptado de Prado (2018) 

 

4.3. Resultado da Avaliação de Maturidade da Empresa A 

Tendo aplicado o formulário de avaliação de maturidade Prado-MMGP, anexo a este trabalho, 

foi possível constatar que a Empresa A obteve uma nota igual a 2.81, conforme ilustrado na 

Figura 8, o que a coloca em um “Nível 2 – Conhecido” de maturidade em gerenciamento de 

projetos, o nível de aderência às dimensões pode ser observado 
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Figura 8 - Resultado da Avaliação de Maturidade Prado-MMGP 

 

Fonte: Extraído da Avaliação de Maturidade Prado-MMGP (2018) 

 

Figura 9 – Aderência da Empresa A às dimensões Prado-MMGP 

 

Fonte: Extraído da Avaliação de Maturidade Prado-MMGP (2018) 

 

 De fato, refletindo acerca a situação atual da organização, visto que, se pensarmos no portfólio 

de projetos em implantação, não considerando os ativos em operação, cada um dos ativos em 

construção possui um gerente, existem algumas informações de desempenho e avanço que 

devem ser reportadas da obra para o escritório corporativo, no entanto, não há padrão de 

ferramentas entre os distintos projetos, ficando a cargo de cada GP decidir qual a melhor forma 

de gerenciar o planejamento, avanços e controles. 
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Como mencionado anteriormente, a Empresa A conta com uma estrutura de PMO em sua 

matriz, no entanto, essa estrutura ainda não trabalha como suporte aos projetos em implantação, 

assim desempenhando principalmente um papel de órgão de reporte. 

Mesmo esse departamento existindo há quase 5 anos, deve ser observado que a Empresa A 

passou um período de poucos projetos em implantação, estando agora, desde a metade do ano 

passado, passando por um “boom”, contando com 7 projetos de grande porte em fase de 

implantação e aumento no tamanho da equipe de PMO. A tendência é que a emprese se utilize 

do momento pelo qual passa e da facilidade por já contar com uma estrutura coorporativa de 

projetos e, dessa forma, caminhe a rumo de desenvolver maior maturidade em gerenciamento 

de projetos. 
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5. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar o estado da arte no que tange a utilização de ferramentas 

e práticas de gerenciamento de portfólio de projetos no setor elétrico, para tanto foi feita uma 

revisão sistemática da literatura nesse assunto. Através dessa revisão, foi possível constatar que 

a maior parte das práticas de PPM utilizadas pelas organizações do setor de energia elétrica, 

tanto no Brasil quanto no exterior, focam na otimização da carteira de projetos e alocação de 

recursos, tendo como ênfase a utilização dessas práticas em departamentos de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) e na operação de ativos prontos.  

Fica evidente que há espaço para o desenvolvimento de pesquisas, metodologias e ferramentas 

que abordem a implantação dos ativos de energia, tais como usinas, linhas de transmissão, 

subestações de energia e demais instalações. Conforme mencionado no item 1.1 deste trabalho, 

a quantidade de ativos em desenvolvimento é alta e, por se tratar de um setor rentável para os 

investidores e estratégico para a nação, é real a necessidade de incentivar a promoção de práticas 

de PPM que permitam desenvolver o setor como um todo. 

Além disso, o presente trabalho também objetivava avaliar a maturidade de uma empresa do 

setor, a “Empresa A”, que, conforme mencionado em 4.1, têm como core business a operação 

de ativos de geração e transmissão de energia e, que para tanto, deve trabalhar com a 

implantação desses ativos. Após a aplicação do formulário de maturidade em gerenciamento de 

projetos Prado-MMGP, presente em anexo, foi possível observar que a nota de maturidade em 

GP da Empresa A foi igual a 2,81, enquadrando-a no nível 2 de maturidade, “Conhecido”, essa 

nota se mostra um pouco maior que a nota média 2,59 das organizações avaliadas em 2017, 

conforme apresentado no relatório “Maturidade em Gerenciamento de Projetos – Brasil”, 

elaborado por Darci Prado e Russel Archibald em 2018, ilustrando que o estado atual de 

maturidade em GP da Empresa A é similar à média das organizações brasileiras, evidenciando 

que há espaço para o desenvolvimento da maturidade em gerenciamento de projetos não só nas 

empresas do setor elétrico como nos demais setores. 

 

 

 



26 

 

6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Como sugestão para trabalhos futuros apresentam-se os temas “Desenvolvimento de 

Ferramentas de Gerenciamento de Portfólios de Projetos do Setor Elétrico” e 

“Desenvolvimento de Ferramenta de Valuation para Leilões ANEEL”. O primeiro tema se 

mostra importante devido à falta de bibliografia específica acerca esse assunto, que, como 

discutido ao longo deste trabalho, é relevante visto que existe elevada demanda de implantação 

de ativos de geração e transmissão de energia e, grande parte dos projetos em implantação, 

concentram-se nas mãos de poucas empresas do setor. Já o segundo se mostra relevante dada à 

elevada competitividade nos leilões, que vêm apresentando deságios cada vez maiores nos 

últimos anos, dessa forma, o desenvolvimento de ferramentas que permitam fazer um valuation 

das empresas em seu estado atual, simulando a inclusão desses ativos leiloados, de forma a 

avaliar se se agregar esses projetos ao portfólio realmente resulta em aumento de valor agregado 

à organização. 
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8. ANEXOS 

8.1. Protocolo da revisão sistemática da literatura 

Objetivo 
Explorar e analisar os principais conceitos do gerenciamento de portfólios e o que há 

de mais recente tanto nos campos acadêmico quanto profissional a respeito desse tema. 

Questões de 

pesquisa 

(1) o que foi desenvolvido a respeito do tema? 

(2) quais os métodos utilizados? 

(3) com qual objetivo? 

Intervenção Estudos relativos ao gerenciamento de portfólio de projetos do setor elétrico 

Resultados Identificação, avaliação e interpretação dos métodos desenvolvidos 

E
st

ra
té

g
ia

s 
d

e 
b

u
sc

a
 p

a
ra

 s
e
le

çã
o

  Fonte Scopus 

Idioma - Inglês e Português 

Termos de 

busca 
 “portfolio management”, “energy” 

Onde Título, resumo e palavras-chave. 

Tipos de 

Artigo 

Disponíveis integralmente em meio eletrônico em bases de dados científicas da área e 

no intervalo temporal entre 1990-2018. 

F
il

tr
o

s 

Critérios de 

Inclusão 

Trabalhos que abordam métodos para o gerenciamento de portfólio em empresas de 

energia. 

Critérios de 

Exclusão 

Trabalhos não direcionados para a área de energia e que não abordam a etapa de 

transmissão. 

Critérios de 

qualidade 
Trabalho publicado em periódico ou congresso. 

Estratégia de 

extração de 

informação 

No levantamento geral, serão tabuladas informações básicas (dados bibliográficos, ano 

de publicação, campo de estudo e palavras-chave). Os estudos selecionados para leitura 

analítica integral serão objeto de preenchimento para alimentar um conjunto de 

formulários de extração de dados. Além destas informações, os formulários devem 

conter a síntese do trabalho e observações acerca do conteúdo e das conclusões do 

estudo. 

Sumarização dos 

resultados 

Após a leitura e o resumo dos trabalhos selecionados serão elaborados gráficos e 

tabelas para análises quantitativa e qualitativa. 
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8.2. Formulário de Avaliação de Maturidade Aplicado à Empresa A 
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