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Resumo 

 

O objetivo desse trabalho é propor uma metodologia mais específica e inovado-

ra para o gerenciamento de projetos de implantação de parques eólicos, baseado 

em metodologias mais atuais, bibliografias tradicionais e experiência prática adquiri-

da no setor. A metodologia é dividida nas mesmas nove áreas de conhecimento do 

PMBOK e apresenta além de uma metodologia geral, que eventualmente pode ser 

utilizada em qualquer projeto de grande porte, inclui pontos de atenção específicos 

para projetos eólicos. 

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: 

Metodologia, gerenciamento de projetos, Energia Renovável, Sucess Driven Project 

Management, Parques Eólicos, PMBOK, risco, tempo, custo, escopo. 

  



vi 

 

 

Abstract 

 

The objective of this paper is to propose a more specific and innovative meth-

odology for managing projects to implement wind farms, based on most current 

methodologies, traditional bibliographies and practical experience in the industry. The 

same methodology is divided into nine knowledge areas of the PMBOK and beyond 

presents a general methodology, which eventually can be used in any large project, 

including specific points of attention for wind projects. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o século XIX houve tratativas para gerar energia a partir dos ventos. 

Através dos aerogeradores modernos, a energia eólica no Brasil está sendo bastan-

te incentivada pelo Governo Federal e considera-se que é uma das fontes de gera-

ção mais limpas do planeta.  

A implementação de um complexo eólico é considerada como projeto por 

possuir temporariedade e gerar um produto único, com resultados exclusivos. Dessa 

maneira é necessária a atuação de uma equipe multidisciplinar, que possua capaci-

dade em gerir projetos deste porte e com conhecimento específico e técnico neces-

sários ao bom desempenho da implantação.  

Este trabalho pretende apresentar uma metodologia de gerenciamento de 

projetos voltada para a implantação de projetos eólicos, sob a ótica do empreende-

dor, visando aumentar o desempenho e a qualidade dos projetos, evitando o uso de 

técnicas ineficazes de gerenciamento. Os capítulos a serem apresentados são resul-

tados da junção de diversas outras metodologias ou práticas utilizadas para outros 

setores e da experiência prática adquirida por parte dos autores, adaptando-se e 

integrando-se de maneira a atender as especificidades de um projeto de implanta-

ção eólico.  

Serão apresentados no capítulo 2, os conceitos básicos a respeito dos em-

preendimentos eólicos e alguns conceitos sobre gerenciamento de projeto e as me-

todologias inovadoras que servirão de base para a proposta do trabalho. Posterior-

mente, no capítulo 3 há uma descrição da metodologia do trabalho utilizada para o 

desenvolvimento da metodologia de gerenciamento de parques eólicos. No capítulo 

4 é apresentada a metodologia proposta, subdividida nas tradicionais áreas de co-

nhecimento do PMBOK. Nos capítulos finais são descritas considerações finais e 

próximos passos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesse capítulo serão abordados alguns assuntos visando facilitar o entendi-

mento do contexto do trabalho, como a geração eólica, gerenciamento de projetos e 

distinção entre metodologia, método e melhores práticas. 

2.1 Geração Eólica 

Denomina-se energia eólica a energia cinética (relacionada com o estado de 

movimento de um corpo) contida nas massas de ar em movimento (vento). Seu 

aproveitamento ocorre por meio da conversão da energia cinética de translação em 

energia cinética de rotação, com o emprego de turbinas eólicas, também denomina-

das aerogeradores, para a geração de eletricidade, ou cata-ventos (e moinhos), para 

trabalhos mecânicos como bombeamento d’água (ANEEL, 2010). 

Assim como a energia hidráulica, a energia eólica é utilizada há milhares de 

anos com as mesmas finalidades, a saber: bombeamento de água, moagem de 

grãos e outras aplicações que envolvem energia mecânica (ANEEL, 2010). 

Para a geração de eletricidade, as primeiras tentativas surgiram no final do 

século XIX, mas somente um século depois, com a crise internacional do petróleo 

(década de 1970), é que houve interesse e investimentos suficientes para viabilizar o 

desenvolvimento e aplicação de equipamentos em escala comercial (ANEEL, 2010). 

A turbina eólica, ou Aerogerador, é uma máquina eólica que absorve parte da 

potência cinética do vento através de um rotor aerodinâmico, convertendo em potên-

cia mecânica de eixo (torque vs rotação), a qual é convertida em potência elétrica 

(tensão vs corrente), através de um gerador elétrico.  

O diagrama de blocos da Figura 01 representa a configuração esquemática 

de um parque eólico. Para melhor interpretação do sistema eólico, optou-se em divi-

dir tal arquitetura em duas partes: rede de média tensão e subestação ou alta ten-

são. 
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Figura 1 - Diagrama de Blocos de um Parque Eólico 

Fonte: Os autores 

 

Os aerogeradores convertem a energia potencial do vento em energia elétri-

ca, esta é transmitida por cabos até a chamada Subestação Elevadora, onde toda 

energia gerada por centenas de aerogeradores é concentrada através de equipa-

mentos e transmitida através de cabos (Linhas de Transmissão) para o sistema elé-

trico que, posteriormente, alimentará diversas residências e indústrias.  

2.1.1 Vantagens da Geração Eólica 

 Produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável, sem emis-

são de poluentes atmosféricos;  
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 Não consome combustíveis fósseis; 

 Permite que o terreno ocupado pelos parques eólicos seja utilizado para 

outros fins, por exemplo, para uso agrícola. 

2.1.2 Desvantagens da Geração Eólica 

 Instável, está sujeita a variação do vento e a calmarias; 

 Impacto visual desagradável; 

 Baixo fator de capacidade; 

 Impactos ambientais em relação à morte de pássaros e desmatamento 

dos acessos para a passagem dos aerogeradores;  

 

 

Figura 2 - Aerogeradores em um parque eólico 

Fonte: ANEEL 

 

2.1.3 Dificuldades do Gerenciamento de Projetos de Parques Eólicos 

 Alto custo de investimento: 

Para o investimento inicial de um parque eólico, com 30 MW de energia ge-

rada, serão necessários cerca de R$ 4.000.000,00 por MW, sendo o mon-

tante total de R$ 120.000.000,00 por parque.  
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O gerenciamento dos custos da obra, gerenciamentos de insumos, proble-

mas com aditivos contratuais e variações de escopo podem aumentar drasti-

camente no custo do investimento, acarretando na redução considerável da 

Taxa Interna de Retorno.  

 

 Taxa Interna de Retorno X Risco do Investimento: 

Como os riscos de atraso no cronograma, erros de engenharia, falhas no 

escopo, atrasos de empréstimos no BNDES, baixo fator de capacidade nos 

parques, variação no valor da venda de energia, problemas de conexão com 

as concessionárias são altos e frequentes a Taxa Interna de Retorno do In-

vestimento deve ser superior a 15%,o que é bastante alta. 

  

 Grande período para retorno do valor investido:  

Considera-se uma média de 10 anos para pagamento do investimento, sen-

do que para investimentos eólicos é dada a concessão de 20 anos, após es-

se período o empreendimento deverá ser doado ao governo brasileiro.  

 Grande quantidade de interface entre os fornecimentos: 

Como o número e os detalhes para a interface entre os fornecimentos tais 

como: geradores, cabos, cubículos, linhas de média tensão, linhas de trans-

missão, equipamentos de pátio, fornecimento civil, fundiário, meio ambiente, 

arqueologia, geologia, etc...são bastante complexas há grande possibilidade 

de que vários itens fiquem esquecidos ou subentendidos, gerando proble-

mas de interface entre os fornecimentos e posteriormente aditivos de tempo 

e custo.    

 Nova fonte de geração de energia no Brasil:  

Por tratar-se de uma nova fonte de geração de energia no Brasil há peculia-

ridades técnicas e gerenciais cujos profissionais brasileiros ainda não estão 

capacitados para administrar. Profissionais com conhecimento nas áreas de 



6 

 

 

geração eólicas estão sendo muito requisitados pelo mercado bem como, 

ainda há grande necessidade de treinamento para grande parte dos profissi-

onais que desejarem trabalhar nessa atividade.    

 Cronograma:  

Os prazos de cronograma para a execução de empreendimentos eólicos po-

dem variar de um à dois anos e meio e a cada dia de atraso em relação a 

geração de energia poderá custar um valor considerável em perdas de lu-

cros cessantes.  

Fazendo-se a seguinte simulação:  

Potência nominal do parque eólico: 30 MW  

Fator de Capacidade: 0,4 (estimado conforme média de parques em opera-

ção). 

PPA: R$ 120,00 por MW/hora (estimado conforme valores aplicados a co-

mercialização de energia) 

Custo Operacional: 30% (adotados conforme dados fornecidos por empresa 

geradora de energia eólica) 

Sendo que:  

30x0,4 = 12 MW/hora 

12x24 hs = 288 MW/dia 

Considerando:  

288x 120 = R$ 34.560 será a perda, em dinheiro, por dia de atraso de crono-

grama.  

2.2 Gerenciamento de Projetos 

Projetos são empreendimentos temporários, elaborados progressivamente, 

com o propósito de criar um produto ou um serviço único. Tem como características 

ser realizado por pessoas, ter restrições de recursos e ser mensurável, planejado, 

executado e controlado. 
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O gerenciamento de projetos é um conjunto de ferramentas gerenciais que 

permitem que a empresa desenvolva um conjunto de habilidades, incluindo conhe-

cimento e capacidades individuais, destinados ao controle de eventos não repetiti-

vos, únicos e complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade prede-

terminados (VARGAS, 2010). 

Para Meredith e Mantel Jr. (2000), o gerenciamento de projetos é também de-

finido como um conjunto de meios, técnicas e conceitos utilizados para agilizar o pro-

jeto e alcançar seus objetivos. 

Um projeto é dividido em cinco etapas, sendo elas: fase de iniciação, fase de 

planejamento, fase de execução, fase de monitoramento e controle e fase de encer-

ramento. Sendo a fase de planejamento, a etapa que mais demanda esforços do 

gerente de projeto, porém é um erro comum o responsável pelo projeto subestimar o 

gerenciamento das etapas subsequentes. 

2.3 Método, Melhores Práticas e Metodologia 

O essencial objetivo do Guia PMBOK é identificar o subconjunto do conjunto 

de conhecimentos em gerenciamento de projetos que é vastamente conhecido como 

melhores práticas, não levando em conta a área de aplicação e o contexto da orga-

nização no qual os projetos estão inseridos. Por este motivo ele não é uma metodo-

logia de gerenciamento de projetos. Essas práticas, extremamente pertinentes e in-

dispensáveis ao bom desenvolvimento dos projetos, limitam-se a definir o que deve 

ser feito para um eficaz gerenciamento do projeto, passando longe das definições e 

procedimentos acerca do “como” o gerenciamento deve ser feito. 

Uma metodologia, por definição, denota o estudo dos métodos, ou “receita”, 

para as etapas a serem seguidas em um determinado processo, e são fundamentais 

para o desenvolvimento dos projetos, desde que bem aplicados de acordo com as 

necessidades da empresa e do projeto, pois não existe uma receita perfeita para 

todos. 

Uma metodologia efetiva, ou seja, adequada a uma realidade organizacional 

e em uso, gera muitos benefícios, tanto em relação à eficiência no gerenciamento de 
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projetos e portfólio, quanto no sentido da produção de resultados satisfatórios. Se-

gundo Xavier (2005), dentre os benefícios da metodologia, destacam-se: apropriada 

estrutura de governança; planejamento adequado de projetos, portfólio e programas; 

padronização e integração de processos; métricas de desempenho; processos de 

controle e melhoria contínua; compromisso com o gerenciamento de projetos; priori-

zação de projetos e seu alinhamento com a estratégia organizacional; competências 

organizacionais no gerenciamento de projetos, programas e portfólio; alocação ade-

quada de recursos a projetos e trabalho em equipe. 

2.4 Gerenciamento de Escopo 

Para que o projeto tenha sucesso é preciso de um exaustivo planejamento e 

esta parte do projeto é feita na área de gerenciamento de escopo. 

De acordo com o PMBOK (2008), o processo de gerenciamento de escopo 

inclui os processos necessários para assegurar que o projeto seja finalizado com 

sucesso. Esse gerenciamento está relacionado principalmente com a definição e 

controle do que está e do que não está incluso no projeto. 

Nos grupos de processos para a o gerenciamento de projetos estão a coleta 

de requisitos, a definição de escopo, EAP (Estrutura Analítica do Projeto), verificação 

do escopo e controle do escopo. A seguir serão descritos esses grupos de proces-

sos. 

 Coleta de Requisitos – De acordo com Sotille et al. (2010), a coleta de re-

quisitos, é o processo responsável por documentar as funções e funciona-

lidades do projeto e do produto necessárias para atender as necessidades 

das partes interessadas do projeto. Para que desta forma aumentem as 

chances de sucesso no projeto. 

 Definição de Escopo – É a parte do desenvolvimento que se detalha mais 

o projeto e o produto. 

 EAP (Estrutura Analítica do Projeto) – É a subdivisão de partes menores, 

referente às informações contidas na definição de escopo e que sejam fa-
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cilmente gerenciáveis. Todos os detalhes da EAP estarão condidas no di-

cionário da EAP. 

 Verificação do Escopo – É onde se tem a formalização da aceitação das 

entregas do projeto finalizadas. 

 Controle do Escopo – Conforme Sotille et all, (2010), é a parte do grupo de 

processos de monitoramento e controle, no qual se utiliza um mecanismo 

de controle de mudanças no escopo do projeto. No término do escopo do 

projeto é medido em relação ao plano de gerenciamento de projeto, que 

contém a linha de base do escopo e os seus requisitos. 

A seguir será mostrada uma tabela retirada do PMBOK, 2008 contendo as 

principais entradas e saídas de cada grupo de processo de gerenciamento de esco-

po. 
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Figura 3 - Entradas e saídas do processo de gerenciamento de escopo.  

Fonte: Guia PMBOK, 2008 
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Para o presente trabalho os principais itens a serem utilizados são: plano de 

gerenciamento de escopo, o termo de abertura do projeto, declaração de escopo, 

EAP, dicionário da EAP. A seguir será descrito com mais detalhes cada item citado. 

Para qualquer projeto, é fundamental que se tenha planejamento, que é um 

alicerce para o sucesso de qualquer projeto. Portanto no plano de gerenciamento de 

escopo, deve conter informações de como o escopo do projeto será produzido, onde 

será arquivado, como será a verificação do escopo assim como o seu controle. De-

verá ser informado também como serão as regras para o gerenciamento e a cons-

trução dos documentos. 

A maioria dos projetos inicia a partir de um contrato ou documento equivalen-

te. O termo de abertura, de acordo com Sotille et al, (2010) é um documento interno 

da organização que autoriza formalmente o início dos trabalhos. 

O termo de abertura é um documento fundamento no início de um projeto, 

pois nele constam informações importantes para decisões em alta diretoria, quando 

o projeto ainda está sob algum item em decisão. 

Cada empresa estabelece os itens que devem conter no termo de abertura, 

por exemplo, de acordo com Xavier (2009), é preciso ter a justificativa, descrição 

do(s) produto(s) e serviço(s) do projeto, designação do gerente de projeto, orçamen-

to resumido, cronograma de marcos, outros setores envolvidos, premissas (hipóte-

ses) e restrições para o projeto. Já Sotille et al. (2010), é preciso da designação do 

gerente de projeto, responsabilidades e autoridades, propósito ou justificativa do pro-

jeto, requisitos de alto nível, objetivos, metas (critérios de sucesso) descrição do 

produto e/ou serviço a serem gerados pelo projeto, riscos (opcional), prazo, investi-

mento, principais fases com suas respectivas datas e custos envolvidos, comentá-

rios e aprovação. 

Uma vez que o projeto seja aprovado, segue-se para a declaração de escopo, 

ou (statement of work), que é o detalhamento das informações contidas no termo de 

abertura. Cabe à equipe de projeto realizar todo esse detalhamento, de modo que as 

partes interessadas compreendam o avanço do projeto. 
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De acordo com Sotille et al. (2010), a declaração de escopo deve ter as des-

crições do produto ou serviço prestado (progressivamente elaborada), dos entregá-

veis do projeto, critérios de aceitação do usuário, limites de fornecimento, restrições 

e premissas do projeto. 

A EAP (Estrutura Analítica do projeto), também chamada de WBS (Work 

Breakdown Structure), é uma decomposição hierárquica orientada às entregas de 

trabalhos a ser executado pela equipe de trabalho para atingir os objetivos do proje-

to e criar as entregas requisitadas, sendo que cada nível descendente da EAP re-

presenta uma definição gradualmente mais detalhada da definição do trabalho do 

projeto, conforme descrito pelo PMBOK (2008). 

De acordo com Sotille et all, (2010), propõe seis passos para criar uma EAP, 

que são elas: 

1. Escrever o nome do projeto no primeiro nível da EAP, também conhecido 

como nível 0; 

2. Iniciar o segundo nível com as entregas de gerenciamento de projeto e de 

encerramento; 

3. Acrescentar as fases do ciclo de vida (entrega completa da fase) do proje-

to no segundo nível; 

4. Decompor as entregas (produtos ou serviços) em subprodutos (entregas 

parciais) que as compõem; 

5. Decompor as entregas parciais até um nível de detalhe que viabilize o pla-

nejamento e controle em termos de tempo, custo, qualidade, risco, atribui-

ção de responsabilidade e contratação, se for o caso; 

6. Revisar continuamente a EAP, refinando-a quando necessário, até que a 

mesma esteja apta para ser aprovada. 

Realizada a EAP, em seguida é feito o dicionário da EAP, que contém infor-

mações mais detalhadas de cada pacote de trabalho, assim como os seus respecti-

vos critérios de aceitação. 
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2.5 Gerenciamento de Tempo 

“O gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos necessários para 

gerenciar o término pontual de um projeto” PMBOK® (PMI, 2008). Essa área do co-

nhecimento é formada por um conjunto com seis processos que são: definir as ativi-

dades, sequenciar as atividades, estimar o recurso das atividades, estimar a duração 

das atividades desenvolver o cronograma e controlar o cronograma. 

Existem diversas metodologias e maneiras de se controlar o tempo em projeto 

e para o presente trabalho, será utilizada a metodologia do Sucess Driven Project 

Management (SDPM). 

O SDPM (Método da Tendência de Probabilidade de Sucesso ou Sucess Dri-

ven Project Management) é baseado em um conjunto de indicadores medindo a per-

formance do projeto e prevendo a chance de sucesso final.  

2.5.1 Histórico 

Essa metodologia foi desenvolvida a partir das experiências em grandes pro-

jetos desenvolvidos pela máquina militar da União das Repúblicas Socialistas Sovié-

ticas (URSS). Nesse contexto, a empresa Spider Management Technologies desen-

volveu o software Spider para seu próprio uso nos contratos para gerenciamento de 

grandes projetos na Rússia, dadas às mudanças causadas pelas políticas da Glas-

nost (transparência) e da Perestroika (reestruturação), baseado na metodologia cria-

da.  

Atualmente, está sendo utilizada para grandes projetos de infraestrutura na 

Rússia, como o conjunto de estradas da Trans-siberiana e os jogos olímpicos de 

inverno de 2014 em Sochi. No Brasil, já foi utilizada pela Petrobrás e está cada vez 

mais se expandindo para outras empresas e setores. 

2.5.2 Metodologia 

Zoppa et al. (2009) afirmam que o Método da Tendência de Probabilidade de 

Sucesso (SDPM) possui pontos comuns a outros métodos e técnicas para gerenci-

amento do tempo, com destaque para:  
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 a importância do estabelecimento de cenários para a estimativa das ativi-

dades (PERT);  

 o caminho crítico (MCC);  

 a restrição decorrente da limitação de recursos (CCR); e  

 a construção de lastros (MCCC). 

O mecanismo central dessa metodologia é a revisão do Cronograma baseada 

no modelo estatístico desenvolvido por Vladimir Liberzon, que tem por base a acurá-

cia observada na realização das atividades mediante um fator de controle estabele-

cido como o índice de probabilidade de sucesso do projeto. 

Esse modelo estatístico proposto difere da simulação de Monte Carlo, pois 

mesmo se o cronograma inicial foi elaborado de maneira ruim, ele é corrigido no an-

damento do projeto, pois o SDPM tem alta precisão. Ou seja, ele converge muito 

precisamente para o target real no decorrer do projeto, porém o target poderá ser 

diferente da estimativa inicial traçada com um cronograma convencional.  

Modelos de simulação como Monte Carlo tem alta acuracidade e baixa preci-

são. O que pode ser perigoso, pois dá uma falsa sensação de controle do crono-

grama do projeto, levando-se em conta que a simulação é realizada através de da-

dos iniciais do projeto, que nunca tem qualidade o suficiente para ser mantida até o 

final, pois projetos são iniciados com grande incerteza e baixo conhecimento da rea-

lidade em que serão desenvolvidos. 

 

 

Figura 4 - Exemplo de “Acuracidade” à esquerda e “Precisão” à direita. 

Fonte: LIBERZON, ARCHIBALD. From Russia With Love. 
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A fase de planejamento do projeto inclui determinar como organizar a execu-

ção do projeto para que a probabilidade de atendimento da data ou orçamento target 

(meta) seja razoável. 

A data target não está em nenhum dos cronogramas elaborados, ela é uma 

data que se situa entre o cronograma pessimista e o cronograma mais realista, ou 

seja, não existe um cronograma baseline como nas metodologias ou melhores práti-

cas tradicionais. 

A aplicação da metodologia do SDPM, por Liberzon, pode ser resumida em 

oito pontos básicos, que são descritos a seguir: 

1. Avaliar os riscos de projeto e criar estimativas otimistas, pessimistas e 

mais prováveis para as durações de atividades, volumes de trabalho espe-

rados, produtividade de recursos, quantidades de recursos disponíveis, 

custos, calendários, entre outros. Estas estimativas normalmente não de-

pendem apenas da opinião dos especialistas, mas de normativos, médias 

históricas e regulamentação da organização.  

2. Criar e calcular os cronogramas baseado em restrições e custos para os 

cenários: otimista, mais provável e pessimista.  

3. Calcular as datas e custos desejados para o projeto e cada fase, com sua 

respectiva probabilidade de realização com sucesso.  

4. Negociar e definir as datas e custos que servirão como meta o projeto (da-

ta Target).  

5. Calcular o Cronograma Meta com a duração das atividades baseadas no 

cenário mais prováveis, mas com datas conforme a meta (cálculo de trás-

para-frente para o cronograma por restrições de recursos).  

6. Determinar os lastros (reservas) de custo e tempo, bem como as probabi-

lidades de alcançar os parâmetros do Cronograma Meta.  

7. Utilizar o cronograma otimista para o planejamento de atividades da equi-

pe de projeto, pois utilizando este cronograma temos as chances de obter 
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os relatórios sobre quaisquer desvios em tempo de se tomar ações para 

melhoria das condições de sua execução. Esta informação é necessária 

para análise de qualidade e de riscos. 

8. Controlar os riscos regularmente e regularmente recalcular os cronogra-

mas de projeto e os lastros, bem como as probabilidades de sucesso. As 

tendências de Probabilidade de Sucesso irão demonstrar se ações correti-

vas são necessárias.  

Para um melhor entendimento, abaixo será demonstrado os dois gráficos 

principais de controle da metodologia, o avanço da probabilidade de sucesso do pro-

jeto (de 0 a 100%) e o gráfico de consumo de buffer, que é o consumo da reserva de 

risco, ou seja, a folga do planejamento. 

 

 

Figura 5 - Gráficos de probabilidade de sucesso e consumo da reserva de risco. 

Fonte: Os autores. 
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2.5.3 Vantagens e Desvantagens 

As grandes vantagens da metodologia SDPM são: 

 A análise de tendência de probabilidade pode ser usada como informação 

única para tomada de decisão do projeto; 

 A metodologia faz com que o gerente de projeto execute tarefas de maior 

risco o mais cedo possível, pois terá um ganho maior no desempenho do 

projeto; 

 Cronogramas embutem as análises dos riscos; 

 O gerenciamento do tempo é beneficiado pela curva de aprendizagem da 

própria realização do projeto, pois nas alterações dos cronogramas, se uti-

liza a experiência dos meses anteriores. 

As desvantagens da metodologia SDPM são: 

 O SDPM exige um empenho grande no planejamento, com a elaboração 

de três cenários de cronogramas e uma análise de risco robusta. Incluindo 

a revisão de todos os cenários do projeto periodicamente; 

 A metodologia dá ênfase no planejamento de cronograma, custo, escopo e 

risco. As outras áreas do planejamento do projeto não têm direcionamen-

tos claros; 

 Necessita de grande padronização dos modelos para o gerenciamento de 

portfólio, visando garantir a comparabilidade entre os projetos. 

2.6 Gerenciamento de Custo 

O controle de custos juntamente com a contabilidade data desde os primór-

dios da humanidade, passando de registros rudimentares até os mais avançados e 

minuciosos controles dos dias de hoje.  
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Com a sofisticação dos negócios e as recessões econômicas, que forçaram 

as margens para baixo, as empresas passaram a ser preocupar em escolher seus 

projetos com mais cuidado, e para isso foi primordial a evolução da contabilidade e 

do gerenciamento de custos. 

A competição também foi um fator determinante para melhora no sistema de 

gerenciamento de custos, pois foi necessário assegurar a vantagem competitiva, e 

então se passou a considerar também como custo, fatores relevantes: riscos, tempo, 

qualidade e eficiência. 

 Dessa forma, gerenciar custos deve ser uma preocupação do gestor de qual-

quer organização, pois os recursos são restritos e é necessário distribui-los de forma 

a atender da melhor forma possível a estratégia da empresa. Isso se atribui também 

ao gerenciamento de projetos. 

 Abaixo alguns conceitos que devem ser entendidos e utilizados adequada-

mente durante o gerenciamento de custos de um projeto segundo, Barbosa (et al, 

2011): 

 Gasto: “sacrifício/dispêndio financeiro para a obtenção de um bem ou ser-

viço, representado por entrega ou promessa de entrega de ativos. Ou seja, 

só existe gasto no ato do reconhecimento contábil da dívida adquirida ou 

na diminuição dos ativos dados em troca”; 

 Custo: “é a aplicação de recursos (recursos humanos, equipamentos, ma-

teriais, insumos) no processo de criação de um produto, serviço ou resul-

tado específico. Em projetos é um gasto que só se transformará em custo 

no momento de sua utilização como recurso para execução de uma ativi-

dade”. 

 Despesa: “gasto relativo a vens e serviços não correlacionados com a 

produção de outros bens e serviços, ou seja, dispêndio ocorrido fora da 

área de produção de bens e serviços. Em projetos, como na contabilidade 

separar os gastos (custos) efetivos para compor o produto final do projeto 

dos gastos (despesas) que não estarão correlacionados ao produto final, e 

sim à parte administrativa, comercial e financeiro do projeto”. 
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 Desembolso: “pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço, 

que pode ocorrer antes, durante ou após sua entrada na organização.” 

 Perda: bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária. Não se 

confunde com despesa, exatamente por sua característica de anormalida-

de e involuntariedade, por não ser um sacrifício feito com intenção de ob-

ter receita”. 

 Investimento: “gasto com bem ou serviço ativado em função de sua vida 

útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos”. 

 Preço: “é uma decisão de negócios que leva em consideração outros fato-

res estratégicos e de mercado. Custo não pode der confundido com pre-

ço”. 

Para o gerenciamento de custos também se faz necessário distinguir quais ti-

pos de custos comporão o orçamento total do projeto: 

 Custos Diretos: são aqueles facilmente identificados e quantificados 

para a realização das atividades. Não necessitam de rateios para se-

rem agregados ao custo total do projeto. 

 Custos Indiretos: despesas gerais incorridas por uma organização e 

que beneficiam mais de um projeto. Devem ser alocadas nos projetos 

através de critérios de rateio pré-determinados. 

 Custos fixos: custos que não variam independentemente da quantidade 

de trabalho ou determinado volume do projeto. 

 Custos variáveis: se alteram de acordo com a quantidade de trabalho. 

 Custos retrospectivos, incorridos ou afundados: são custos já incorri-

dos pelo projeto, que independentemente do projeto ter sido paralisado 

ou finalizado, eles têm que ser pagos.  

 Custo de oportunidade: segundo Barbosa (et al, 2011) são custos re-

presentados pela renúncia a um  projeto em favor de outro que repre-

senta melhor opção, ou seja, valores associados à melhor alternativa 

entre as não escolhidas. 
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2.7 Gerenciamento de Qualidade  

Qualidade é um termo que está relacionado com a percepção de cada indiví-

duo, qualidade não é garantida apenas por uma pessoa, em se tratando de proces-

sos, ou na conformidade de um produto, está no conjunto com que elas ocorrem.  

O PMBOK (2008) define qualidade como sendo o grau com que um conjunto 

de características inerentes atende aos requisitos.  

E o gerenciamento da qualidade é o conjunto de processos reunido com suas 

atividades, onde são determinados objetivos, metas e responsabilidades para que o 

projeto possa atender as necessidades e exigências do cliente. 

Os grupos de processos para o gerenciamento da qualidade são o planeja-

mento, execução, onde é realizada a garantia da qualidade, e o controle da qualida-

de. 

No processo de planejamento da qualidade, de acordo com o PMBOK ® 

(PMI, 2008) é onde se reúnem os requisitos do projeto e do produto, que estão con-

tidos na declaração de escopo e esta análise deve ocorrer de forma paralela a ou-

tros processos para atender o padrão de qualidade. 

Como entradas no processo de planejar a qualidade, estão a linha de base do 

escopo, que são a declaração de escopo, EAP e o dicionário da EAP, em seguida, 

tem-se o registro das partes interessadas, informações sobre o custo do projeto, 

cronograma, análise e registro dos riscos, fatores ambientais da empresa e ativos de 

processos organizacionais.  

De acordo com Junior (et al, 2010), que cita o PMBOK como referencia, são 

várias as ferramentas para planejar a qualidade, dentre elas, estão a análise de cus-

to-benefício, custo de qualidade, gráficos de controle, benchmarking, projetos de 

experimentos (DOE), amostragem estatística, fluxogramas, assim como metodologi-

as proprietárias, como o seis sigma, QFD etc.  

A aplicação de cada ferramenta depende do tipo de projeto que está sendo 

desenvolvido. 
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Na fase de planejamento da qualidade, como descrito anteriormente foram 

explicados quais eram as entradas e suas ferramentas. Como dado de saída, tem-se 

então o plano de qualidade, e não somente isso como também as suas métricas, 

informando ao projeto como a qualidade será medida ao longo de cada fase de de-

senvolvimento, quais serão as formas de verificação da qualidade, ou seja, como 

verificar como as etapas do projeto estão sendo executadas. Em seguida temos 

também o plano de melhorias do processo e a atualização dos documentos do proje-

to. 

No processo de realizar a garantia da qualidade, é onde são feitas as audito-

rias para a verificação se os padrões de qualidade estão sendo aplicados. 

De acordo com o PMBOK® (PMI, 2008) como dado de entrada, temos o pla-

no de gerenciamento da qualidade, feito no processo de planejar a qualidade, as 

métricas de qualidade, informações sobre o desempenho do trabalho e medições do 

controle da qualidade. 

As ferramentas utilizadas para este processos são as auditorias e as análises 

de processos. De acordo com Junior (et al, 2010), também podem ser usadas como 

ferramentas para realizar a garantia da qualidade, o diagrama de causa e efeito, car-

tas de controle, fluxogramas, digrama de Pareto, gráfico histórico de resultados, dia-

grama de dispersão, amostragem estatística, inspeção, revisão de alterações apro-

vadas. 

E como dados de saídas deste processo a solicitação de mudanças, atualiza-

ção dos documentos do projeto, do plano de gerenciamento do projeto e dos ativos 

dos processos organizacionais. 

O último processo sugere para do gerenciamento da qualidade é o de contro-

le da qualidade, conforme o PMBOK® (PMI, 2008). Neste processo é feito o registro 

e o monitoramento dos resultados das atividades da qualidade executadas, para que 

seja feita a avaliação do desempenho e recomendações para futuras mudanças ca-

so sejam necessárias. 

De acordo com Junior (et al, 2010), os autores chamam a atenção para a dife-

rença entre a verificação de escopo e o controle da qualidade. O primeiro está rela-
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cionado com a aceitação dos resultados do projeto e o segundo com o atingimento 

da conformidade do produto dentro do projeto. 

Como dados de saída do processo de controle da qualidade espera-se uma 

lista de recomendações de ações corretivas e preventivas para serem atualizadas no 

plano de gerenciamento do projeto. 

Na metodologia proposta neste presente trabalho para o gerenciamento de 

projetos para parques eólicos, tomou-se como ferramenta de melhoria contínua o 

ciclo PDCA. A seguir será descrito com mais detalhes sobre esta ferramenta. 

2.7.1 CICLO PDCA 

As iniciais do ciclo PCDA são do inglês (Plan, Do, Check e Act), ou seja, Pla-

neje, Faça, Verifique e Aja. Essas quatro fases são descritas na figura a seguir. 

Esta ferramenta também é muito usada no processo de melhoria contínua pa-

ra a identificação de um problema ou de uma oportunidade de melhoramento. 

 

 

Figura 6 - Ciclo PDCA 

Fonte: Casa da consultoria (2013) 
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A 1a Fase – Plan (Planejar), segundo Junior (et al, 2010), É a fase de estabe-

lecer metas e objetivos para que sejam feitos métodos, procedimentos e padrões 

para alcançá-los. Para Corrêa (et al. 2006) é a fase de se estudar e identificar os 

problemas e a forma de como resolvê-los. Para ambos os autores esta é a fase tam-

bém de desdobrar as metas para o planejamento estratégico para atender as expec-

tativas e necessidade dos clientes. 

A 2a Fase – Do (Fazer), é a fase de implantação daquilo que foi planejado, ou 

seja, é preciso treinar e educar as pessoas para que possam executar as tarefas.  

A 3a Fase – Check (Verifique), nesta fase são verificados os resultados se es-

tão conforme o que foi planejado na primeira fase do ciclo PDCA. De acordo com 

Junior (et al, 2010), nesta fase deve ser baseada em fatos e dados. 

A 4a Fase – Act (Aja), nesta última fase adota-se como padrão caso os resul-

tados foram satisfatórios em relação às metas planejadas ou investigar as causas 

raízes para que o mesmo problema não venha a ocorrer novamente. 

Para utilizar o ciclo PDCA, não basta apenas ter um propósito, é preciso que 

se tenha coerência e que se trabalhe em equipe, pois segundo Junior (et al, 2010), 

surgirão diversas direções bem-intencionadas, porém mal orientadas que podem ter 

fins conflitantes. 

2.8 Gerenciamento de Recursos Humanos 

De acordo com que afirmaram Newton e Araújo (segundo Dinsmore e Cavali-

eri, 2003:143), “A arte de lidar com recursos humanos e criar estratégias aderentes 

às organizações e às necessidades dos empregados não é um tarefa simples ou 

que possa ser assimilada com um breve treinamento. Exige constante pesquisa, 

sensibilidade a toda prova muita vivência do dia a dia e, acima de tudo, a utilização 

de bom senso”. 

Gerenciamento de pessoas é complexo, pois o ser humano é complexo, para 

tal é necessário planejar de maneira adequada as pessoas numa organização que 

segundo Chiavenato (2009), só existe quando “Há pessoas capazes de se comuni-
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carem e, que estão dispostas a contribuir com ação conjunta, a fim de alcançarem 

um objetivo comum”.  

Sob o prisma de projetos, não é diferente (organização temporária) e o su-

cesso de cada empreendimento depende de pessoas, assim a responsabilidade do 

gestor aumenta, pois se faz necessário formar equipe altamente qualificada, eficien-

te, eficaz, comprometida e focada no sucesso, e por outro lado, a responsabilidade 

depositada nos profissionais é grande, afinal, falhas técnicas e comportamentais po-

dem levar o projeto ao fracasso. Segundo o autor Ricardo Vargas (2003), no seu 

livro Gerenciamento de Projetos, no passado a maioria dos projetos se preocupava 

unicamente com aspectos técnicos sendo os aspectos humanos relegados a segun-

do plano, hoje são o foco dos principais estudos e trabalhos na área.  

O papel da gestão de pessoas no gerenciamento de projetos é obter com-

prometimento das pessoas na realização das atividades do projeto, visando atingir 

seus objetivos e propiciar a essas pessoas condições para atingir seus objetivos 

pessoais e individuais. 

E sob esse contexto que será adotada, para projetos de implementação de 

parques eólicos, metodologia que compreenda processos desde o planejamento até 

o monitoramento das pessoas (internas ou externas a organização). 

 De acordo com o PMBOK® Guide (PMI, 2008), “o gerenciamento de recursos 

humanos do projeto inclui os processos que organizam e gerenciam a equipe do 

Projeto. A equipe do projeto é composta de pessoas com funções e responsabilida-

des atribuídas para o término do projeto”. Essa equipe pode ser formada por grupos 

internos ou externos à organização executora. Além disso, define como processos 

de gerenciamento de recursos humanos: 

 Desenvolver o plano de recursos humanos 

 Mobilizar a equipe do projeto 

 Desenvolver a equipe do projeto 

 Gerenciar a equipe do projeto 

A motivação para o desenvolvimento de uma nova metodologia de gerenci-

amento dos recursos humanos em projetos eólicos, ou adaptação das metodologias 
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já existentes, vem de encontro às necessidades de qualquer projeto: o sucesso do 

mesmo. A metodologia adotada apresentará seis processos de gerenciamento de 

recursos humanos, dada à natureza complexa desse tipo de empreendimento e os 

prazos extremamente reduzidos para sua execução. Dessa forma se faz necessário 

focar no processo de recompensa, retenção e motivação dos recursos humanos, 

para que o cronograma e a qualidade possam ser cumpridos satisfatoriamente. A 

metodologia contemplará alguns processos abordados pelo PMBOK® Guide e será 

mais específico em processos de forma a atender as necessidades da natureza do 

projeto. Será baseado nos seguintes processos: 

 Planejar pessoas do Projeto 

 Agregar pessoas ao projeto 

 Alocar pessoas ao projeto 

 Desenvolver pessoas do projeto 

 Recompensar pessoas do projeto 

 Monitoramento das pessoas no projeto 
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2.9 Gerenciamento de Comunicação 

Pelo PMBOK® (PMI, 2008) o gerenciamento das comunicações do projeto in-

clui os processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam 

geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de ma-

neira oportuna e apropriada. De maneira mais simples, gerenciar a comunicação é 

definir quem precisa das informações, quando as informações são necessárias, co-

mo elas são fornecidas as partes envolvidas. 

Por Charvat (2002), um plano de comunicação efetivo deve facilitar: 

 O desenvolvimento da equipe de projeto: 

Uma comunicação apropriada pode servir de base para que o time de pro-

jeto tenha sintonia para entender os objetivos e tarefas a serem completa-

das. Boa comunicação significa melhorar desempenho. 

 A atualização dos stakeholders: 

Frequentes comunicações mantêm os stakeholders envolvidos e menos 

ansiosos. 

 A documentação do projeto: 

Utilizando-se uma comunicação do início ao fim do projeto, pode-se ter 

uma redução no esforço de documentação e redução em revisões de tra-

balho. 

Segundo as melhores práticas descritas no PMBOK® (PMI,2008), o gerenci-

amento da comunicação é divido em cinco partes: 

1. Identificar as partes interessadas: 

É o processo onde se identifica todas as pessoas ou organizações que po-

dem ser afetadas pelo projeto, cujos interesses podem afetar positiva ou 

negativamente o mesmo. Depois de identificadas deve-se documentar as 

informações relevantes e relacionadas aos seus interesses, envolvimento e 

impacto no sucesso do projeto. 
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2. Planejar as comunicações: 

É o processo para se definir a abordagem de comunicação e necessidades 

de informação por parte dos interessados no projeto, por meio de um do-

cumento que será denominado plano de comunicação, contendo minima-

mente as partes interessadas, os meios de comunicação a serem utilizados 

para disponibilizar as informações, quando e com que frequência as comu-

nicações devem ocorrer. 

3. Distribuir as informações: 

É o processo de distribuir as informações planejadas nos processos anteri-

ores. 

4. Gerenciar as expectativas das partes interessadas: 

É o processo de interação com as partes interessadas para atendar suas 

expectativas e solucionar problemas que possam surgir. 

5. Reportar o desempenho: 

É o processo no qual se faz a aquisição e distribuição das informações so-

bre o desempenho do projeto. Incluem-se relatórios de andamento, medi-

ções do progresso e previsões. 
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2.10 Gerenciamento de Risco 

Para um melhor entendimento da metodologia a ser elaborada alguns concei-

tos que serão apresentados abaixo. 

2.10.1 Estatística e distribuições discretas e contínuas 

A distribuição de probabilidades associa uma probabilidade a cada resultado 

numérico de um experimento, ou seja, dá a probabilidade de cada valor de uma va-

riável aleatória. Ela pode ser representada por um histograma de probabilidades, 

similar ao histograma de frequências aonde a escala vertical representa probabilida-

des, em lugar das frequências relativas. 

A distribuição discreta descreve quantidades aleatórias (dados de interesse) 

que podem assumir valores particulares e os valores são finitos. Por exemplo, a 

ocorrência de tempestades com granizo. 

A distribuição contínua apresenta quantidades aleatórias contínuas que po-

dem tomar um número infinito de valores. Por exemplo: A temperatura, a pressão, a 

precipitação ou qualquer elemento medido numa escala contínua é uma variável 

aleatória contínua. 

 Abaixo, seguem alguns exemplos de distribuições de distribuições contínuas 

e discretas: 

Tabela 1 - Distribuição de Probabilidade – Climatologia USP 

Contínuas: 
• Normal 
• Gama 
• Valores Extremos 
• Exponencial 

Discretas: 
• Binomial 
• Poisson 
• Geométrica 

 
Fonte: Internet 
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2.11 Gerenciamento de Aquisições  

O gerenciamento de aquisições em projetos segundo o PMBOK (PMI, 2008) 

tem como objetivo identificar as necessidades que podem, ou precisam, ser atendi-

das com a aquisição de produtos, serviços ou resultados fora da organização do pro-

jeto e que devem ser efetuadas pela equipe do projeto. 

Segundo as melhores praticas nele descritas gerenciamento das aquisições é 

divido em quatro processos: 

1. Planejar aquisições: 

 

É o processo onde se definem o que fazer ou comprar e identificando os 

possíveis fornecedores 

 

2. Realizar aquisições: 

 

É o processo em que se recebem as respostas dos fornecedores e se faz 

a seleção dos mesmos 

 

3. Administrar aquisições: 

É o processo em que se monitora o desempenho do contrato firmado e 

controlam-se as eventuais modificações. 

4. Encerrar aquisições: 

É o processo de encerrar as aquisições realizadas no projeto, 

Para que se tenha um melhor entendimento da metodologia proposta de ge-

renciamento de projetos de parques eólicos no presente trabalho, serão abordados 

algumas ferramentas e conceitos nos itens a seguir. 

2.11.1 EPC 

O EPC (Engineering, Procurement and Constraction Contracts), é uma moda-

lidade de contrato que pode ser comumente referido também como contrato turnkey. 
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Segundo Gómez (Goméz, 2006) os contratos deste tipo, por um preço global de um 

único fornecedor, englobam o fornecimento total do projeto executivo, dos materiais 

e equipamentos e da construção, montagem e colocação em funcionamento de um 

empreendimento. 

Nessa modalidade, a empresa contratada fica com a total responsabilidade de 

“comissionar” o empreendimento finalizado e realizar o startup.  

2.11.2 Analise fazer ou comprar 

Segundo PMBOK (PMI, 2008) a análise de fazer ou comprar é uma ferramen-

ta geral de gerenciamento utilizada para decidir se uma atividade de um projeto po-

de ser mais bem realizada pelo grupo do projeto ou se deve ser comprado de fontes 

de fora do projeto. Esta análise deve ser realizada observando-se os seguintes pon-

tos: 

 capacidade (quantidade e qualidade) da equipe; 

 necessidade de fornecimento especializado; 

 necessidade de absorção da tecnologia; 

 restrições de custo; 

 restrições de prazo; 

 restrições de subcontratação; 

 existência de fornecedores confiáveis. 

As restrições de tempo e dinheiro podem influenciar o resultado de se fazer 

ou comprar algo. A análise de fazer ou comprar deve levar em consideração todos 

os custos relacionados (diretos e indiretos). 
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3. METODOLOGIA 

A proposta desse trabalho é elaborar uma metodologia para o gerenciamento 

de projetos de parques eólicos, baseada em bibliografia específica, preferencialmen-

te atual, em apresentações de expoentes na área e orientada pelas boas práticas do 

PMI e outros conjuntos pesquisados. Também será considerada a experiência práti-

ca através de lições aprendidas nas implantações de projetos eólicos no Brasil até o 

presente momento. Esse material tem como objetivo dar um direcionamento, porém 

longe de esgotar o assunto, para um gestor de projeto que se inicia nas atividades 

de planejamento e implantação de um parque eólico ou um gestor já envolvido na 

área que deseja complementar a sua metodologia de gerenciamento. 

Os conceitos e métodos de gestão apresentados são em sua maioria atual ou 

com adaptações inéditas de metodologias já consolidadas. Também, para auxiliar o 

leitor ou gestor de projetos da área, serão apresentados modelos de documentos, 

instruções e pontos de atenção nos itens prioritários ou de maior risco ao projeto. 

A metodologia a ser criada deverá comportar a implantação de um parque eó-

lico padrão, não atendendo a particularidades de algum projeto específico. 

Para facilitar o entendimento da proposta, serão apresentados nos capítulo 4 

diagramas resumidos, baseado no que se preconiza o PMI (para todos os tipos de 

projeto) e a nova metodologia a ser elaborado nesse estudo (mais específica para 

parques eólicos). 
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4. OBJETIVO GERAL 

O objetivo do trabalho é fornecer ao leitor uma metodologia mais específica 

para o gerenciamento de projeto de implantação de parques eólicos, divididos con-

forme as áreas mais importantes do gerenciamento de projeto do PMBOK ® (PMI, 

2008). 

Segue abaixo diagrama esquemático, resumido, das melhores práticas do 

PMBOK ® (PMI, 2008), bem como uma analogia para o gerenciamento de parques 

eólicos. 

 

Figura 7 – Processos e grupos de processos do PMBOK 2008. 

Fonte: PMBOK® (PMI, 2008) adaptada pelos autores 
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Figura 8 - Metodologia proposta para gerenciamento de parques eólicos 

Fonte: Os autores 

 

A seguir serão detalhadas as principais áreas de gerenciamento de projeto 

que farão parte da metodologia de gerenciamento de projetos para parques eólicos 

a ser proposta neste trabalho. 
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4.1 Gerenciamento de Escopo 

4.1.1 Planejamento do Escopo do Projeto 

É importante que a diretoria da empresa oficialize através do chamado “Ter-

mo de Abertura do Projeto” quem será o Gerente de Projetos do Complexo Eólico, e 

se possível, os principais integrantes da equipe que trabalharão com o G.P. escolhi-

do.   

O próprio G.P. poderá elaborar o referido documento e submete-lo a aprova-

ção da diretoria, entretanto algumas empresas não têm interesse em assiná-lo, devi-

do à formalização processo e a autoridade que este trará ao G.P., às vezes a abertu-

ra de projetos ocorre através de reunião informal, ou com o envio de um e-mail en-

caminhado pela diretoria, alternativas estas não muito adequadas para o início do 

projeto. 

O Termo de Abertura do projeto pode ser modificado de acordo com aquilo 

que for mais adequado para cada projeto entretanto, é pertinente que no documento 

sejam previstos dos seguintes itens: 
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Nome da Empresa 

Nome do Projeto: 

Termo de Abertura do Projeto 

Elaborado por:  Data:  

Aprovado por: Versão: 

Objetivo do Projeto (descrever de forma sucinta o projeto) 

Implementação do Parque Eólico XXX, com capacidade de geração de XX MW, composto pelos aerogeradores 
do Fabricante XXX, modelo XXX, principais itens que fazem escopo do projeto, etc... 

Designação do Gerente de Projetos 

Sr. XXX será o Gerente do Projeto. Sua escolha foi realizada em função das seguintes razões.... Serão integrantes 
de sua equipe os seguintes profissionais 

Planejamento do Escopo do Projeto Planejamento do Escopo do Projeto 

considera-se que o solo da região seja de boa qualida-
de, serão utilizados, haverá uma equipe alocada em 
obra de XX pessoas, o empreendimento será realizado 
nas coordenadas XX e XX, terá a sua contratação na 
concepção Turn Key, etc... 

O valor do empreendimento será de XX, a data de 
energização da obra será em XX, o início das atividades  
de obra serão em XX, etc...  

  

 
  

 
Assinatura do Diretor 

Figura 9 – Termo de Abertura do Projeto 

Fonte: Os autores 

 

4.1.1.1 EAP 

 

O Gerente de Projetos deve solicitar a equipe, em período anterior, a análise 

de todos os documentos referentes ao complexo eólico. 

Após análise, realiza-se um Brainstorming onde todos expõem as informa-

ções levantadas até o momento, inclusive às dúvidas a serem repassadas para os 

stakeholders, posteriormente a estas etapas é elaborado o documento “EAP”. 

Para definição do escopo inicial do projeto utiliza-se das bases históricas de 

projetos, juntamente com a análise de especialistas em conjunto com a equipe do 

projeto.  

A seguir um exemplo de EAP para um Parque Eólico: 
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Continua em EAP 
Leilão

Projeto

Parque Eólico Etapa Planejamento

Reunião e 
relatório de 
avanço das 
atividades

Estudo de 
Medição e 

Vento

Estudo de 
Certificação 

de Vento

Micrositing

Projeto 
Básico Civil

Projeto 
Elétrico

Fundiário

Negociação e 
Arrendament
o das Áreas 
do Parque

Especificações 

Unifilar

Dimensionamento 
Rede de Média 

Tensão

Meio Ambiente

Estudos 
Ambientais 

(Contratação)

Relatório 
Ambiental

Licença 
Prévia e de 
Instalação

ANEEL 

Outorga do 
Parque

Drenagem

*Aplicado em 
Todas Etapas do 

Projeto
Base do 

Aerogerador

Ensaios

Sondagem

Topografia

Cronograma

Orçamento

Reunião e 
relatório de 
avanço das 
atividades

Gerenciamento do 
Projeto

Drenagem

 

 

Figuras 10 – EAP – Etapa de Planejamento  

Fonte: Os autores 
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Vem de EAP 
Planejamento

EAP Leilão Parque Eólico

Licitação 
Aerogerador

Documentação 
Leilão

EPELicitação Civil

Termo de 
Referência

Propostas 
Fornecedor

Documento: 
Comentários 
e Neogiação 
de Propostas

Rodadas de 
Negociações

Escolha do 
Proponente 

Vencedor

Licitação 
Eletromecânica

Termo de 
Referência

Propostas 
Fornecedor

Documento: 
Comentários 
e Neogiação 
de Propostas

Rodadas de 
Negociações

Escolha do 
Proponente 

Vencedor

Envio 
documentaçã
o Fabricantes

Recebimento 
das Propostas 

Técnicas e 
Comerciais

Simulações 
Aerogerador

Rodadas de 
Negociações

Escolha do 
Proponente 

Vencedor

Vai para EAP 
Construção e 

Operação

Registro do 
Parque na 

ANEEL

Certificação 
do Estudo de 

Vento

Ficha de 
Dados

Protocolos de 
Licenças 

Ambientais

Protocolo de 
Solicitação de 

Acesso

Declaração de 
Quantidade de 

Energia

Cadastramento 
Leilão

Venda de 
Energia no 

Leilão

 

 

Figuras 11 – EAP – Etapa de Planejamento 

Fonte: Os autores 
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Vem de EAP Leilão 
Parque Eólico

EAP Execução e Parque Eólico

Órgão 
Regulamentadores 

Execução Civil Execução 
Eletromecânica

Contratação Civil 
Eletromecânica e do 

Aerogerador

Minuta 
Contratual

Anexos do 
Contrato

Assinatura 
Contrato

Relatório de Início 
das Atividades de 
Obra e Execução

Ambiental

Execução dos 
Programas 
Ambientais

Licença de 
Operação

Relatório 
Mensal 
ANEEL

Estudos para 
o Parecer de 

Acesso

Rodadas de 
Negociações

Desmatamento 
e limpreza 

Terraplanagem

Execução de Acessos 
Internos e Externos, 
obras de Drenagem

Subestação – Base dos 
Equipamentos, Casa de 

Comando, Malha de 
Aterramento

Escavação, Armação e 
Concretagem -  base 
dos Aerogeradores

Documentaçã
o Comar

Parecer de 
Acesso

Projeto 
Executivo Civil

Fabricação e 
Ensaios nos 

Equipamentos

Montagem 
Aerogerador

Montagem dos 
Equipamentos 

Ensaios Finais, Testes e 
Energização

Projeto Executivo 
Eletromecânico

Execução da Rede de 
Média Tensão

Encerramento do 
Projeto

Período de 
Operação 
Assistida

Lições 
Aprendidas

 

Figuras 12 – EAP – Etapa de Planejamento 

Fonte: Os autores 
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A EAP é um dos documentos fundamentais para o gerenciamento do projeto, 

a partir dela será gerado o cronograma do projeto, o orçamento, os termos de refe-

rência, etc...  

4.1.1.2 Dicionário da EAP 

É o documento complementar, gerado junto com a EAP, que dará suporte a 

mesma.  

O Dicionário da EAP deve conter especificação e critérios para a aceitação de 

todos os pacotes de trabalho/entregáveis da EAP.  

Abaixo um trecho do Dicionário da EAP para um projeto eólico.  

Nome da Empresa 

Nome do Projeto: 

Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto 

Elaborado por:    Data:    

Aprovado por:   Versão:   

IDENTIFICAÇÃO  
PACOTE DE TRA-

BALHO ESPECIFICAÇÃO  CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

EAP Execução 
Parque Eólico - 

Coluna 05, 
Linha 07 

Ensaios Fi-
nais, Testes e 
Energização 

Caracterizado pelo ensaio em todo o 
sistema digital do Parque Eólico, simu-
lação das partidas dos Aerogeradores, 
abertura e fechamento de disjuntores, 

simulações nos relés, simulação nos 
alarmes. Testes em todos os equipa-
mentos da obra conforme Plano de 
Inspeção e Testes já aprovado pelo 

Cliente 

- despacho das informações ao ONS,     
- os sistemas operação estão em con-

formidade com o projeto lógico, já 
aprovado pelo cliente - os resultados 
dos ensaios do Plano de Inspeção e 

Testes estão em conformidades com 
os procedimentos de rede do ONS e 
em conformidade com as especifica-

ções técnicas brasileiras NBRs 

EAP Execução 
Parque Eólico - 

Coluna 05, 
Linha 02 

Projeto Exe-
cutivo Ele-

tromecânico 

Entrega de todos os projetos itemiza-
dos no documento "LISTA DE DOCU-

MENTOS" aprovada pelo cliente.  

Documento deve conter o carimbo do 
cliente com a indicação de "Aprova-

do/Liberado Para Construção" 

Figura 13 – Dicionário da EAP  

Fonte: Os autores 
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4.1.2 Descrição e Pontos de Atenção dos Principais Itens no Escopo de um 

Projeto Eólico 

Abaixo serão itemizados os principais grupos do escopo de fornecimento de 

um projeto eólico.  

4.1.2.1 Localização / Aerogeradores / Mecânico – Etapa de Planejamento 

O início da execução de um escopo padrão de um parque eólico ocorre com a 

conclusão do estudo do potencial eólico da região em que se pretende construir o 

empreendimento. Este estudo pode ser obtido basicamente de duas fontes: análise 

já realizada por empresa especializada (Projeto de Potencial Eólico) ou análise de-

senvolvida pelo próprio empreendedor. 

O empreendedor arrenda, ou compra, as terras nas quais serão instalados os 

futuros complexos eólicos e monta nesses locais as chamadas torres de medição de 

vento. Essas torres nada mais são do que sensores instalados em determinados em 

“postes” os quais fazem a medição constante do vento na região.  

A partir da obtenção dos dados de potencial eólico e com a instalação das tor-

res de medição de vento.  Os dados anemométricos (dados de vento) são utilizados 

como referência para simulações em softwares das características do vento no local 

do empreendimento.  

A partir dos estudos de vento serão determinados dois itens:  

 Quantidades de turbinas a serem aplicadas por complexo;  

 Características técnicas da turbina, como: 

a. Tipo de Turbina: classe 1, classe 2, classe3;  

b. Tipo de torre;  

c. Potência nominal gerada;  

d. Fator de capacidade do equipamento; 
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É importante ressaltar que nesta etapa os fabricantes de aerogeradores são 

cadastrados no vendor list dos empreendedores. Cada fabricante possui um equi-

pamento com características únicas, por este motivo o empreendedor simula todos 

os equipamentos em seu mapa eólico, gerando um projeto o fator de geração do 

empreendimento. Esta estudo/projeto é denominado micrositing. Vide desenho em 

apêndice C. 

4.1.2.2 Escopo Civil – Etapa de Planejamento 

Baseado nos dados do potencial eólico é necessário realizar as seguintes 

medições para a definição do escopo civil:  

 Sondagens (determinação do solo da região);  

 Topografia (características do relevo da região);  

 Projeto das bases dos aerogeradores;  

 Projetos das vias de acesso e drenagem.  

4.1.2.3 Meio Ambiente – Etapa de Planejamento 

A equipe de meio ambiente, interna a empresa ou terceirizada, realizará os 

estudos de monitoramento e análise das características ambientais do local. Através 

desses estudos poderão ser avaliados os impactos ambientais que o empreendi-

mento causará. Muitas vezes as licenças ambientais são restritivas (limitam a quan-

tidade de aerogeradores, altura, as características da rede de média tensão).    

4.1.2.4  Escopo na Etapa de Execução do Projeto - Quantitativo 

Cada complexo eólico possui características únicas dessa maneira não pode-

rá ser apresentada uma lista de quantidade que poderão ser aplicadas a todos os 

empreendimentos.  

Entretanto os itens, de uma forma geral não sofrem mudança, o que variam 

são suas quantidades e as características técnicas. Dessa forma, será apresentado 

um, abaixo um “check list” do escopo de fornecimento, denominado Verificação do 
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Escopo. Esse documento servirá de suporte para elaboração da EAP e do Dicionário 

da EAP.   

4.1.2.4.1 Verificação do Escopo do Projeto Civil 

 Volume de material a ser escavado para as fundações dos Aerogeradores:  

As escavações poderão ser em materiais de primeira, segunda e terceira ca-

tegoria. Os materiais de primeira categoria possuem maior facilidade de es-

cavação do que os materiais de terceira categoria que são mais pedregosos 

e muitas vezes necessitam ser detonados por explosivos para sua execu-

ção;  

 Quantidade e características de estacas para as fundações dos Aerogerado-

res 

Devendo as características definidas em projeto, poderão existir bases com 

estaqueamento em aço, bases com estaqueamento em concreto e bases 

sem estaqueamento. Lembrando que o estaqueamento encarece, e muito, a 

execução das bases, vide apêndice D. 

 Volume de concreto dimensionado para cada base do Aerogerador;  

 Ferragem dimensionada para cada base do Aerogerador; vide apêndice F.  

 Bombas para a drenagem do lençol freático:  

As bombas são utilizadas para lençóis freáticos próximos as cotas de esca-

vação, a necessidade ou não de bombas é determinada através: 

a. Equipe para execução do serviço 

b. Banheiro químico;  

c. Gerador diesel.  

d. Projeto das fundações. 
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4.1.2.4.2 Verificação do Escopo do Projeto do Canteiro 

 Central de concreto;  

 Energia para as estruturas do canteiro;  

 Escritório da Empreiteira, Fornecedor Eletromecânico e Cliente; 

 Laboratório de Controle Tecnológico (para o concreto utilizado nas estrutu-

ras e para os graus de compactação dos acessos;  

 Banheiros químicos;  

 Refeitório; 

 Caminhão pipa com água para o concreto (dependendo da região do país);  

 Projeto Canteiro.  

4.1.2.4.3 Verificação do Escopo – Acessos Internos e Externos:  

 Volume de material para a execução do acesso; 

a. rocha; 

b. areia;  

c. terra.   

 Projeto dos acessos:  

a. inclinação das vias;  

b. largura;  

c. angulação 

d. projetos de drenagem.  

 

4.1.2.4.4  Verificação do Escopo dos Aerogeradores:  

O escopo de fornecimento dos aerogeradores é, na maioria das vezes, pa-

drão para todos os fabricantes.  

Um item que poderá estar incluso ou não no fornecimento do aerogerador é o 

transformador elevador localizado dentro do aerogerador.  
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Outro item que poderá ser incluso ou excluso do fornecimento do fabricante é 

a montagem dos aerogeradores.  

 Nacele; 

 Rotor;  

 Torre; 

 Projeto; 

 Elevador para montagem;  

 Low voltage ride-through solution (em cumprimento com Procedimentos de 

Rede da ONS). 

 Sistema de Controle dos Aerogeradores (denominado SCADA);  

 Transporte dos equipamentos, inclusive a obtenção de licenças de trans-

porte;  

 Montagem dos equipamentos;  

 Equipe de operação dos aerogeradores.  

 Equipe de manutenção 

 O período de manutenção e operação será definido em contrato.  

 

Figura 14 – Exemplo de Aerogerador em um Parque Eólico 

Fonte: O Autor 
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4.1.2.4.5 Verificação do Escopo Eletromecânico:  

De forma geral o fornecimento eletromecânico é padrão em todas as obras o 

que muda são as características técnicas do fornecimento e a quantidade de equi-

pamentos, dessa maneira, pode-se considerar:  

 Cabos, muflas, fibras ópticas e emendas para a Rede de Média Tensão.  

 As redes poderão ser aéreas, subterrâneas ou mistas.   

 Equipamentos de pátio da Subestação: transformador, disjuntor, chave 

seccionadora, pára-raio, transformador de corrente, transformador de po-

tência; 

 Casa de comando;  

 Subestação; 

 Equipamentos internos a casa de comando: painéis, cubículos, baterias, re-

tificadores,  

 Sistemas: de controle da Subestação e de telecomunicações; 

 

4.1.2.4.6 Verificação do Escopo – Gerenciamento do Projeto:  

 Medição e Estudos de Vento 

Através do processo de medição e estudo do vento o empreendedor poderá 

determinar qual é a capacidade de geração do seu parque. Dado fundamen-

tal para obter a relação investimento x retorno. 

 Jazidas 

Para o planejamento da obra deve ser prevista a localização das jazidas de 

brita e areia e se os volumes atendem a necessidade da obra. Para essa de-

finição as jazidas encontradas deverão ser ensaiadas. 

 Proximidade para obtenção de água; 
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Geralmente parques eólicos localizados no sertão nordestino não possuem 

facilidades para a obtenção de água, necessária a elaboração do concreto, o 

que onera a execução do empreendimento pois, a empreiteira deverá trazer 

a água através de caminhões pipa. 

 

 Averiguação das proximidades e capacidades das fábricas de cimento e aço 

mais próximas ao local da obra; 

 Contratação/elaboração do projeto básico civil e eletromecânico;  

 Projeto executivo;  

 Bloqueio DNPM; 

O Bloqueio do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) é reali-

zado para que não ocorram duas atividades exploratórias na mesma terra. 

Atividades que causarão benefícios à população, como por exemplo, um 

parque eólico que gera energia para a população, possuem prioridades de 

bloqueio em relação aos demais tipos de investimentos. Quando dois inves-

timentos possuem o mesmo grau prioridade aquele que protocolar o estudo 

primeiro no órgão terá seu direito exploratório concedido, bloqueando os 

demais investidores. 

 Licenciamento Ambiental; 

 Parecer de Acesso (ONS) 

O Parecer de Acesso é concedido pelo ONS (Operador nacional do Sistema) 

e tem por função permitir ao acessante (executor do complexo eólico) o po-

der para realizar a conexão no sistema elétrico brasileiro, de forma que a 

energia produzida pelo seu parque seja escoada para o sistema e para o 

consumidor;  
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 Documentação do gerenciamento do projeto, dentre eles:  

a. relatórios de avanço;  

b. cronograma;  

c. especificações técnicas;  

d. estudo de risco;  
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4.2 Gerenciamento de Tempo 

A motivação para a escolha de uma metodologia mais apropriada de gerenci-

amento de tempo fundamenta-se nas estatísticas de problemas mais comum em 

projetos da FGV management (Fundamentos do gerenciamento de projetos), apare-

cendo o atraso de cronograma em 71% das ocorrências dentre esses problemas 

pesquisados, mesmo com todo o esforço do PMI e outras instituições similares, in-

cluindo também a constante preocupação com o prazo dos projetos nas organiza-

ções. 

A natureza de incerteza dos projetos é um fator que sempre aumentará o ris-

co de atrasos, mas pode ser relevante o fato de que a metodologia ou método utili-

zado para elaboração ou controle de cronogramas não esteja compatível com a na-

tureza ou complexidade do projeto. 

Para a metodologia aqui apresentada, será utilizada uma adaptação da meto-

dologia russa do Success Driven Project Management (SDPM), conhecido no Brasil 

como Metodologia da Tendência de Probabilidade de Sucesso (MTPS). A adaptação 

se faz necessária devido a dois principais pontos, sendo eles: 

 Nivelamento de recursos provavelmente não será utilizado, desde que o 

controle esteja sendo realizado pelo empreendedor, cujo controle sobre os 

recursos é limitado, ficando essa tarefa a cargo dos subcontratados; 

 Utilização do software MS Project em caráter adaptado, pois a grande 

maioria das empresas não utiliza o software Spider Project, que é a ferra-

menta do SDPM, capaz de realizar a gestão completa da metodologia in-

cluindo cálculos probabilísticos. Para a metodologia proposta, os cálculos 

estatísticos robustos do Spider Project foram simplificados, bem como não 

será utilizado o automatismo desta ferramenta. 

Abaixo, é apresentada uma figura esquemática das principais etapas do mo-

delo de gerenciamento de tempo sugerido: 
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4.2.1 Avaliar os riscos e criar três cenários de cronograma 

A elaboração dos cronogramas deve ser precedida pela análise de risco do 

projeto, que irá embasar a duração das atividades relacionadas a algum risco ou 

atividades complementares que não existem a não ser com a ocorrência de um ris-

co. A relação entre risco e o tempo das atividades pode ser realizada juntamente 

com a ficha de preenchimento do orçamento, que será detalhada na área específica 

de gerenciamento de risco. 

O intuito e produto final desse primeiro processo é a obtenção de três crono-

gramas: 

 Mais provável, que pelo gerenciamento de projetos usual, provavelmente 

seria elaborado de qualquer forma. Suas atividades e durações são base-

adas em médias históricas ou opinião de especialistas; 

 Otimista, que seria o limite técnico para a execução das tarefas, baseado 

também em dados históricos ou opinião de especialistas e riscos que ge-

ram oportunidades de adiantamento;  

1. Avaliar os riscos  e criar 
três cenários de 

cronograma 

2. Calcular a data 
meta e sua % de 

sucesso 

3. Determinar meta 
da equipe 

(cronograma 
desafiador) 

4. Determinar os 
lastros (reservas) 

5. Monitorar os 
riscos e recalcular 
probabilidade de 

sucesso 

 Analisar os riscos 
envolvidos no pro-
jeto; 

 Estimar cenário 
pessimista e oti-
mista para cada 
atividade; 

 Consolidar crono-
gramas mais pro-
vável, pessimista e 
otimista. 

 

 

 Estimar a data 
meta do projeto 
(target), baseada 
nos três cenários 
de cronograma e 
suas probabilida-
des de sucesso. 

 Negociar com o 
patrocinador do 
projeto a data 
target como meta 
para o projeto. 

 

 

 Determinar cro-
nograma mais 
otimista para a 
equipe executora. 

 

 

 Calcular lastro 
(reserva de risco) 
baseado na dife-
rença entre o cro-
nograma da equi-
pe e a data meta 
do projeto (target). 

 

 

 Atualizar periodi-
camente os riscos 
e recalcular os 
cronogramas e 
lastros. 

 Agir quando for 
necessária uma 
correção de ten-
dência. 

 

 

Figura 15 - Processos para gestão de tempo 

Fonte: O Autor, adaptado de Six Steps of Success Driven Project Management (Spider Project Team) 
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 Pessimista, que seria o cronograma com todos os riscos que geram ame-

aças embutidos, refletindo o pior cenário conhecido para execução do pro-

jeto. 

Esses três cenários pode ser elaborador em três cronogramas completamente 

independentes, com a vantagem de maior flexibilidade quando um risco dispara ati-

vidades no cronograma pessimista que não existem nos outros dois cronogramas; 

ou pode também, ser elaborado em um único arquivo contendo três colunas para 

duração das atividades nos três cenários (semelhante ao conhecido PERT que era 

função nativa até a versão 2007 do MS Project®), sendo a grande vantagem dessa 

alternativa, uma maior facilidade na manutenção e controle dos cronogramas, porém 

com maiores dificuldade para administrar atividades que só existem no cenário pes-

simista. 

 A figura abaixo ilustra um exemplo de como pode ser configurado o MS Pro-

ject® para comportar a situação de um arquivo único com os três cenários: 

Tabela 2- Exemplo de cenários de tempo em um cronograma 

 

Fonte: Adaptado de Peter Mello (Cemig SDPM) 

 

Utilizando-se da alternativa com três arquivos separados, o cálculo consolida-

do da probabilidade de sucesso deverá ser realizado em separado, por exemplo, 

com o uso do MS Excel®.  
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4.2.2 Calcular a data meta e sua probabilidade de sucesso 

O próximo passo é definir qual a data meta do projeto, que deverá estar entre 

o cronograma mais previsto e o pessimista, baseado na probabilidade de sucesso 

que se espera para o projeto. 

Para o cálculo dessa probabilidade de sucesso, recorremos a uma distribui-

ção triangular, que apesar da simplicidade funciona muito bem para a definição da 

tendência. Lembrando que os cálculos do software Spider Project® são muito mais 

sofisticados e automatizados. 

Na figura abaixo é demonstrada a fórmula, que deverá personalizada no MS 

Project® ou no MS Excel® no campo “Probabilidade de Sucesso”: 

 

 

Figura 16 - Fórmula de uma distribuição triangular, que calculará a probabilidade de sucesso de atin-

gimento da data META/PROJETO (T) 

Fonte: Peter Mello – CEMIG SDPM Indicadores de Sucesso 

 

Após esse cálculo, pode-se experimentalmente indicar uma duração para a 

META (target) e verificar qual é a probabilidade de sucesso de atingimento dessa 

data dentro dos cenários apresentados. 
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Apesar de orientativo e direcionador, esse valor da probabilidade de sucesso 

não deve ser levado à risca, pois o que importa para a metodologia é a tendência 

que se apresentará com o tempo e não o valor absoluto. Talvez a melhor maneira de 

se chegar a um valor mais real para essa primeira etapa seria uma simulação de 

Monte Carlo, que tem maior acurácia, porém menor precisão. Mas, novamente, o 

que importa para a técnica é a precisão, ou seja, mesmo que a primeira estimativa 

esteja com um desvio um pouco maior, com o tempo ela irá se estabilizar e convergir 

à data final do projeto com menor chance de erro. 

Após definida a data meta do projeto, baseada em uma probabilidade de su-

cesso razoável de atingimento dessa data (por exemplo, maior que 70%), negocias-

se essa data como a conclusão do projeto com o patrocinador (sponsor, cliente ou 

superior). 

Em alguns casos, a data meta do projeto já é definida por fatores externos, 

principalmente nos projetos eólicos, onde a data de conclusão do projeto e geração 

de energia pode estar fixada por um leilão de venda de energia (CCEE). Nesse ca-

so, a negociação de datas não é flexível e essa etapa deverá ser reversa, aumen-

tando recursos ou reduzindo riscos das atividades para elevar a probabilidade de 

sucesso sem alterar a data meta do projeto. 

4.2.3 Determinar meta da equipe 

Baseado na lei de Parkinson, que o trabalho se expande para preencher todo 

o tempo disponível para ele ser concluído ou na síndrome do estudante, que se refe-

re ao fenômeno de procrastinação de uma tarefa até ela se tornar urgente, não im-

porta o tempo fornecido, faz-se necessário uma administração de diferentes crono-

gramas, senão os lastros (reservas) serão apenas fictícios. 

Para tal deve-se definir o cronograma da equipe baseado no cronograma oti-

mista, que seria a restrição técnica para a execução no menor tempo, com algum 

dos valores ajustados para que o cronograma não fique tão desafiador a ponto de 

ser desmotivador. Não existe uma regra clara para cada caso, porém, o cronograma 
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da equipe deve ser um documento que a equipe acredite ser factível de realizar e se 

motive com o desafio.  

O cronograma da equipe (desafiador) pode ser adicionado ao próprio arquivo 

do MS Project® na coluna indicada na figura abaixo e é ele que deverá ser o crono-

grama oficial conhecido pelos executores (empreiteiras e projetistas, por exemplo): 

 

Tabela 3 – Cronograma da equipe 

 

Fonte: Adaptado de Peter Melo Cemig 

 

Como alternativa de simplificação, pode-se utilizar o cronograma otimista co-

mo o cronograma da equipe, desde que ele, por mais desafiador que seja, possa ser 

realizado. 

Com o cronograma da equipe definido, a próxima etapa é o cálculo dos las-

tros ou reservas de risco. 

4.2.4 Determinar os lastros (reservas) 

Lastros são as folgas que o cronograma terá e é calculado simplesmente pela 

diferença entre o cronograma da equipe (desafiador) e a data meta do projeto (tar-

get), conforme ilustrado pela figura abaixo: 
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Figura 17 – Diferença entre cronograma do projeto e da equipe 

Fonte: Adaptado de Peter Mello - CEMIG SDPM Indicadores de Sucesso 

 

Esse lastro (buffer) deverá ser administrado durante todo o projeto, em con-

junto com a o indicador de probabilidade de sucesso, que estão diretamente relacio-

nados. Caso o lastro acabe, isso sinaliza que o projeto já não atenderá a data meta, 

pois a meta da equipe (cronograma desafiador) está se estendendo e ultrapassando 

a meta do projeto. Ou seja, o indicador de probabilidade de sucesso estará muito 

baixo a esse ponto. 

4.2.5 Controlar os riscos e recalcular probabilidades de sucesso 

Por Peter Mello (2012), o indicador de probabilidade de sucesso é um indica-

dor que verifica tendências em função ao tempo restante de um projeto e não em 

relação ao que já foi executado, que é a base da Análise de Valor Agregado. Portan-

to, independente do passado, qualquer alteração nos cenários futuros, como um ris-

co que foi mapeado tardiamente que faz o cronograma pessimista se estender, ele 

irá refletir imediatamente nas chances de sucesso do projeto. 

Periodicamente, os três cenários de cronogramas deverão ser revisados e o 

indicador de probabilidade de sucesso e o controle do lastro deverão ser recalcula-

dos. A periocidade vai depender da estrutura da organização e do tamanho e da 
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etapa que se encontra o projeto, mas aconselha-se mensalmente na etapa anterior à 

obra e semanalmente quando a obra estiver iniciada. 

O indicador de probabilidade de sucesso deverá ser desenhado em um gráfi-

co para facilitar a identificação de uma tendência, conforme figura abaixo: 

 

Figura 18 - Recalculo diário da probabilidade de sucesso 

Fonte: Adaptado de Peter Mello, CEMIG SDPM 

 

 Deve-se acompanhar o indicador de probabilidade de sucesso durante a evo-

lução do projeto, buscando soluções proativas para a recuperação do projeto sem-

pre que ele tiver uma tendência de redução da probabilidade de sucesso.  

Quando o indicador de probabilidade de sucesso está caindo, é sinal que o 

lastro (buffer) está sendo consumido mais rapidamente que o planejado. Sob outra 

ótica, a partir das alterações dos três cenários de cronograma, o que ocorre é o des-

locamento da data fim para a equipe, se aproximando da data meta do projeto, con-

forme demonstrado pela figura abaixo: 
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Figura 19 - Data final do projeto (cronograma da equipe) consumindo o lastro 

Fonte: Adaptado de Peter Mello, CEMIG SDPM 

 

 Paralelamente, pode-se utilizar uma curva do consumo do lastro (reserva de 

risco) para auxiliar no entendimento do projeto, juntamente com o indicador da pro-

babilidade de sucesso: 

 

Figura 20 - Consumo do lastro (buffer) 

Fonte: O autor 
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4.2.6 Itens críticos e pontos relevantes para projetos eólicos 

Apesar do lastro deixado no cronograma ser geral e não para atividades es-

pecíficas, deve-se atentar a algumas atividades que costumeiramente existe uma 

maior chance de atraso, como: 

O comissionamento, que é a etapa de testes e onde geralmente surgem os 

problemas, antes ocultos, deve ser planejado com cautela e conservadorismo. Em 

se apressando os ensaios elétricos para se ganhar tempo, tem-se grande chances 

de problemas como queima de equipamentos, acidentes e outros. 

Processos legais, como licenciamento ambiental ou autorizações (ANEEL, por 

exemplo), como dependem de órgãos públicos, devem ser planejadas com um risco 

de atraso envolvido, mesmo considerando prazos legais previamente estabelecidos.  

A regularização fundiária para o parque e principalmente linhas de transmis-

são ou distribuição, devem ter o cenário pessimista do cronograma bastante exten-

so, pois problemas dessa natureza são muito frequentes. Recomenda-se que ao 

iniciar o empreendimento, se inicie o processo de DUP (declaração de utilidade pú-

blica) para desapropriação dos proprietários que futuramente vierem a dificultar as 

negociações. 
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4.3 Gerenciamento de Custo 

Para o gerenciamento de custo, a metodologia proposta está muito ligada ao 

gerenciamento de risco, sendo o orçamento do projeto finalizado somente após aná-

lise de riscos e simulação de Monte Carlo para definição final do valor estimado do 

projeto. 

Assim com o PMI preconiza, o gerenciamento de custos será dividido em: 

Estimar custos, Determinar o orçamento e Controlar custos. 

4.3.1 Estimar Custos 

 A estimativa dos custos das atividades da EAP pode ser realizada baseada 

em informação de especialistas, banco de dados de custos de projetos passados ou 

dados históricos, mas preferencialmente, deve ser lastreada por propostas. O forne-

cimento dos aerogeradores, pela grande variação de preços em função do cenário 

externo (macro economia, alterações regulatórias e de financiamento, entre outros), 

deve imprescindivelmente ser estimado através de uma proposta e assinado um 

termo de compromisso com o fabricante visando garantir o fornecimento no valor 

apresentado caso se vença leilão ou venda a energia do parque em mercado livre. 

Os outros componentes principais, como obra civil e instalação elétrica, preferenci-

almente devem ser lastreadas por propostas. 

 Essa estimativa de cada atividade será realizada na primeira etapa apenas 

com o valor da moda (propostas ou opinião dos especialistas) e juntamente com a 

análise de riscos, deverão ser criados os cenários otimista e pessimista. 

4.3.2 Determinar o Orçamento 

Após a estimativa de custos para todas as atividades, contemplando a análise 

de riscos apresentada no item 4.8, toda essa informação é consolidada em uma pla-

nilha, contendo os principais campos abaixo: 

 Item (mesmos da EAP); 
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 Custo médio; 

 Custo mínimo (cenário otimista); 

 Custo máximo (cenário pessimista); 

 Curva de distribuição estimada. 

No item 4.8 também serão apresentados mais detalhes quanto a determina-

ção do orçamento baseado em métodos probabilísticos. 

O resultado do orçamento será uma curva com probabilidades de aconteci-

mento, conforme exemplo abaixo: 

 

Figura 21 - Exemplo com valores fictícios de orçamento probabilístico. 

Fonte: Palisade Corporation® 

 

Nota-se pelo gráfico, que a moda (“Mode” na legenda) tem o valor de 1,6 bi-

lhões, o que seria o orçamento convencional do projeto. Porém, probabilisticamente, 

o valor mínimo do projeto é de 1,5 bilhões e o valor máximo de 1,73 bilhões.  

Para definição desse orçamento, a empresa em questão deve definir qual a 

porcentagem dos casos que quer garantir, no exemplo acima, 95% dos casos estão 

cobertos com o valor de orçamento de 1,65 bilhões. Para abranger 100% dos casos 
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seria necessário considerar o valor máximo de 1,73 bilhões, em contrapartida, o va-

lor encareceria muito o projeto e ele não seria viável. Essa porcentagem depende do 

conservadorismo ou arrojo de cada projeto ou cada empresa. 

Definida essa porcentagem de abrangência e o valor do orçamento final, esse 

valor é considerado o orçamento do projeto e deverá ser utilizado para todas as de-

cisões e cálculos financeiros. Porém, para a equipe do projeto, o orçamento a ser 

utilizado e dado como verdadeiro será o orçamento pela moda, dessa forma, se tem 

um lastro (folga) de orçamento que é a diferença entre o orçamento do projeto e o 

orçamento da equipe. 

4.3.3 Controlar custos 

O controle dos custos é realizado através de atualizações mensais do orçado 

versus realizado, com os valores em consenso entre a área financeira, contratos e 

engenharia. 

Deverá ser realizado o controle do consumo do lastro (folga) da mesma ma-

neira que realizado com o lastro de tempo, apresentando no item 4.3.5. 

A empresa deve definir qual a alçada de aprovação de valores desembolsa-

dos fora do orçamento da equipe (consumo do lastro), sendo sugeridos diferentes 

limites de aprovações para o gerente do projeto (reserva de contingência), diretoria 

(reserva gerencial) e conselho administrativo (margem do negócio). A figura a seguir 

ilustra os diferentes limites de aprovações: 
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Figura 22 - Limites de aprovação. 

Fonte: Peter Mello, CEMIG 

4.3.4 Custos de projetos eólicos 

De maneira geral, a proporção entre as áreas do custo de projetos eólicos no 

mundo é semelhante, conforme demonstra as figuras a seguir, com custo da Europa 

e custo de um projeto no Brasil: 
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Figura 23 - Custo médio eólicos na União Europeia. 

Fonte: DEWI (German Wind Institute) – adaptado 

 

 

Figura 24 - Custo eólicos de um projeto específico no Brasil. 

Fonte: Empreendimento Morro dos Ventos – DESA vs Europa, apresentado na Windfarm Insfrastruc-

ture Forum 2012 em SP. 

 

Conforme demonstrado pelos gráficos, o grande responsável pelo orçamento 

geral do projeto é justamente o fornecimento dos aerogeradores, representado por 

aproximadamente 75% do valor de todo o projeto. Por esse motivo, um cuidado es-

Aerogeradores 
75% 

Fundações 
7% 

Instalações 
elétricas 

10% 

Outros 
8% 

Custos Eólicos EUROPA (máquinas 2MW) 
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74% 

Fundações 
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Instalações 
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10% 

Outros 
3% 

Custos Eólicos BRASIL (máquinas 1.6MW) 
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pecial deve ser levado em consideração, quando o orçamento e contratação dessa 

parte do escopo, pois qualquer variação do custo tem reflexo grande do orçamento 

do projeto. 
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4.4 Gerenciamento de Qualidade 

 Para o desenvolvimento e controle do processo de qualidade de um complexo 

eólico é necessário que haja uma equipe multidisciplinar que tenha vasto conheci-

mento técnico, e seja capaz de detectar quaisquer erros ou omissões do projeto e da 

execução de qualidade técnica do empreendimento.  

 Para o desenvolvimento do processo de qualidade de um complexo eólico se-

rá utilizado, inicialmente, o ciclo PDCA.  

 

 

Figura 25 - Ciclo PDCA de um projeto eólico. 

Fonte: O Autor  

4.4.1 Planejamento de Qualidade em Parque Eólicos 

 Na etapa de planejamento são definidos os requisitos mínimos estabelecidos 

pela empresa para garantir a qualidade esperada durante o período de operação do 

parque eólico. 

 Abaixo são sugeridos os pontos principais que devem ser considerados no 

momento do planejamento da qualidade. 
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4.4.1.1 Projeto Básico 

 O requisito inicial para a contratação de um projeto básico de qualidade é 

analisar a experiência dos integrantes do projetista em obras similares aquela a ser 

executada.  

 É aconselhável que os projetos elaborados sejam analisados e comentados 

por uma equipe de engenharia interna da empresa ou contratada externamente.  

 A equipe de engenharia deve, minimamente, conferir os quantitativos de vo-

lumes apresentados, a capacidade de absorção das águas no projeto de drenagem, 

o dimensionamento dos cabos de força, as características técnicas gerais dos equi-

pamentos, layout das subestações, dimensionamento da rede de média tensão e 

layout do complexo eólico.  

 No apêndice A é apresentado um exemplo de desenho comentado pela en-

genharia para o arranjo previsto na subestação. 

4.4.1.2 Quantitativos de Materiais.  

 Os projetos civis das bases dos aerogeradores e das vias de acesso do em-

preendimento são elaborados pelo projetista e conferidos pela Engenharia do Clien-

te. 

 Os quantitativos de volumes devem ser analisados pela Engenharia com o 

máximo de atenção. Caso sejam orçados materiais de boa qualidade e ao longo da 

execução constate-se que há rocha alterada ou material de má qualidade, ou uma 

falha geológica no local, essa variação no orçamento poderá comprometer a taxa de 

retorno do empreendimento. Por isso recomenda-se que o Cliente realize os ensaios 

de topografia e sondagem em todas as bases dos aerogeradores o que mitiga con-

sideravelmente o risco de erros nos levantamentos dos quantitativos.   

4.4.1.3 Estudos de Medição de Vento e Certificação da Torre de Medição 

 Nas áreas em que deseja-se implementar o complexo eólico são instaladas 

torres de medições, mensalmente são analisados os dados de medição de vento. 
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Através da análise dos dados é gerado o relatório de certificação do complexo eóli-

co, este definirá o tipo de turbina eólica e a capacidade de geração prevista para o 

parque. Através desse relatório o investidor avaliará se executará ou não o empre-

endimento, bem como a taxa de retorno prevista para o mesmo.   

 Como há complexidade em relação ao desenvolvimento das taxas internas de 

retorno de um complexo eólico. Este item não será abordado neste presente traba-

lho.  

 As empresas Certificadoras devem ser terceirizadas, a EPE (Empresa de 

Pesquisa Energética) empresa regulamentadora no credenciamento do leilão de 

energia. A EPE solicita que as Certificadoras devem ser terceirizadas em relação ao 

investidor, estas devem seguir determinados certificados de garantia e possuir cre-

denciamento idôneo na EPE.  

 Hoje existem muitas empresas que instalam as torres de medição de vento, o 

investidor deve estar atento a qualidade do produto ofertado por estas empresas. 

Muitos investidores tiveram seus dados de vento não aceitos pela EPE em função 

dos não cumprimentos de requisitos mínimos solicitados pela mesma.  

 Todas as torres de medição deverão passar por rigoroso certificado de acei-

tação.  

4.4.2 Executar Qualidade em Parque Eólicos 

 A execução de um empreendimento eólico inicia-se com a mobilização da 

equipe em obra. O Engenheiro de implantação, além de cobrar o efetivo cumprimen-

to do cronograma, também deverá avaliar se a execução do empreendimento está 

de acordo com o projeto executivo previamente aprovado pela equipe de Engenha-

ria.  

 Em vários momentos serão solicitados acompanhamentos de especialistas 

em concreto, geologia, automação, etc... 

 Basicamente a obra será executada conforme o projeto executivo.  
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 As vias de acesso serão executadas conforme projeto de drenagem e topo-

grafia. Os volumes de escavação e aterro são executados conforme projeto.  

 

 

Figura 26 - Projeto de planta e os cortes que devem ser realizados para as bases dos aerogeradores.  

Fonte: Parque Eólico Eurus – Atlantic Energia 

 

 As bases dos aerogeradores devem são executadas conforme modelagem 

realizada por softwares e estudos de dimensionamento. Os volumes de dimensio-

namento serão executados conforme projeto, resultando em um relatório exemplifi-

cado abaixo: 
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Figura 27 - Trecho extraído do relatório de dimensionamento da base de um Aerogerador cálculo de 
diagrama de esforços. 

Fonte: Parque Eólico Morrinhos 

 

 Os cabos serão executados conforme dimensionado e especificado no projeto 

executivo.  
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Figura 28 - Detalhamento de execução de cabos  passagem de cabos sob vias de acesso 

Fonte: Parque Eólico Eurus 

 

 Além de todos os cuidados para que a execução do complexo eólico seja 

equivalente ao dimensionado e previsto em projeto, todos os equipamentos do em-

preendimento são montados por profissionais especialistas em montagem eletrome-

cânica, 100% dos equipamentos acompanham um procedimento detalhado de mon-

tagem, energização, operação e manutenção.  

 Os cabos serão executados conforme dimensionado e especificado no projeto 

executivo.  

4.4.3 Controle de Qualidade em Parques Eólicos 

Todos os equipamentos do empreendimento são submetidos a ensaios em 

laboratórios para o controle de qualidade e garantias de rendimento mais ensaios 

também são realizados no período final da obra, com o objetivo de garantir que o 

complexo eólico terá sua operação correta.  

Abaixo estão listados os equipamentos submetidos ao controle de qualidade:  

 Transformador;  

 Disjuntor;  

 Secionador;  

 Pára-Raio;  
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 Cabos de média Tensão;  

 Painéis;  

 Cubículos; 

 Bateria e Retificados.  

 

Apresentamos abaixo o exemplo de relatório conclusivo de ensaios de quali-

dade aplicados ao transformador elevador: 

 

Figura 29 – Exemplo de relatório de ensaio de fator de potência de isolamento 

Fonte: Os autores 
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Figura 30 – Foto de um transformador 

Fonte: Os autores. 

 

4.4.4 Encerrar o processo de Qualidade 

Devem ser previstas como cláusulas de Contrato as garantias de desempe-

nho e rendimento dos aerogeradores, rede de média tensão e transformadores. Ca-

so estas não sejam cumpridas, o contratado será passível de multa. O Contrato 

também deverá prever o período de garantia de fornecimento, geralmente para a 

parte eletromecânica ficará em torno de 18 a 24 meses e para o fornecimento civil a 

garantia é de cinco anos.  

Ao término do empreendimento, com o processo de energização do complexo 

eólico, é fundamental que o Gerente de Projetos e a equipe que realizou a Engenha-

ria do Proprietário em obra realize a reunião de encerramento e apresente aos de-

mais membros da empresa as lições aprendidas com o projeto.  

Todos os itens que deram problemas ou geraram retorno ao empreendimento, 

como: furos em orçamento, ensaios mal realizados, documentos de controle, proce-

dimentos de qualidade, postura perante os contratados, ferramentas de controle que 
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deram certo e errado, todos estes itens devem ser expostos aos demais membros 

da equipe para que o amadurecimento adquirido ao longo do projeto fique na em-

presa e seja disseminado, independentemente, se um membro ou a própria equipe 

de projetos continuar trabalhando nesta empresa ou não.  

Um detalhamento maior sobre esse tema será abordado no capítulo Lições 

Aprendidas.    
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4.5   Gerenciamento de Recursos Humanos 

De acordo com o PMBOK® (PMI, 2008), “o gerenciamento de recursos hu-

manos do projeto inclui os processos que organizam e gerenciam a equipe do Proje-

to. A equipe do projeto é composta de pessoas com funções e responsabilidades 

atribuídas para o término do projeto”. Essa equipe pode ser formada por grupos in-

ternos ou externos à organização executora. Além disso, define como processos de 

gerenciamento de recursos humanos: 

 Desenvolver o plano de recursos humanos 

 Mobilizar a equipe do projeto 

 Desenvolver a equipe do projeto 

 Gerenciar a equipe do projeto 

A motivação para o desenvolvimento de uma nova metodologia de gerencia-

mento dos recursos humanos em projetos eólicos, ou adaptação das metodologias 

já existentes, vem de encontro às necessidades de qualquer projeto: o sucesso do 

mesmo. A metodologia adotada apresentará seis processos de gerenciamento de 

recursos humanos, dada à natureza complexa desse tipo de empreendimento e os 

prazos extremamente reduzidos para sua execução. Dessa forma se faz necessário 

focar no processo de recompensa, retenção e motivação dos recursos humanos, 

para que o cronograma e a qualidade possam ser cumpridos satisfatoriamente.  

A metodologia contemplará alguns processos abordados pelo PMBOK® (PMI, 

2008) e será mais específico em processos de forma a atender as necessidades da 

natureza do projeto e será baseado nos seguintes processos: 

 Planejar pessoas do Projeto 

 Agregar pessoas ao projeto 

 Alocar pessoas ao projeto 

 Desenvolver pessoas do projeto 

 Recompensar pessoas do projeto 

 Monitorar pessoas no projeto 
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4.5.1 Definição da Estrutura Organizacional 

A estrutura organizacional de um projeto deve ser criada com o propósito de 

atingir o seu objetivo. E pode afetar significativamente na execução de um projeto, 

pois influencia diretamente na disponibilidade dos recursos para os mesmos.  

 Segundo PMBOK® (PMI, 2008), as estruturas organizacionais variam de fun-

cionais a projetizadas, com diversas estruturas matriciais entre elas. A figura abaixo 

mostra as principais características relacionadas a projetos dos principais tipos de 

estruturas organizacionais: 

 

Tabela 4 – Influências organizacionais nos projetos 

 

Fonte: PMBOK® (PMI, 2008) 

 

 Projetos de implantação de parque eólicos, assim como a grande maioria dos 

projetos, caracterizam-se por uma estrutura matricial, onde os recursos são disponi-

bilizados por diversas áreas da empresa, além disso, existirá uma equipe dedicada 

exclusivamente ao projeto (no local da obra), composta minimamente das seguintes 

funções: engenheiro civil residente, engenheiro eletricista residente e um técnico 

administrativo (contábil/contábil). Dessa forma pode-se definir que a estrutura orga-

nizacional sugerida para projetos eólicos seja a estrutura matricial forte: recursos 

cedidos por outras áreas e uma equipe própria de gerenciamento de projetos, su-

pervisionada por um gerente de projetos. 
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Figura 31 - Estrutura Funcional para Projetos Eólicos 

Fonte: base PMBOK® e adaptada pelos autores 

4.5.2 Ativos de Processo Organizacionais 

Ativos de processos organizacionais são bens que podem ser utilizados para 

influenciar o sucesso de um projeto. Representam aprendizados e conhecimentos 

adquiridos de projetos anteriores (lições aprendidas), cronograma, matrizes de risco, 

requisitos, qualidades e etc., que podem ser utilizados como apoio em novos proje-

tos. 

Para o gerenciamento de recursos humanos em empreendimentos eólicos se-

rão utilizados como ativos de processos organizações, basicamente: 

 Normas e políticas internas relacionadas à contratação, avaliação de de-

sempenho e treinamento e dos recursos; 

 Legislação trabalhista e aspectos sindicais (aspecto de acordos coletivos); 

 Códigos de Ética; 

 Modelos padronizados aos processos internos de RH; 
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 Diretrizes e critérios para a adaptação do conjunto de processos padrão 

da organização de modo a satisfazer as necessidades especificas do pro-

jeto; 

 Procedimentos de controle de mudanças, inclusive os passos para modifi-

cação de normas, politicas planos e procedimentos oficiais da empresa; 

 Plano de gerenciamento do projeto (EAP, custos, risco. tempo e etc.) 

 Registro das Lições aprendidas em projetos anteriores 

 Organogramas 

 Banco de dados com informações salariais, prazos de férias e folgas; 

 Descrição de cargos e salários 

 Orçamento para recursos humanos. 

4.5.3 Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos 

O plano de recursos humanos determina funções, responsabilidades e rela-

ções hierárquicas do projeto, e deve possibilitar ao gerente de projetos saber quais 

tipos de recursos são necessários, quais os recursos poderá contar para seu projeto, 

se eles possuem as habilidades em nível necessário ou se necessitarão de treina-

mentos, como pode bonificar cada membro do seu time, quando precisará dos re-

cursos e quando irá desmobilizá-los do projeto. 

 No planejamento de recursos humanos, a equipe de gerenciamento do proje-

to será envolvida com o objetivo de agregar seus conhecimentos e fortalecer seu 

compromisso com o projeto. 

Para proposta de gerenciamento de recursos humanos para parques eólicos 

serão empregados os seguintes os processos, conforme já explicitado no item ante-

rior: 
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Figura 32 - Processos de Gerencimento de Recursos Humanos para Projetos Eólicos 

Fonte: Os autores 

4.5.3.1 Planejar Pessoas do Projeto 

Nesse processo serão identificadas e mapeadas, preliminarmente, todas as 

competências necessárias para a execução do projeto, ou seja, todos os recursos 

necessários para garantir sucesso do projeto de parques eólicos. 

Esta etapa é de responsabilidade do gerente de projetos e sua equipe de ge-

renciamento de projetos, que deverão buscar subsídios para o desenvolvimento de 

pessoas no projeto, baseado em documentos do projeto, conversa com pessoal es-

pecializado entre outros. 

Para o planejamento das competências necessárias deverão ser considera-

das, no mínimo as seguintes entradas: 

 Plano de Gerenciamento do Projeto, onde consta a descrição do projeto 

(tamanho, localização, prazo, risco e etc.) 

 EAP (Estrutura Analítica do Projeto) 

 Estrutura organizacional da empresa, constando todos os cargos e fun-

ções e a quantidade de funcionários em cada função. 

 Experiências obtidas em outros projetos realizados pela empresa. 
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Baseado nas informações básicas sobre as características do projeto (locali-

zação, tamanho, a duração, orçamento e etc), juntamente com a EAP (descrição de 

cada entrega e atividades) deverá ser identificado e dimensionado quais serão as 

competências e a quantidade de recursos necessários ao projeto.  

A documentação dessas competências deverá ser registrada em uma matriz 

denominada “Matriz de Competência – MC” que apresentará a descrição de cada 

cargo necessário ao projeto, bem como a descrição das competências correspon-

dentes a cada um. A matriz de competência deverá conter informações suficientes 

para subsidiar o processo de seleção e/ou contratação de novos recursos. 

Caso outras competências sejam identificadas no decorrer do projeto, serão 

integradas nesse plano de acordo com o modelo de solicitação de alteração previsto 

no Plano de Gerenciamento do Projeto. 

O mapeamento dos recursos e suas competências profissionais formarão um 

banco de dados que poderá ser utilizado para identificar os recursos a serem aloca-

dos nas diversas atividades do projeto. Também será utilizado para planejar treina-

mentos para a equipe, balanceamento de recursos, que inclui a troca de pessoas 

entre departamentos, admissões e demissões.  

4.5.3.2 Agregar Pessoas ao Projeto 

Nesta etapa do plano de gerenciamento de recursos humanos será identifica-

do a existência de todos os recursos necessários ao projeto de acordo com a matriz 

de competência resultante do processo “Planejar Pessoas do Projeto” e será de res-

ponsabilidade do Gerente de Projetos com apoio da equipe de gerenciamento do 

projeto. 

Nesse momento será identificada a existência dos recursos solicitados pelo 

projeto, qual a disponibilidade desses recursos ao longo do projeto, além do levan-

tamento da necessidade de novas contratações. 

Nesta etapa também será confirmada toda a equipe que fará parte do projeto 

oficialmente. 
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Para o planejamento de pessoas em projetos eólicos deverão ser considera-

das, no mínimo as seguintes entradas (documentos): 

 Politicas, padrões e procedimentos internos; 

 Matriz de Competências; 

 Organograma da empresa (relações hierárquicas); 

 Plano de gerenciamento do projeto; 

 EAP e atividades do projeto; 

 Cronograma do projeto; 

 Listagem de alocação de pessoas em todos os projetos, juntamente como 

a data de disponibilidade das mesmas; 

 Políticas de administração de pessoal (podem afetar a terceirização); 

 Plano de gerenciamento do projeto. 

O gerente de projetos deverá utilizar as informações da matriz de competên-

cia, das atividades do projeto, do cronograma e da disponibilidade das pessoas ma-

peadas para o projeto e construir uma matriz de disponibilidades de recursos, com o 

objetivo de garantir os recursos certos no tempo adequado para a execução do pro-

jeto. Nesta etapa, o gerente de projetos deverá atentar para as seguintes caracterís-

ticas durante a designação das pessoas, baseada nas melhores práticas do 

PMBOK® (PMI, 2008): 

 Disponibilidade: quem está disponível e quando estará disponível? 

 Capacidade: quais competências as pessoas possuem? 

 Experiência: as pessoas já realizaram trabalhos semelhantes ou relacio-

nados? 

 Interesse: as pessoas estão interessadas em trabalhar nesse projeto? 

 Custos: quanto receberá cada membro da equipe? 

 

Dessa etapa deverá ser desenvolvido a Matriz de Disponibilidade de Recur-

sos – MDR que deverá conter as seguintes informações: 
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Tabela 5 - Matriz de Disponibilidade de Recursos – MDR 

 

Fontes: Os Autores 

Cabe ao gerente do projeto também a função de entrar em negociação com 

os gerentes funcionais para liberação de determinado recurso necessário ao projeto, 

e que estes estejam disponíveis até que sua responsabilidade seja concluída. 

Negociar com os outros gerentes de projeto recursos já alocados em outros 

empreendimentos, e que sejam fundamentais para a execução do mesmo. 

Para os recursos escassos, qualificados e especializados não identificados na 

organização e para os quais será necessária a contratação externa, o gerente de 

projeto deverá solicitar a contratação formal ao departamento de recursos humanos, 

através de formulário padrão já utilizados pela empresa, descrevendo todas as com-

petências necessárias à função, o tempo de duração do contrato conforme crono-

grama (estimando o cenário mais real possível).  

O departamento de recursos humanos será responsável por todo o processo 

seletivo externo, sendo o gerente de projeto responsável também pelas entrevistas e 

pela aprovação final dos recursos.  

Na contratação de mão de obra por empreitada, as competências necessárias 

deverão ser enviadas ao departamento de aquisições, através de formulários padrão 

já utilizados pela empresa, e deverão fazer parte do plano de aquisição desse ge-

renciamento de  projeto. 

Caso os recursos obtidos não possuírem competências adequadas, deverá 

ser desenvolvido plano de treinamento para capacitação desses recursos, afim de 

não impactarem significativamente no andamento do projeto. 

Competências Nome do Recurso
Alocado 

Projeto

Período

Disponibilidade

Participação 

Projetos Similares

Interesse no

Projeto

Mario Sim 01/01/12 a 22/04/12 Sim Não

Joaquim Não 01/0212 a 22/09/13 Não Sim

Engenheiro Eletrecista Marina Sim 01/05/12 a 21/12/12 Sim Sim

Analista Contábil João Sim 01/05/12 a 21/12/12 Sim Sim

Comprador Marcos Não 01/0212 a 22/09/13 Não Não

Engenheiro Civil
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Para equipes virtuais, principalmente as que se encontram no local onde o 

empreendimento será construído, o gerente de projeto deverá garantir a disponibili-

zação de comunicação adequada através de ferramentas como e-mails, audioconfe-

rências, videoconferências, internet).   

Como resultados dessa etapa deverão ser gerados os seguintes documentos: 

 Memorando formal para o grupo do projeto, informando a todos os envol-

vidos a sua inclusão no mesmo;  

 Elaboração de um calendário de recursos demonstrando os períodos de 

tempo durante os quais cada membro da equipe de projeto irá trabalhar no 

mesmo, já incluindo informações sobre férias, aposentadorias, afastamen-

tos e/ou compromissos com outros projetos; 

 Organograma do Projeto demonstrando seus níveis hierárquicos; 

 Atualização do Plano de Gerenciamento do Projeto que possam afetar ou-

tros planos.  

 Criação diretório na rede da organização onde serão postados todos os 

documentos do Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos e garantir 

a liberação do acesso a todos os envolvidos; 

4.5.3.3 Alocar Pessoas ao Projeto 

Esse processo consiste em desenhar as atividades que as pessoas irão reali-

zar no decorrer do projeto, bem como o desenho dos cargos, funções e atribuições, 

orientações e forma de avaliação de desempenho. 

A descrição das atividades bem como o desenho dos cargos funções e atri-

buições serão desenvolvidos considerando os seguintes itens (PMBOK®, 2010): 

 Papel: descreve a parte de um projeto pela qual uma pessoa é responsá-

vel. Sua clareza em relação à autoridade, responsabilidades e limites é 

essencial para o sucesso do projeto; 

 

 Autoridade: o direito de aplicar recursos do projeto, tomar decisões ou as-

sinar aprovações; 
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 Responsabilidade: o trabalho que um membro da equipe do projeto deve 

realizar para terminar as atividades do projeto; 

 

 Competência: a capacidade de apreciar, decidir ou realizar as atividades 

do projeto.  

 Segundo o PMBOK® (PMI, 2008) existem diversos formatos para documentar 

os papéis e responsabilidades dos membros da equipe. A maioria dos formatos cor-

responde a um dos três tipos: hierárquico, matricial e em formatos de texto. Inde-

pendente do método usado, o objetivo é garantir que cada pacote trabalho tenha um 

responsável claro, e que todos os membros da equipe entendam seus papéis e res-

ponsabilidades. 

 Para os projetos eólicos serão adotados dois formatos para documentar os 

papéis e responsabilidades baseados no PMBOK® (PMI, 2008):  

 Estrutura Analítica dos Recursos (EAR): usado para desdobrar o projeto 

por tipos de recursos, é útil para monitorar os custos dos projetos e poderá 

ser alinhada com a contabilidade da organização. Para isso será utilizada 

a ferramenta WBS Chart Pro. 

 

 Matriz de responsabilidade (MR): usada para ilustrar as conexões entre os 

pacotes de trabalho ou atividades e os membros das equipes do projeto. 

Neste caso usaremos gráfico RACI (Responsible, Accountable, Consult 

and Inform), onde mostrará todas as atividades associadas a um recurso e 

todos os recursos associados a uma atividade. As atividades serão as de-

signadas na EAP do projeto. 
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Tabela 6 - Matriz de Rastreabilidade (modelo RACI) 

 

Fonte: PMBOK (PMI, 2008) 

 

 

Figura 33 - Estrutura Analítica de Recursos 

Fonte: Paulo Matos 

 

O gerente de projetos e sua equipe de gerenciamento de projetos de posse 

das atividades descritas na EAP, juntamente a informação da data de mobilização 

dos recursos a cada uma delas deverá calcular quantas horas uma pessoa, um 

departamento ou equipe de projeto serão necessários por semana, meses ou todo a 
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duração do projeto, quera será representado através da ferramenta demoninada 

histograma de recursos. Como o resultado apresentado no histrograma o gerente de 

projeto fará o nivelamento dos recursos quando necessário: adicionando recursos ou 

modificando o cronograma. 

 

Figura 34 – Histograma de Recursos 

Fonte: Autores 

 

A final desse processo serão gerados os seguintes documentos: 

 Matriz de Rastreabilidade do projeto; 

 Estrutura Analitica dos Recursos; 

 Cronograma ajustado do projeto; 

 Atualização do Plano de Gerenciamento do Projeto que possam afetar ou-

tros planos. 

4.5.3.4 Desenvolver Pessoas do Projeto 

Processo utilizado para capacitar e incrementar o desenvolvimento 

profissional das pessoas da equipe de projeto. Desenvolver a equipe do projeto 

melhora habilidades das pessoas, as competências tecnicas, o ambiente global da 

equipe  ao longo do projeto. Para isso é requisitado uma comunicação clara, 

oportuna, eficaz e eficiente entres os componentes da equipe. 

Segundo o PMBOK® (PMI, 2008), os objetivos de desenvolver uma equipe de 

projetos inclui, entre outros: 
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 Aprimorar o conhecimento e as habilidades dos membros da equipe e 

aumentar sua capacidade de concluir entregas de projeto, reduzir os 

custos, reduzir os cronogramas e melhorar a qualidade; 

 Aprimorar os sentimentos de confiança e consenso entre os membros da 

equipe para melhorar a motivação, reduzir conflitos e aumentar o trabalho 

em equipe; 

 Criar uma cultura de equipe dinâmica e coesa para aumentar a 

produtividade individual e da equipe, o espírito de equipe e a 

coopoeração, e habilitar o treinamento e mentoria entre os próprios 

membros da equipe para compartilhar conhecimentos e experiencias. 

 

 Para o processo Desenvolver Pessoas do Projeto deverão ser consideradas 

as seguintes entrada: 

 Matriz de Competência do Projeto; 

 Lista contendo todos os membros do projeto 

 Levantamento real das competências de cada recurso do projeto; 

 Cronograma do projeto, para identificação das ocasiões em que os 

recursos da equipe podem ser treinados; 

 Plano de gerenciamento do projeto 

 Para auxilio no desenvolvimento e aprimoramento da competências técnicas 

e pessoais, este plano contemplará as seguintes ferramentas: 

 Treinamentos: para aprimorar as compentências dos membros do projeto. 

Pode ser formal ou informal em grupo ou individual. 

 Habilidades Interpessoais: como empatia, influência, criatividade, e 

facilitação do grupo, ajudam a aumentar a cooperação entre os membros 

da equipe; 

 Construção da Equipe: consiste em ajudar os membros individuais da 

equipe a trabalhar juntos para aumentar a eficácia no projeto. É 

estabelecer a confiança entre os membros da equipe. 
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 Como saídas (documentos) no processo desenvolver pessoas do projeto 

cabe ao gerente de projeto e a equipe de gerenciamento do projeto a 

responsabilidade de identificar as lacunas existentes entre as competências 

requeridas pelo projeto e as reais competências apresentadas pelos recursos 

alocados, que resultatá no documento “Plano de Desenvolvimento dos Recursos do 

Projeto”. Esse documento pode ser desenvolvido em planilha de excel. 

Gerente de projeto deverá idenfiticar quais os treinamento necessários para a 

qualificação das lacunas identificadas, definindo o tipo de treinamento que será 

realizado: interno, externo, em grupo ou individual, competência técnica ou 

interpessoal. 

Gerente de projetos com a ajuda da equipe de gerenciamento deverá 

desenvolver cronograma para identificar as ocasiões onde poderão ser realizados os 

treinamentos. 

Para treinamento externos ou com necessidade de contratação de 

especialistas, a relação de treinamentos, suas especificações e as datas em que 

deverão ocorrer, deverá ser enviada a área de Treinamento da empresa contratada, 

para que a mesma possa identificar as melhores opções e fazer a contratação. Caso 

seja de conhecimento e preferência do gerente de projetos algum fornecedor 

específico, o mesmo deverá informar juntamente da solicitação de contratação. O 

documento de solicitação de necessidade de treinamento será realizado através do 

modelo parão de documento utilizado pela empresa. 

Para os treinamentos cuja aplicação será ministrada por membros da equipe 

de projetos ou funcionários da empresa, o gerente de projetos fará a comunicação 

e/ou solicitação através de e-mail ou acordos informais, adequando as datas ao 

calendário do projeto. Após acordo de datas será usada ferramenta de controle de 

agenda utilizado pela empresa, para formalizar o treinamento. 

Os treinamentos não-planejados e informais ocorrerão sempre que forem 

necessarios entre os próprios membros da equipe de projeto. 
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Casa haja a necessidade de treinamento para recursos teceirizados esses 

deverão ser idenficados, e expostos as equipe de aquisição para que negociem 

junto aos contratados os prazos de realização dos treinamentos, custos ou a troca 

por outros profissionais capacitados. Este critério deverá constar no plano de 

gerenciamento das aquisições.   

Os controles dos treinamentos realizados deverá ser controlado pelo gerente 

de projetos e documentadp no Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos, que 

servirá de base para futuras consultas. 

4.5.3.5 Recompensar Pessoas do Projeto 

Processos utilizados para incentivar as pessoas  e satisfazer suas 

necessidades individuais mais elevadas. Incluem recompensas, remunerações e 

benefícios. 

É extremamente importante para o gerente de projetos manter sua equipe 

motivada para um bom desempenho no projeto, para isso é necessário reconhecer o 

que cada um espera com o  projeto, o que gosta de fazer e o que o motiva no 

alcance dos objetivos. Para alguns o reconhecimento do trabalho já basta, para 

outros é necessário ganho de novos conhecimentos e experiências, cada pessoa se 

comporta de uma maneira. É importante para o gerente de projeto conhecer sua 

equipe individualmente, caso almeje um desempenho acima da média. 

Em se tratando de projetos de implantação de parques eólicos que são 

complexos pela sua natureza e que requerem mão de obra especializada, além de 

possuir caracteristicas que levam seu desenvolvimento sob um cronograma 

extremamente reduzido, qualquer alterações no cronograma pode comprometer o 

sucesso do empreendimento. Neste caso a motivação da equipe de projeto é fator 

preponderante para o seu sucesso. 

O gerente de projetos será responsável por desenvolver os índices que 

medirão o desempenho da equipe de projetos, para posterior cálculo de 

remuneração e deverá documenta-los no plano de gerenciamento de recursos 
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humanos. Como requisito do projeto o pagamento de bônus por reconhecimento 

deverá ser considerado no Plano de Gerenciamento de Custo e do Risco do projeto. 

Os índices de reconhecimento deverão abranger recompensas individuais e 

por equipe. 

Os indices a serem monitorados e avaliados serão comunicados oficialmente 

através de e-mail a todos os envolvidos no projeto. 

Índices relacionados ao desempenho do cronograma serão divulgados 

mensalmente através da ferramente e-mail, após medição oficial. 

Índices relacionados a competência, serão medidos comparando as 

competências requeridas no início do projeto com as competências atuais do 

membros da equipe de projeto. Serão avaliadas a cada três meses pelo gerente de 

projetos e documentadas em arquivo suporte para cálculo da bonificação. Cabe ao 

gerente de projetos comunicar ao gerente funcional de cada membro da equipe o 

desempenho do mesmo. 

Equipes alocadas em outras localidades e para as quais não for possível 

avaliar por determinados índices, esses deverão ser substituidos por outros 

passíveis de medição. 

Utilizar relatório enviados através do plano de gerenciamento da comunicação 

para a mediação de índices de cronograma. 

Para recursos terceirizados a medotologia de bonificação não se aplicará, 

pois ficará a critério da empresa contratada. Mas o desempenho deverá ser 

documentado e caso a performance esteja aquém do especificado em contrato, 

deverá ser comunicado para a área de aquisição para que tome a devidas 

providências. 
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O pagamento da bonificação será realizado nos seguintes prazos: 

Tabela 7 – Prazos medição de bonificação 

 

Fonte: Os autores 

 

A documentação de todos os resultados medidos deverá ser realizadas pelo 

gerente do projeto e a equipe de gerenciamento de proejto, em planilha excel e 

servirá de base para cálculo da bonificação.  

4.5.3.6 Monitorar Pessoas do Projeto 

Processos utilizados para acompanhar e controlar os resultados  das 

atividades exercidas pelas pessoas e o grau de participação das pessoas  no 

alcance dos resultados. Adicionalmente é o momento de fornececer feedbacks, 

resolver conflitos, gerenciar mudanças para obter melhor desempenho do projeto. 

Para o proceso de monitorar as pessoas em projetos eólicos, será utilizado as 

melhores práticas do PMBOK® (PMI, 2008), somente será modificado o nome dos 

documentos de entradas e saídas para contemplar os já descriminados na 

medotologia proposta, mas o conteúdo corresponderão aos documentos descritos 

no PMBOK® (PMI,2008). 

Cabe a equipe de gerenciamento do projeto observar o comportamento da 

equipe, gerenciar os conflitos, resolver questões e avaliar o desempenho dos 

membros da equipe. Como resultado do monitoramento da equipe de projeto, todas 

as solicitações de mudanças deverão integrar o plano de gerencimento de recursos 

humanos. 

Duração 

Projeto
< 1 ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos

Fim do Projeto

Anual
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Monitorar equipe de projetos exige diversas habilidades de gerenciamento 

para estimular o trabalho em equipe, integrar esforços para tornar a equipe com alto 

desempenho.  

O gerenciamento da equipe envolve uma combinação de habilidades, com 

enfase especial em comunicação, gerenciamento de conflitos, negociação e 

liderança. Os gerentes de projetos devem fornecer tarefas desafiadoras para os 

membros da equipe e reconhecimento pelo alto desempenho.  

 

As entradas do processo de monitorar pessoas em projetos são: 

 Lista contendo todos os membros do projeto;  

 Plano de Gerenciamento do Projeto, contendo o plano de gerenciamento 

de recursos humanos; 

 Avaliações do desempenho da equipe: avaliações periódicas realizadas 

pela equipe de gerenciamento de projetos. Ao avaliar continuamente é 

possível adotar ações para solucionar problemas, modificar a 

comunicação, abordar conflitos e melhorar a interação da equipe. 

 Relatórios de Desempenho: documentação da situação atual do projeto 

comparado com as previsões. As áreas de desempenho podem fornecer 

informações de controle de cronograma, custos, qualidade e verificação de 

escopo. As informações de relatorios de desempenho e as previsões 

relacionadas ajudam a determinar os requisitos futuros dos recursos 

humanos, reconhecimentos e atualização do plano de gerenciamento de 

recursos. 

 Ativos de processos organizacionais: certificados de reconhecimento, 

boletins informativos, sistema de bonus, recursos corporativos entre 

outros. 

Para monitorar pessoas em projetos eólicos usaremos algumas ferramentas e 

técnicas que sirvam de apoio nesse processo. 

 Obsevações e Conversas: serão usadas para manter o contato com o 

trabalho e as atitudes dos membros da equipe do projeto. A equipe de 

gerenciamento monitora o progresso em relação as entregas do projeto. 
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 Avaliação de desempenho do projeto: realiza avaliações de desempenho 

ao longo do projeto podem incluir esclarecimento de papéis e 

responsabilidades, feedback construtivo para os membros da equipe, 

descobertas de questões desconhecidas ou resolvidas, desenvolvimento 

de planos de treinamento individuais e o estabelecimento de metas 

específicas para períodos de contratos de trabalho e da quantidade e 

qualidade da comunicação. 

 

 Gerenciamento de Conflitos: o êxito dos gerentes de projetos no 

gerenciamento de suas equipes de projetos depende muito da sua 

capacidade para solucionar conflitos. Para isso pode-se usar seis técnicas 

gerais para solução do conflito: 

 

a. Retirada / Evitar: recuar de uma situação de conflito efetivo ou 

podential;  

b. Panos Quentes / Acomodação: enfatizar as areas de acordo e não 

as diferenças; 

c. Negociação: encontrar soluções que trazem algum grau de 

satisfação para todas as partes; 

d. Imposição: forçar um ponto de vista às custas de outro; oferece 

apenas soluções ganha-perde; 

e. Colaboração: incorporar diversos pontos de vista e opiniões de 

diferentes persperctivas; resulta em consenso e compromisso; 

f. Confronto/Solução de problemas: tratar o conflito como um 

problema que deve ser solucionado com o exame de alternativas; 

requer uma atitude de troca  e diálogo aberto. 

 

 Registro das questões: um registro por escrito documenta e ajuda a 

monitorar que é responsável por resolver questões específicas até um 

prazo definido. A resolução de questões aborda obstáculos que podem 

bloquear a equipe e impedir que alcance suas metas. 
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 Habilidades Interpessoais: os gerentes de projetos usam uma combinação 

de habilidades técnicas, humanas e conceituais para analisar situações e 

interagir de forma apropriada com os membros da equipe. O uso de 

habilidades interpessoais apropriadas ajuda os gerentes de projetos a 

aproveitar ao máximo os pontos fortes de todos os membros da equipe. 

Algumas habilidade interpessoais que os gerentes de projetos usam com 

mais frequencia são discutidas abaixo: 

 

a. Liderança: os projetos bem-sucedidos requerem habilidades 

sólidas de liderança.  A liderança é importante em todas as fases 

do cliclo de vida do projeto. É especialmente importante comunicar 

a visão e inspirar a equipe do projeto a alcançar o alto 

desempenho. 

 

b. Influência: como os gerentes de projetos com frequência tem 

pouca ou nenhuma autoridade direta sobre os membros da equipe 

em um ambiente matricial, sua capacidade para influenciar as 

partes interessadas oportunamente é essencial  para o êxito do 

projeto.  

 

 Processo dicisório eficaz: envolve a capacidade de negociar e influenciar 

a organização e a equipe  de gerenciamento de projetos. Algumas 

diretrizes para o processo decisório incluem: 

a. Foco nas metas que devem ser alcançadas; 

b. Seguir um processo para a tomada de decisões; 

c. Estudar fatores ambientais; 

d. Desenvolver qualidades pessoais dos membros da equipe; 

e. Estimular a criatividade; 

f. Gerenciar a oportunidade e risco. 

 

Ao final do processo de monitorar pessoas no projeto serão produzidos os 

seguintes documentos para controle: 
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 Atualização dos fatores ambientais da empresa: esses fatores poderão 

requerer atualizações como resultado do processo de gerenciar a equipe 

do projeto incluem entre outros: 

a. Comentários para as avaliações de desempenho organizacionais; 

b. Atualização nas habilidades pessoais. 

 

 Atualização em Ativos de processos organizacionais: poderão requerer 

atualizações como resultado do processo de gerenciar a equipe do 

projeto incluem, entre outros: 

a. Informações históricas e documentação de lições aprendidas; 

b. Modelos; 

c. Processos padrão da empresa. 

 

 Solicitações de Mudanças: as mudanças de pessoal, seja por opçao ou 

por eventos incontroláveis, podem afetar o restante do plano de 

gerenciamento do projeto. Quando as questões de pessoal atrapalham o 

plano de gerenciamento do projeto, como a prorrogação do prazo ou 

estouro do orçamento, uma solicitação de mudança pode ser executada 

pelo processo Realizar o controle integrado de mudanças. As mudanças 

de pessoal  podem incluir transferencia de pessoas para outras tarefas, 

terceirização de parte do trabalho e substituição de membros da equipe 

que se afastaram. 

Ações preventidas podem ser desenvolvidas para reduzir a probabilidade 

e/ou impacto dos problemas antes  que esses ocorram. Essas ações 

podem incluir treinamento para reduzir os problemas durante as 

ausencias de membros da equipe de projeto e esclarecimentos adicionais 

sobre os papéis para garantir que todas as responsabilidades sejam 

cumpridas. 

 Atualização no plano de gerenciamento do projeto: os elementos do plano 

de gerenciamento do projeto que podem ser atualizados incluem entre 

outros, o plano de gerenciamento de recursos humanos. 
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4.6 Gerenciamento da Comunicação 

 O gerenciamento da comunicação dessa metodologia será baseada nas me-

lhores práticas do PMBOK® (PMI, 2008) e adaptada para o gerenciamento de proje-

tos para parques eólicos. A seguir serão detalhados os processos para o gerencia-

mento de comunicações. 

4.6.1 Identificar as partes interessadas (Stakeholders) 

Na metodologia proposta nesse trabalho, a coleta dessas informações pode 

ser realizada por brainstorm entre a equipe do projeto e/ou opinião de especialistas 

com experiência em projetos semelhantes. 

Como sugestão, a planilha de identificação dos stakeholders deve conter mi-

nimamente os campos de nome do stakeholder, organização, cargo, contato, envol-

vimento com o projeto e interesse no projeto. 

As principais partes interessadas obrigatórias de um projeto de implantação 

de parque eólico padrão são indicadas a seguir: 

 ANEEL – Agência nacional de energia elétrica (Órgão regulador do setor) 

no qual se depende impreterivelmente de autorizações e envio de relató-

rios periódicos de acompanhamento do projeto. 

 CCEE – Câmara Comercializadora de Energia Elétrica, que é responsável 

pelo controle da comercialização da energia elétrica em todo o país.  

 ONS – Operador Nacional do Sistema, responsável pela coordenação e 

controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia 

elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN), sob a fiscalização e regula-

ção da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) do Brasil. 

 Órgão ambiental estadual ou federal (IBAMA) – Órgão responsável pelo li-

cenciamento ambiental. 

 IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é um 

organismo federal de proteção ao patrimônio histórico do Brasil. 

 Concessionária de energia local – Concessionária que deverá disponibili-

zar conexão para o escoamento da energia gerada pela usina  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_hidrel%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletricidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletricidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Interligado_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_de_Energia_El%C3%A9trica
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 Mercado Externo – Além da comunicação interna, pode-se realizar um 

plano de comunicação externa, para utilização como marketing, através de 

uma fonte de energia limpa e em voga no mercado nacional. 

 COMAR – Comando da Aeronáutica, que regula o espaço aéreo da nação. 

 Prefeitura dos municípios afetados – Regula a conformidade do projeto em 

relação ao plano diretor e/ou zoneamento urbano dos municípios. 

 Órgãos intervenientes de acordo com a localidade do empreendimento 

(FUNAI, Fundação Palmares, entre outros). 

Abaixo é apresentada uma tabela com as principais interações com esses 

stakeholders e sua relação com o projeto: 

Tabela 8 – Exemplo de lista dos stakeholders 

STAKEHOLDER RELAÇÃO COM O PROJETO 

ANEEL Órgão regulador 

CCEE Controle de mercado de energia 

NOS Operador do sistema integrado na-

cional  

Órgão ambiental 

estadual 

Órgão fiscalizador 

IPHAN Organismo federal de proteção 

Concessionária 

de energia local 

Responsável pela transmissão da 

energia gerada 

Mercado externo Marketing 

COMAR Divisões regionais da Força Aérea 

Brasileira, que regulamenta sinali-

zação aérea 

Prefeitura dos 

municípios 

Verificação de conformidade do 

projeto em relação ao Plano Diretor 

e/ou Zoneamento Urbano dos mu-

nicípios 

Órgãos interve-

nientes 

Órgãos fiscalizadores ou regulado-

res. 

Fonte: Os autores 

 Essa lista não esgota a relação dos stakeholders e é apenas uma base obri-

gatória para todos os projetos, sendo composta basicamente de órgãos reguladores 

ou instituições estaduais ou federais. 
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4.6.2 Planejar as Comunicações 

Depois de identificados os stakeholders, deve se planejar como a informação 

será distribuída, incluindo para quem, que é o responsável, quando e com que peri-

odicidade. Na tabela abaixo, tem-se para os principais órgãos ou instituições identifi-

cadas, o tipo de interação e a periodicidade de distribuição das principais informa-

ções: 

Tabela 9 – Exemplo do mapa de comunicação 

STAKEHOLDER INTERAÇÃO MOMENTO 

ANEEL Relatório mensal de progresso. 

Informar qualquer acontecimento 

de grande importância. 

Após a emissão da outor-

ga pela ANEEL e até o 

início da operação. 

CCEE Cadastro no leilão de energia (se 

vendida em mercado regulado). 

Relacionamento para medição da 

energia gerada, com envio de rela-

tórios após o comissionamento dos 

medidores e testes de conexão. 

Antes do início da cons-

trução para leilão e ao 

final do projeto, na etapa 

de comissionamento e 

início de operação. 

NOS Solicitação de informação e/ou pa-

recer de acesso para conexão do 

parque eólico na rede básica. 

Autorização para início do comissi-

onamento e entrada em operação. 

Antes da construção, para 

solicitar parecer de acesso 

e antes do comissiona-

mento para autorizações e 

instruções para entrada 

em operação. 

Órgão ambiental 

estadual 

Processo de licenciamento ambien-

tal e monitoramento das condicio-

nantes das licenças. 

Durante todo o projeto, 

divididos em licença pré-

via, licença de instalação 

e licença de operação. 

IPHAN Processo de licenciamento arqueo-

lógico e monitoramento das condi-

cionantes das licenças. 

Em três fases distintas: 

diagnóstico, prospecção e 

resgate arqueológico. 

Concessionária 

de energia local 

Solicitação de informação e/ou pa-

recer de acesso para conexão do 

parque eólico na rede local. 

Aprovações para o projeto e obras 

de conexão. 

Antes da construção, para 

solicitar parecer de acesso 

e durante a construção 

para acompanhamento da 

implantação das obras de 

conexão. 

Mercado externo Marketing e divulgação Durante todo o projeto. 

COMAR Aprovação do layout, para verificar Antes da definição do la-
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a interferência com cone de apro-

ximação de aeroportos (civis e mili-

tares). 

yout. 

Prefeitura dos 

municípios 

Processo de verificação de confor-

midade do projeto em relação ao 

Plano Diretor e/ou Zoneamento 

Urbano dos municípios. 

Antes do início da cons-

trução. 

Órgãos interve-

nientes 

Processos de licenciamento, nos 

casos de interferência ou impacto 

com povos tradicionais ou áreas 

legalmente protegidas. 

Quando solicitado pelo 

órgão ambiental e em ge-

ral na fase de licencia-

mento ambiental prévio. 

Fonte: Os Autores 

Pode-se, eventualmente, informar na tabela por qual meio de comunicação 

deverá ser realizada a comunicação, mas como se tratam de órgão e instituições 

públicas, as comunicações oficiais devem ser por meio de carta. 

Também, se devem definir nessa etapa os eventos de comunicação, que a 

metodologia sugere que se incluam: 

 Reunião de kickoff – única 

 Reunião de acompanhamento do projeto básico (desenhos) – quinzenal, 

enquanto se estiver nessa etapa do projeto 

 Reunião de acompanhamento técnico em obra - mensal 

 Reunião de monitoramento dos riscos e cronograma (SDPM) – semanal 

ou mensal, envolvendo toda a equipe do projeto 

 Reunião de avaliação de equipe – conforme plano de RH 

 Reunião de avaliação dos planos de projeto – bimestral, envolvendo todos 

os envolvidos do projeto 

 Reunião para encerramento dos contratos – para cada um dos contratos  

 Reunião de lições aprendidas e encerramento do projeto – única 

 

Todas as reuniões devem ser registradas por meio de ata no modelo simples, 

com responsável, ação e data, para facilitar a leitura dos que receberão. 
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4.6.3 Distribuir Informações 

Esse processo se refere à execução do plano, ou seja, os responsáveis pela 

comunicação devem seguir o plano quanto a quem informar, qual momento e por 

qual meio. 

Fica a cargo do gerente de projeto garantir que todas as informações estão 

sendo distribuídas de maneira satisfatória, que não possam prejudicar o andamento 

do projeto.  

4.6.4 Relatar desempenho 

Etapa de controle, que se resume a coleta e distribuição de informações so-

bre o desempenho do projeto, no qual os principais indicadores e informações serão 

apresentados nos subcapítulos a seguir. 

4.6.4.1 Indicador de probabilidade de sucesso (tempo) 

O indicador de probabilidade de sucesso é o principal indicador de atendimen-

to ao cronograma do projeto e deve ser repassado aos interessados periodicamente, 

conforme figura abaixo: 

 

Figura 35 – Recalculo diário da probabilidade de sucesso 

Fonte: Adaptado de Peter Mello, CEMIG SDPM 
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Como complementação, pode ser informado também o consumo do lastro 

(buffer) do cronograma através do gráfico da bandeira da Jamaica como exemplifi-

cado abaixo: 

 

Figura 36 – Consumo do lastro (buffer) 

Fonte: O autor 

 

4.6.4.2 Acompanhamento visual da implantação 

Uma maneira de relatar o progresso da obra de maneira simples e eficaz, pa-

ra os que não estão envolvidos diretamente na parte técnica, é um diagrama visual 

da implantação, elaborado em MS Excel® ou software semelhante, com indicação 

de cores representando o que já foi implantado. 
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Figura 37 – Trecho da planilha em MS office excel® com o acompanhamento visual representando 
aerogeradores 

Fonte: Os autores. 

4.6.4.3 Acompanhamento das metas atreladas ao projeto 

Para um fácil controle e divulgação das metas à toda a empresa, propiciando 

a união e cooperatividade entre as áreas, propõe-se um gráfico de fácil entendimen-

to para todas a metas, com o status atual da meta, bem como a provável faixa de 

atingimento. 

 

Figura 38 - Exemplo de indicadores de meta 

Fonte: Os autores 
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4.7 Gerenciamento dos Riscos 

A proposta de gestão dos riscos dessa metodologia é vinculada à definição 

do orçamento do projeto e deverá utilizar uma ferramenta de simulação Monte Carlo 

e se dará nas cinco principais etapas do diagrama abaixo:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4.7.1 Planejamento do Trabalho 

A primeira etapa do processo de gerenciamento de riscos se dará pelo plane-

jamento do trabalho a ser realizado, incluindo a definição de um comitê de riscos, 

com representantes de cada área da empresa, que participarão nas etapas: dois, 

três e cinco do diagrama acima.  

Nessa fase, deverá ser explicada a metodologia, bem como os modelos e 

planilhas a serem utilizadas; e os próximos passos a serem seguidos ao comitê de 

riscos. Dependendo da governança corporativa da empresa, esse comitê poderá ser 

considerado como o comitê operacional de riscos, tendo em níveis hierárquicos mais 

estratégicos o comitê estratégico de riscos, que deverá suportar o comitê operacio-

nal com diretrizes e determinações relativas aos riscos gerais da empresa. 

1. Planejamento do 
trabalho 

2. Identificação 
dos riscos 

3. Viculação 
dos riscos ao 
orçamento 

4. Análise 
quantitativa 

dos riscos 
(simulação) 

5. Plano de 
respostas ao 

riscos 

Planejar trabalho; 

Definição do comi-

tê de risco; 

Apresentação do 

projeto. 

 

 

Levantamento dos 

riscos; 

Classificação quali-

tativa (severidade). 

 

 

Mitigação teórica; 

Definir respostas 

aos riscos e planos 

de ação; 

Monitorar e contro-

lar riscos. 

Criar fichas de 

análise; 

Estimar valores 

mínimos e máxi-

mos; 

Estimar curva de 

probabilidade; 

Rodar simulação. 

Associação dos 

riscos ao orçamen-

to; 

Definição das 

correlações. 

 

 

Figura 39 – Processos da gestão de risco 

Fonte: Os autores, adaptado de WindFence Vale 
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Também, cabe nessa etapa uma apresentação do projeto a todos os envolvi-

dos, o que será fundamental para uma boa análise dos riscos por parte do grupo 

participante. 

4.7.2 Identificação dos riscos 

Após o planejamento do trabalho, se inicia o processo de identificação dos 

riscos, que é subdivido nos tópicos a seguir:  

4.7.2.1 Levantamento dos Riscos 

A etapa inicial de identificação ou levantamento dos riscos pode ser muito 

particular de cada empresa, dependendo muito da maturidade e experiência de cada 

equipe envolvida no projeto ou comitê de risco. Porém, como base ao processo, po-

de-se sugerir que a etapa de identificação dos riscos seja realizada através de um 

brainstorm com o comitê de riscos e/ou representantes de todas as áreas da empre-

sa, ao mesmo momento, enriquecendo a identificação dos riscos com opiniões si-

multâneas de todos.  

Preferencialmente, devem-se ter representantes das seguintes áreas chaves: 

Engenharia, prospecção ou novos negócios, assuntos regulatórios, meio ambiente, 

responsável pelos seguros, contábil, fiscal, responsável pelos modelos financeiros, 

fundiário e departamento jurídico.  

O produto desse primeiro levantamento será uma planilha preenchida com to-

dos os riscos levantados na reunião ou workshop. 

 

4.7.2.2 Classificação Qualitativa (severidade dos riscos) 

Após esse levantamento dos riscos, deverá ser realizada outra reunião com 

os envolvidos para uma classificação qualitativa (severidade dos riscos) preliminar e 

consolidação da planilha anterior, agora com os riscos divididos em três grandes 

grupos de severidade: Alta, Moderada e Baixa. A severidade deve ser baseada na 

tradicional análise de probabilidade de ocorrência dos riscos vezes o impacto finan-
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ceiro caso ele ocorra, porém, o intuito nessa etapa é uma classificação superficial e 

não deve ser demandando muito esforço para se obter a qualificação. A faixa exata 

de valores a que esses riscos estarão expondo o orçamento será determinada nas 

etapas subsequentes. 

O produto dessa classificação será a mesma planilha de riscos levantada an-

teriormente, porém com os riscos divididos em três categorias (Severidade Alta, Mo-

derada ou Baixa) sendo a categoria inferior (Baixa) excluída das análises posterio-

res, porém deverão continuar na planilha para fins de registro ou plano de resposta 

ao risco. 

4.7.3 Vinculação dos Riscos ao Orçamento 

O intuito dessa etapa é integrar as dimensões da estrutura de riscos à estrutu-

ra de orçamento, que será praticamente a mesma da EAP (estrutura analítica do 

projeto). Portanto, os riscos e os itens do orçamento por eles impactados podem ser 

relacionados por uma estrutura matricial, com objetivo de permitir uma melhor com-

preensão dos itens de orçamento mais expostos aos riscos, bem como se chegar 

aos itens do orçamento que são correlacionados entre si, ou seja, se determinado 

risco afeta um item do orçamento, o outro item do orçamento correlacionado a este 

será afetado de maneira proporcional ou inversamente proporcional. (Adaptado de 

Rafele, Hillson & Grimaldi, 2005 – RBM Risk Breakdown Matrix) 

Essa integração deve ser realizada baseada na tabela abaixo: 

Tabela 10 - Matriz de relação de riscos com orçamento 

 

 Fonte: Os Autores 
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A correlação entre os itens de riscos se deve devido à simulação que será re-

alizada posteriormente. O conceito dos riscos correlacionados é que o mesmo risco 

pode impactar duas atividades da mesma maneira e no mesmo momento, criando 

uma particularidade na simulação, pois quando um acontecer, o outro obrigatoria-

mente acontecerá também (1). Quando a correlação não é extrema (1), ela pode ser 

proporcional, por exemplo, no caso em que grande parte dos riscos aconteça para 

duas atividades distintas, porém existem riscos que só impactam uma delas, geran-

do nesse caso uma correlação forte, de 0,9 ou 0,8. Existem também as correlações 

negativas, na qual um risco pode impactar apenas uma das duas (ou mais) ativida-

des (-1), sendo elas excludentes. Portanto, as correlações podem ser definidas con-

forme a tabela abaixo: 

 

Tabela 11 – Tabela de intensidade de correlações 

Correlações Intensidade 

Positiva Alta (1 a 0,8) Média (0,7 a 0,5) Baixa (0,4 a 0,1) 

Negativa Alta (-1 a -0,8) Média (-0,7 a -0,5) Baixa (-0,4 a -0,1) 

Não tem - - - 

Fonte: Adaptado de Marcello A. Ribeiro (Petrobras), 2009  

 

Para a elaboração da matriz de correlação entre os riscos e itens do orçamen-

to, deve analisar cada item do orçamento separadamente (linhas), verificando quais 

riscos impactam esse item (colunas) e os marcando nessa intersecção com “A” de 

ameaça ou “O” de oportunidade. 

Após todos os itens preenchidos, se tem condições de determinar as correla-

ções entre os itens do orçamento, utilizando do seguinte raciocínio:  

Se entre dois ou mais itens do orçamento todos os mesmos riscos foram mar-

cados, eles são totalmente correlacionados e, portanto deve ser preenchido o valor 

de “1” para ambos ou todos em uma coluna específica caso tenham uma correlação 

positiva, ou seja, se o risco acontece, ele acontecerá para todos ao mesmo tempo. E 



105 

 

 

o contrário acontece quando risco acontece para apenas um dos itens correlaciona-

dos, sendo as atividades que eles impactam excludentes uma da outra, sendo assim 

preenchida com “-1” a coluna de correlação da planilha; 

Se dois ou mais itens do orçamento compartilharem a maioria dos riscos mar-

cados, eles são parcialmente correlacionados e, portanto a coluna para correlação 

deve ser preenchida com valores de 0,5 até 0,9 ou -0,5 até -0,9, dependendo do 

número de riscos compartilhados e se são positivamente ou negativamente correla-

cionados, baseado em uma análise crítica do comitê de riscos. 

Para facilitar a identificação das correlações, se encoraja que se utilizem dife-

rentes cores, para discernir o que é o “1” de determinado grupo de itens de outros, 

que também são correlacionados, porém diferentes da primeira correlação.  

4.7.4 Análise Quantitativa dos Riscos (Simulação) 

Após todo o levantamento, análise dos riscos e definição das correlações, de-

ve se agora retornar ao orçamento (gerenciamento de custo), para refinar o valor 

antes definido. 

Para cada item do orçamento, deve ser criada uma pequena ficha, contendo: 

 O valor definido anteriormente (moda ou cenário mais provável); 

 Riscos relacionados a esse item; 

 Campo para preenchimento do valor mínimo (cenário otimista); 

 Campo para preenchimento do valor máximo (cenário pessimista); 

 Campos para escolha da distribuição de probabilidade (Triangular, Pert ou 

extremo valor). 

Para um melhor entendimento, a figura abaixo demonstra um exemplo de 

como deve ser essa ficha de definição dos cenários para cada item do orçamento: 
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 Essa ficha deverá ser preenchida por cada analista ou responsável pelo de-

terminado item do orçamento, dando-se o direcionamento para que considerem os 

riscos listados e informem quais são os valores mínimos e máximos que esse item 

pode alcançar. 

 Após esse preenchimento de mínimo e máximo, deve ser solicitado do analis-

ta ou responsável pelo item uma sensibilidade quanto à curva de distribuição. 

 A curva de distribuição é como o impacto poderá ocorrer caso o risco aconte-

ça. Se o risco for binário, ou seja, ou ele acontece no valor total do impacto ou não 

acontece, essa seria uma distribuição discreta e não serão consideradas as três op-

ções de curva da ficha. Pela prática, o impacto dos riscos normalmente é derivado 

de uma distribuição contínua, sendo mais raro ainda casos em que um conjunto de 

riscos, como na ficha acima, tenha uma distribuição discreta. Um exemplo de um 

risco com impacto discreto seria o risco de queda de uma ponte que conecta as vias 

de acesso ao local de uma obra, quando do transporte de equipamentos pesados. 

Nesse caso, se o risco acontecer, ele acontece em sua totalidade do impacto, ou 

seja, a ponte inteira é colapsada e o valor do impacto será considerado, portanto, 

em sua totalidade, com a construção de uma ponte inteiramente nova. 

Para a grande maioria dos riscos, a distribuição será contínua em sua infini-

dade de formas de distribuição. Porém, caso necessário, as distribuições discretas 

deverão ser consideradas caso a caso.  

1. Item 1 do orçamento

Riscos envolvidos:

Risco 1 Triangular

Risco 2

Oportunidade 1 Pert

Risco 3

Risco 4 Extremo  Valor

Mínimo Valor mais provável (Moda) Máximo

R$ 000.000.000,00

Figura 40 - Exemplo de ficha de preenchimento do orçamento 

Fonte: Os autores 
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Para uma estimativa das curvas de distribuição contínua que possa ser reali-

zada sem grandes esforços, a metodologia resume nas três principais curvas, que 

tem suas grandes diferenças na cauda do gráfico, ou seja, na probabilidade de se 

que ocorra o valor máximo (extremo) do impacto, sendo elas: Triangular, PERT ou 

extremo valor, conforme demonstradas abaixo: 

 

Figura 41 - Diferença entre as três curvas de distribuição contínua utilizadas na metodologia 

Fonte: Os Autores, utilizando software @Risk da Palisade Corporate® 

 

Nota-se pelo gráfico, que o valor mínimo (1) a moda (2) e o valor máximo (3) 

são os mesmos para as três distribuições, a diferença está na probabilidade da ocor-

rência dos valores mais próximos do valor máximo, como indicado por (4). 

No tracejado da nota 4, tem-se para uma mesmo valor de impacto (por exem-

plo, 85% do valor máximo indicado na ficha) diferentes probabilidades de ocorrência 

desse valor, como indicado: 

 A distribuição triangular (azul) tem probabilidade alta de ocorrência desse 

valor de 85% do valor máximo; 

 A distribuição de extremo valor (verde) tem probabilidade muito baixa de 

ocorrência desse valor de 85% do valor máximo; 
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 A distribuição PERT (vermelho) é uma intermediária entre as duas anterio-

res. 

 

Na prática, é simplesmente para mensurar o quanto de peso queremos dar 

para a probabilidade de ocorrência do valor máximo da estimativa dada pelo analista 

ou responsável pelo item do orçamento. 

Reitera-se também que se existirem dados estatísticos do risco ou item de or-

çamento envolvido que possam gerar uma curva de distribuição mais precisa que as 

três estimativas demonstradas, encoraja-se a sua utilização para uma melhor preci-

são no resultado. 

Adicionalmente, pode-se utilizar essa mesma ficha para estimar a duração 

das atividades, que embasará a criação dos diferentes cenários de cronograma 

apresentados no capítulo de gestão de tempo. 

Após o preenchimento de todas as fichas, repassam-se os valores mínimo, 

máximo e a curva de distribuição sugerida para cada item para a planilha de orça-

mento utilizando de software de simulação Monte Carlo, como @Risk®, Crystalball® 

ou outros, integrado ao MS Excel®, tendo-se, com isso, a construção do modelo de 

simulação. 

Com o modelo disponível pode-se rodar a simulação com vias a ser obter os 

resultados em um cenário consolidado para o orçamento geral, tendo como saída, 

também, um valor mínimo, a moda, o valor máximo e a curva de distribuição gerada 

a partir de todas as outras curvas. 

O gráfico abaixo demonstra um exemplo de como deverá ser o resultado da 

simulação do orçamento: 
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Figura 42 - Exemplo de orçamento do projeto, por meio de uma distribuição probabilística. 

Fonte: PALISADE CORPORATION, 2012. 

 

Observa-se pelo gráfico que a moda (topo da curva) se encontra em aproxi-

madamente 160 milhões de reais, o que deveria ser esse o orçamento base do pro-

jeto, porém com probabilidade baixa de ser atingido, já que grande parte das barras 

ultrapassa o valor e chega com probabilidades razoáveis de se atingir algo próximo a 

180 milhões de reais. A política da empresa deve determinar qual a probabilidade de 

sucesso de atendimento do orçamento deve assumir, sendo no caso conservador 

acima, determinado 95%, considerando os 90% da região marcada, mais 5% da re-

gião de valores mínimos. 

 Portanto, para esse exemplo conservador, deveria ser mantido um valor pró-

ximo de 20 milhões de reais como reserva para contingência dos riscos envolvidos 

no projeto. 

Como complemento à metodologia, para os itens do orçamento que tiveram 

apenas riscos moderados ou baixos vinculados, e por esse motivo não foram incluí-

dos nas fichas para análise, poderão estes serem considerados no modelo de simu-

lação com a seguinte variação sugerida abaixo: 
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 Itens do orçamento que incluíram riscos moderados, porém nenhum alto 

ou muito alto: Considerar para o valor mínimo e máximo uma variação de -

10% até +10%. 

 Itens do orçamento que incluíram riscos baixos, porém nenhum alto ou 

muito alto: Considerar para o valor mínimo e máximo uma variação de -5% 

até +5%. 

Também, pode-se utilizar a tabela da AACE 18R-97 de etapa do projeto, para 

definir a imprecisão e multiplicar por um fator de correção, por exemplo, para a aná-

lise de orçamento na etapa de projeto básico (classe 2), todo o orçamento já simula-

do poderia ser considerado em uma faixa de valores variando de -15% a 20% para 

contemplar as incertezas dessa etapa do projeto. Abaixo, segue a tabela da AACE 

para as diversas etapas de projetos de engenharia e suas faixas de variação típicas: 

Tabela 12 - Variações típicas de orçamento ou risco pela etapa do projeto  

Classe 

Estimada 

Nível de conhe-

cimento do proje-

to 

Propósito típico da 

estimativa 

Faixa de acuracidade 

esperada (variação típica 

nas faixas otimistas e 

pessimistas) 

5 0% a 2% Conceito de projeto 
Mín: -20% a -50% 

Máx: +30% a +100% 

4 1% a 15% 
Estudos preliminares 

de viabilidade 

Mín: -15% a -30% 

Máx: +20% a +50% 

3 10% a 40% 

Orçamento ou auto-

rização para start do 

projeto 

Mín: -10% a -20% 

Máx: +10% a +30% 

2 30% a 70% 
Controle ou propos-

ta/venda 

Mín: -5% a -15% 

Máx: +5% a +20% 

1 50% a 100% 

Checar estimativas 

anteriores ou propos-

ta/venda 

Mín: -3% a -10% 

Máx: +3% a +15% 

Fonte: Adaptado de AACE 18R-97 
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4.7.5  Plano de Respostas aos Riscos 

Pelo software @Risk é possível realizar uma mitigação teórica, simplesmente 

verificando quais os riscos que trazem maior impacto de variação no orçamento, ou 

seja, quais itens do orçamento que tem seus aumentos ou reduções mais relaciona-

dos com o aumento do orçamento total. 

Baseado no princípio de Pareto (80/20) e depois de listados os principais itens 

responsáveis pela variação do orçamento geral, inicia-se um plano de ação para ve-

rificar se realmente é possível a redução desse valor do item específico, mitigando o 

seu risco relacionado. 

Deve ser designado um responsável para cada plano de ação criado, que de-

verá reportar o gerente do projeto periodicamente sobre a situação. 
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4.8 Gerenciamento das Aquisições 

4.8.1 Planejar Modelo de Contratação 

 

O detalhamento da metodologia de contratação de um empreendimento eóli-

co deve ser definido na etapa de planejamento do projeto. Recomenda-se que as 

empresas mais recentes, em que o nível de maturidade da equipe de projetos ainda 

encontra-se em fase inicial, optem por realizar contratações de fornecimento global, 

com um único fornecedor, cuja experiência na área eólica seja reconhecida no mer-

cado, chama-se essa modalidade de contratação de EPC ou Turn-Key, esses con-

tratos possuem valores maiores dos que as contratações de diversas empresas, pois 

a empresa fornecedora do Turn-Key assumirá os riscos de gerenciamento e dos 

problemas de interface com os seus subcontratados.  

Por exemplo, a empresa que executa a construção civil da casa de comando 

geralmente não tem a expertise para realizar a montagem eletromecânica, esta em-

presa subcontrata uma parceira e embute no seu valor de contrato os custos de ge-

renciamento, custos de riscos e custos de impostos. Dessa forma, a medida que a 

empresa  Contratante passa a ter uma equipe de projetos com um nível de conheci-

mento mais apurado é natural que os contratos passem a ser menores, com mais 

empresas, assim será contratado apenas aquilo que o Fornecedor possui o experi-

ência em fazer, como no exemplo acima, apenas a Casa de Comando. , entretanto 

reduz consideravelmente o valor dos Contratos, pois, tira-se de um terceiro os valo-

res de gerenciamento e dos riscos, o que torna a empresa contratante mais competi-

tiva e com preços menores em relação as demais.    

 Abaixo algumas modalidades de contratação:  
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Figura 43 – Modelos de contratação 

Fonte: Os Autores 

 

4.8.2 Planejar Compras e Aquisições - Análise de Fazer ou Comprar  

 “A análise de fazer ou comprar é uma técnica de gerenciamento geral e faz 

parte do processo de Planejar compras e aquisições do projeto que pode ser usada 

para determinar se um produto ou serviço específico pode ser produzido pela equipe 

do projeto ou pode ser comprado” PMBok.  

 A Matriz de Interface ou Matriz de Responsabilidade é um documento sucinto 

que determina os serviços e/ou produtos a serem fornecidos pelo Contratado e pela 
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Contratante, ou seja, nada mais é do que a análise de fazer ou comprar. A Matriz de 

Interface pode ser facilmente consultada como ferramenta auxiliar pelo Gerente de 

Projetos caso de dúvidas do escopo contratado. Esse documento é comumente in-

serido como anexo ao Contrato.  

 Abaixo um trecho extraído de uma Matriz de Interface, utilizada para a contra-

tação dos Aerogeradores de um Parque Eólico:   

 

Tabela 13 – Exemplo de matriz de interface 

1.1         Aerogerador  
Fornecedor 

Aerogerador 
Cliente 

1.1.1 Nacele  X   

1.1.2 Rotor com três pás X   

1.1.3 Torre de 78 m ou 100 m de aço X   

1.1.7 Projeto das Fundações para cada Aerogerador  X 

1.1.7 Validação dos Projetos das Fundações X  

1.1.8 Execução das Fundações  X 

 

1.2         Sistema de Controle Remoto 
Fornecedor 

Aerogerador  
Cliente 

1.2.1  Fornecimento de cabos de comunicação (cabos de fibra ótica - 

FO) 
  X 

1.2.2 Teste de Instalação das Fibras Óticas  X 

1.2.3  Instalação dos cabos de comunicação (cabo fibra-ótica em valas 

de MT) 
  X 

1.2.4  Conexão e terminações do cabo de comunicações (cabo de fibra 

ótica) entre os Aerogeradores. 
  X 

1.2.7 Sistemas SCADA de controle remoto  X   

1.2.8  Fornecimento do ponto de controle para o parque eólico incluindo 

PC, impressora, modem, e software de controle. 
X   

1.2.12   Sistema redundante de comunicação (linha telefônica e VSAT 

em função da disponibilidade) 
  X 

1.2.14 Projeto das redes de Fibra Óptica do parque eólico (Sujeita à  X 
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aprovação do Fabricante de Aerogerador) 

1.2.15 Desenho do projeto da fibra ótica e equipamentos de comunica-

ção no interior dos Aerogeradores.   
X   

Fonte: Os autores 

 

4.8.3 Selecionar Fornecedores 

Para a escolha dos fornecedores é importante que a Equipe de Projetos faça 

uma pesquisa apurada da quantidade de obras implementadas por este, entre em 

contato com demais clientes com o intuito de avaliar se as obras terminaram no pra-

zo, tiveram a qualidade esperada atendida, houve solicitação de pleitos, quais pes-

soas da equipe do fornecedor tiveram destaques positivos e negativos.  

Antes da escolha final do Contratado é importante realizar uma visita a uma 

obra similar já executada por este. Com esta visita poderá ser constatado o nível de 

qualidade de fornecimento que este trabalha.   

Muitas vezes o desempenho do seu projeto dependerá da equipe de projetos 

e principalmente do gerente de projetos do Contratado. Muitas empresas, mesmo 

tendo bastante experiência no mercado, podem delegar um gerente de projetos ina-

dequado para o seu projeto, dessa maneira é importante pesquisar quem será a 

equipe do Contratado e estabelecer cláusulas de contrato que garantam, caso solici-

tada, a troca de membros da equipe seu fornecedor.  

4.8.4 Solicitar Resposta de Fornecedores - Termo de Referência  

 O documento denominado Termo de Referência é repassado aos proponen-

tes como referencial para o orçamento do empreendimento. Para elaborar este do-

cumento o Gerente de Projetos deverá utilizar como referência a declaração do es-

copo, segundo o PMBok “a declaração do escopo do projeto descreve os limites, 

requisitos, restrições e premissas do projeto relacionados ao escopo do projeto”, 

bem como a EAP. O termo de referência deverá conter, no mínimo: 

 

 Nome e local do empreendimento;  
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 Descrição do escopo a ser fornecido, incluindo os limites de fornecimento; 

 Projeto Básico Consolidado; 

 Especificação Técnica do fornecimento;  

 Itens exclusos da proposta;  

 Condições jurídicas e comerciais de fornecimento;  

 Fórmula de reajuste de preço; 

 Período previsto para a obra; 

 Data da entrega da proposta;  

 Seguros;  

 Período de Garantia; 

 Eventograma de pagamento; 

 Matriz de Interface ou Matriz de Responsabilidade; 

 Documentos societários e contábeis necessários.   

4.8.4.1 Envio de Propostas  

 O Termo de Referência é enviado aos proponentes e são geradas rodadas de 

perguntas e respostas entre o Cliente e os Proponentes.  

 Para que todos os Proponentes fiquem com o mesmo nível de informação 

pode ser elaborado um documento único de perguntas e respostas e este poderá 

ser enviado através de formato eletrônico aos proponentes.  

  As propostas apresentadas deverão conter, no mínimo, as seguintes informa-

ções:  

Proposta Técnica: 

 Descrição do escopo fornecido;  

 Desvio em relação à especificação técnica apresentada; 

 Exclusões;  

 Limites de fornecimento; 

 Cronograma; 

  

Proposta Comercial: 

 Tabela de preços unitários; 
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 Base Tributária; 

 Reajuste de Preços;  

 Garantia;  

 Prazos Contratuais;  

 Tabela de Tributos,  

 Tabela de homem-hora;  

 Validade da Proposta.  

  

4.8.5 Escolha do Proponente Vencedor / Análise do Custo Total 

 A escolha do proponente deve ser realizada com base na analise do custo to-

tal do projeto, não apenas do preço de contratação, para isto são apresentadas di-

versas variáveis, como no diagrama abaixo. É importante ressaltar que cada empre-

sa possui sua metodologia de análise, e por isso as proporções de importância de 

cada um dos tópicos varia de caso para caso. 

  

  

Figura 44 – Comparação hipotética entrre dois proponentes 

Fonte: Os Autores 
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 De acordo com a figura acima, apesar do custo da Proposta da Proponente 

01 ser superior ao da Proponente 02 o valor total gasto para o mesmo projeto é me-

nor. As empresas devem ficar atentas e avaliar se a Proponente possui um bom 

conceito no mercado, se tem costume em cobrar pleitos, atrasar as obras em que é 

responsável, se o custo de manutenção é alto (os equipamentos quebram com faci-

lidade, os serviços civis sempre são refeitos), os empreendimentos executados por 

esta empresa possuem qualidade inadequada (caso o Empreendedor queira vender 

o Complexo Eólico o seu valor agregado é bastante reduzido por conta da qualidade 

do produto final).  

  Após quantas rodadas de negociações forem necessárias escolher-se-á o 

proponente vencedor e será elaborado Contrato firmando o compromisso entre am-

bas as partes para a execução do projeto.   

4.8.6 Contrato 

 A minuta deve ser elaborada por escritório de advocacia especializado ou pe-

lo departamento jurídico da empresa. Serão indicados abaixo os principais pontos de 

atenção que deverão estar contidos no contrato:  

 Objeto da Contratação;  

 Itens Exclusos;  

 Projetos Básicos e documentação utilizada como Referência ao Contrato;  

 Incertezas de Projeto decorrentes de condições geológicas e geotécnicas;  

 Plano de Implantação e Plano de Garantia da Qualidade; 

 Prazo de Execução do Objeto do Contrato;  

 Prazo de Vigência dos Contratos e Início dos Trabalhos;  

 Marcos Contratuais e Cronograma Físico do Empreendimento;  

 Preço Global Contratual  

 Cronograma Financeiro do Empreendimento;  

 Relatório de Progresso Mensal;  

 Cronograma Financeiro;  

 Reajustamento;  

 Tributos;  



119 

 

 

 Sigilo entre as Partes;  

 Modificações na Legislação Aplicável;  

 Obrigações da Contratada;  

 Obrigações da Contratante;  

 Alterações de Escopo do Projeto Básico;  

 Comissionamento e Testes de Desempenho;  

 Aceitação Provisória;  

 Aceitação Final;  

 Garantias de Desempenho;  

 Danos Acordados (pagamento de multa por parte da Contratada por não 

entrar em operação no período esperado);  

 Danos Indiretos, Perdas de Produção e Lucro Cessante;  

 Caso Fortuito ou Força Maior;  

 Limitação de Responsabilidade;  

 Seguros;  

 Garantias Contratuais;  

 Suspensão da Obra;  

 Rescisão Contratual;  

 

O Gerente de Projetos deverá atentar para que os seguintes documentos se-

jam anexados ao contrato:  

 Projeto Básico;  

 Projeto Executivo das Fundações dos Aerogeradores;  

 Especificação do Fabricante dos Aergoeradores; 

 Especificações;  

 Matriz de Responsabilidades;  

  Plano Básico Ambiental – PBA  

 Diretrizes Básicas para Saúde e Segurança do Trabalho;  

 Diretrizes Básicas para a Elaboração do Relatório do Progresso Mensal;  

 Marcos e Eventos de Pagamento;  

 Plano de Implantação da Obra;  

 Plano de Garantia de Qualidade;  
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 Plano de Comissionamento;  

 Cronograma Físico e Financeiro do Empreendimento;  

 Lista de Peças Sobressalentes;  

 Programa de Seguros;  

 Valor Unitário para a Execução Civil.  

4.8.7 Administração do Contrato  

 O G.P. será responsável pela administração do Contrato e sua equipe deverá 

lhe apoiar para que as cláusulas previstas sejam implementadas conforme espera-

do.  

Segundo o PMBok “A administração do contrato inclui a aplicação dos pro-

cessos de gerenciamento de projetos adequados à(s) relação(ões) contratual(is) e a 

integração das saídas desses processos ao gerenciamento geral do projeto. Essa 

integração ocorrerá com frequência em vários níveis quando existirem diversos for-

necedores e muitos produtos, serviços e resultados envolvidos. Os processos de 

gerenciamento de projetos aplicados incluem, mas não se limitam a:  

 Orientar e gerenciar a execução do projeto para autorizar o trabalho da 

contratada no tempo adequado;  

 Relatório de desempenho para monitorar os custos, o cronograma e o de-

sempenho técnico da Contratada (vide capítulo de Tempo);  

 Realizar o controle de qualidade (vide capítulo de Qualidade) para inspe-

cionar e verificar a adequação do produto da Contratada; 

 Controle integrado de mudanças para garantir que as mudanças sejam 

aprovadas corretamente e que todas as pessoas que precisam conhecê-

las estejam cientes dessa mudança (vide capítulo de Comunicação).  

 Monitoramento e controle dos riscos para garantir que os riscos sejam mi-

tigados (vide capítulo de Riscos).” 

 

Os eventos de pagamento devem ser controlados conferidos e aprovados pe-

lo Gerente de Projetos, com suporte do engenheiro residente de obras.  
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4.8.7.1 Aditamento e Solicitação de Pleitos 

 Mesmo com vasta experiência é comum que haja aditivos nos contratos de 

um complexo eólico devido a incertezas contidas no projeto básico e ao grande vo-

lume de itens que devem ser analisados. Os aditamentos geralmente são relaciona-

dos a condição do solo da região, considera-se um material de primeira, quando na 

verdade este é de terceira, às vezes há falhas no dimensionamento dos equipamen-

tos ou do volume de material civil do projeto básico ou até mesmo há esquecimento 

por parte da equipe de Engenharia de alguma interface ou item.     

 Desta maneira é sempre importante que o Gerente de Projetos preveja em 

seu orçamento inicial uma porcentagem para os pleitos posteriores. Muitas diretorias 

de empresas não gostam de trabalhar dessa forma, pois consideram que se o proje-

to foi bem planejado não haverá chance em ocorrer aditivos, entretanto esse risco 

sempre existe. Caso a previsão de pedidos de aditamento não seja bem vista aos 

olhos da diretoria de sua empresa você poderá criar um item a mais na parte civil ou 

na parte eletromecânica prevendo “escavação em material de terceira”, ou “interfa-

ces entre o Aerogerador e o fornecimento eletromecânico”. O importante é saber em 

qual item está sendo considerada a margem de erro e qual e qual é esta porcenta-

gem, não a sobrecarregando nem a tornando muito pequena.  

4.8.7.2 Controle sobre o Desempenho do Trabalho 

 O G.P. deve estar atento ao relatório de avanço a ser obra entregue mensal-

mente. Os bons profissionais entram em contato com a obra todos os dias, realizam 

viagens quinzenais, para o local do empreendimento, também possuem o cronogra-

ma de avanço interno o qual cobra de sua equipe o cumprimento das atividades pre-

vistas.  

 É fundamental que o engenheiro de obra reporte-se diariamente ao G.P. de 

modo que ele saiba dos problemas e do avanço semanal no andamento dos servi-

ços.   

  Os fornecedores contratados devem apresentar no início da primeira semana 

o relatório de atividades detalhado para a próxima semana.  

   Reuniões diárias para avaliação do controle de atividades e desempenho da 

obra também são válidas, assim toda a equipe sabe o que deve ser realizado no dia. 
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Figura 45 - Esquemático sobre o controle que o G.P. deve desempenhar para monitorar e controlar o 
contrato 

Fonte: Os autores 

4.8.8 Encerramento do contrato 

O encerramento do contrato poderá variar, dependendo do que foi acordado 

por ambas as partes, geralmente ele ocorre com o término da garantia contratual 

e/ou com a emissão do Certificado de Aceitação Final, documento este que atestará 

a Contratada que o projeto foi realizado de maneira correta.  

O documento das lições aprendidas também deverá ser disponibilizado no 

sistema para que toda a equipe de projetos aprenda quais foram os pontos negati-

vos e positivos e como poderá ser realizada a melhoria do processo. “A análise das 

lições aprendidas e as recomendações da melhoria nos processos são desenvolvi-

das para o planejamento e a implementação de compras e aquisições futuras”. 
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PMBok. Para uma maior compreensão do item lições aprendidas vide Capítulo se-

guinte, Ativos Organizacionais, deste trabalho.  
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4.9 Ativos Organizacionais 

4.9.1 Lições Aprendidas 

De todo conhecimento existente dentro de uma empresa, 80% está armaze-

nados na cabeça das pessoas em forma de experiência e 20% está registrado, sen-

do destes somente um quinto de forma estruturada (CHOO,1998). O registro de li-

ções aprendidas vem para auxiliar nesse processo de gestão de conhecimento, vi-

sando documentar o que está na cabeça das pessoas e disseminar de forma organi-

zada para o restante da organização. 

O gerenciamento de lições aprendidas traduz a evolução da organização, se 

aprendendo com os erros e potencializando os acertos. A informação se torna uma 

arma poderosa para desenvolver projetos semelhantes futuros.  

Adicionalmente, a Técnica da Gestão de Conhecimento proporcionará: 

 Retenção e disseminação de conhecimento dentro da empresa; 

 Economia de tempo e recursos; 

 Melhoria contínua na qualidade dos projetos; 

 Motivação da Equipe. 

4.9.1.1 Boas práticas para o registro de lições aprendidas 

Por Ricardo Vargas, uma boa lição aprendida deve ser: 

 Simples – ter uma linguagem clara e de fácil entendimento; 

 Relevante – ser algo que realmente agregue algo a futuros projetos; 

 Contextualizada – sempre referenciar o contexto da situação, para evitar 

aplicações indevidas da lição aprendida; 

 Visual – preferencialmente, usar fotos ou vídeo para exemplificar a lição 

aprendida. 
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4.9.1.2 Registro das lições aprendidas 

4.9.1.2.1 Instruções Gerais 

O registro das lições aprendidas deve ser realizado minimamente nas fases 

indicadas no digrama abaixo, com 3 portões de atualização da ficha e atualizações 

constantes no período de engenharia e principalmente construção.  

Após o início da operação comercial, será realizado um workshop, com uma 

apresentação sobre as lições aprendidas na totalidade do projeto, com participação 

de toda a empresa. Nesse workshop são discutidas amplamente as principais lições, 

com participação de outras áreas da empresa. 

Com base nas novas informações geradas, a ficha de lições aprendidas deve 

ser atualizada e enviada para aprovação do comitê de lições aprendidas (represen-

tado pela diretoria e integrantes escolhidos). Depois de aprovado, a ficha de lições 

aprendidas deve ser armazenada e divulgada, pois está apta a consulta pelos pro-

fissionais da empresa. 

 

Figura 46 – Marcos do processo do registro das lições aprendidas 

Fonte: Os autores 
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Todo o histórico de atualização deve ser mantido por meio da tabela de “ver-

são”, incluindo nome do autor, data da alteração e o motivo principal da alteração. 

 

4.9.1.2.2 Instruções de preenchimento da ficha 

A ficha de lições aprendidas modelo (em anexo) é apenas um guia e tem cer-

ta flexibilidade quando a adição ou exclusão de itens. Qualquer alteração no modelo, 

deverá ser apresentada ao PMO DESA para considerações e padronização aos pro-

jetos futuros. 

Abaixo, serão apresentados os tópicos para o preenchimento da ficha, bem 

como explicações sobre o que se espera de cada campo: 

 Comparativo de orçamento 

Apresentar uma tabela comparativa de orçamento do projeto, entre os di-

ferentes momentos do projeto. Sugestão: Projeto Básico (Setor Novos 

Negócios), Projeto Básico Consolidado (Setor Engenharia) e Orçamento 

realizado (Setor Financeiro), juntamente com a data base do orçamento, 

para comparações atemporais. 

 Principais itens causadores de estouro ou redução do orçamento 

Discursar sobre o que causou diferença nos orçamentos apresentados no 

item anterior, preferencialmente divididos nos tópicos: Financeiro, civil, 

conexão, engenharia, meio ambiente, eletromecânico, entre outros... 

 

 Análise de valor agregado (curva S) ou controle similar (indicador probabi-

lidade de sucesso) 

Apresentar (se houver) o histórico da análise de valor agregado, ou seja, 

o avanço físico realizado comparado com o planejado, bem como o de-

sembolso financeiro do projeto. Se tiver sido utilizado outro sistema de 

acompanhamento de obra, considerar adicioná-lo nessa seção. 
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Exemplo: 

 

Figura 47 – Exemplo de acompanhamento do desempenho 

Fonte: Os autores 

 

 

 Cronograma de construção, subestação e linha de transmissão 

Apresentar uma tabela comparativa de cronograma do projeto, entre os 

diferentes momentos do projeto, comparando o planejado vs realizado. 

Também, apresentar um gráfico de gant com os principais grandes even-

tos do projeto, como o exemplo abaixo: 

Nome da tarefa Duração Início Término Nomes dos recursos 

Item 1 planejado 852 dias Sex 01/09/06 Qua 31/12/08 Item 1 Planejado 

Item 1 realizado 957 dias Seg 01/10/07 Sáb 15/05/10 Item 1 Realizado 

 

Figura 48 – Histórico de cronograma 

Fonte: Os autores 

 

 Principais itens causadores de estouro de redução do tempo 
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Discursar sobre o que causou diferença nos cronogramas apresentados 

no item anterior, preferencialmente dividido em áreas: Civil, conexão, en-

genharia, meio ambiente, eletromecânico, entre outros... 

 Histórico dos riscos ocorridos e passados 

Apresentar os riscos que passaram ou ocorreram no projeto (indicando 

quais passaram sem ocorrência e quais ocorreram), sendo eles conside-

rados no planejamento ou não. Para os riscos que ocorreram, informar o 

impacto real do ocorrido vs impacto previsto na análise de risco inicial. 

 Escopo / Qualidade 

Espaço para comentários sobre itens que não foram considerados no es-

copo original do projeto, problemas no escopo e qualidade das entregas. 

 Metas atreladas ao projeto e seus status de cumprimento 

a. Histórico de metas e seu status de cumprimento, com as seguintes in-

formações mínimas: Nº / Meta / peso da meta / % cumprida / Justificati-

va do não cumprimento de 100%. 

b. Pode ser que ao término do projeto e divulgação da ficha de lições 

aprendidas, não se tenha um retorno sobre o cumprimento da meta. 

Para tais casos, publicar o documento e posteriormente atualizar essa 

informação e identificar no quadro de versões. 

 Lições aprendidas ou pontos a melhorar 

Essa é a seção mais importante do documento, que deverá conter efeti-

vamente as lições aprendidas, bem como uma explicação do motivo de 

relevância desse item. 

Exemplo: “20. LT E SE - Iniciar construção da linha de transmissão e bay 

de conexão o quanto antes, tendo uma folga de pelo menos 50% do pra-

zo de execução dessas estruturas, para comportar atrasos devido aos 

muitos riscos e desconhecimentos envolvidos. Essas estruturas não po-

dem ser caminho crítico para o empreendimento. A folga mínima deve ser 

de 3 meses.” 

 Pontos fortes e fatores críticos de sucesso 

Seção destinada a receber os itens que foram considerados fundamentais 

para o sucesso do projeto, preferencialmente divididos por áreas: Subes-
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tação e linha, obra civil, financeiro, fornecimento eletromecânico, entre ou-

tros. 

 Melhorias de processos internos DESA 

Informar sobre os itens de melhoria de processos internos DESA, não re-

lacionados diretamente com o projeto em questão. 

Exemplo: “8. Cronograma: Comunicar alterações substanciais de crono-

grama para as áreas Financeira, Contratos e Controladoria e O&M, para 

adequação dos contratos e seguros que são relacionados ao cronograma 

da obra;” 

 Comentários gerais dos envolvidos no projeto 

Espaço aberto a comentários gerais sobre o projeto e conclusões. 

 Histórico técnico 

Histórico de itens técnicos, sendo minimamente considerado a garantia 

física, nos principais momentos do projeto (projeto básico, projeto básico 

consolidado e medido real após 1 ano de operação). Se não houver divi-

são entre projeto básico e projeto básico consolidado, considerar apenas 

um desses momentos. 

 Feedback O&M (Cliente) 

Seção designada para uma avaliação da área de O&M (cliente interno 

do empreendimento), visando atestar a qualidade do projeto e constru-

ção, contendo minimamente os itens: 

i. Avaliação de qualidade:    

ii. Projetos as-built entregues de modo organizado e no tempo ade-

quado: Sim/Não - Motivo 

iii. Número de pendências deixadas: 00               Número de pendên-

cias ainda em vigência: 00 

iv. Escopo adicionado em operação:   item XX – motivo x 

v. Energia assegurada real: XX MWmédios medidos após X meses de 

Operação 

vi. Editado em: 00/00/00 por XXXX XXXX 

 Controle de versão 

Indicar revisão, data e autor de cada alteração no documento. 
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4.9.1.3 Aprovação da ficha de lições aprendidas 

A aprovação deve ser feita por um comitê de lições aprendidas (designado 

pela Diretoria), com participação direta de pelo menos um membro da Diretoria. 

4.9.1.4 Disseminação da informação 

O primeiro passo para a disseminação da informação é através do Workshop 

de Lições Aprendidas, que é uma reunião envolvendo toda a empresa, em que os 

participantes no projeto apresentam os problemas, soluções, pontos fortes e as 

transformam em lições aprendidas. O momento é aberto para discussões e revisões 

do que se prevê para o registro das lições aprendidas. Sugere-se que a ficha já este-

ja toda preenchida nesse momento. 

O próximo passo para disseminação da informação é divulgar a ficha de li-

ções aprendidas na intranet DESA ou servidor, para consulta de toda a empresa. 

Sempre que necessário alterar a ficha após sua publicação, fazê-la indicando 

na tabela de controle de versão e republicá-la após aprovação. 

No apêndice, se encontra um exemplo da ficha de lições aprendidas comen-

tada em todo o capítulo. 
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5. CONCLUSÃO 

 Como os empreendimentos eólicos são novos no Brasil e carecerem de estu-

dos mais aprofundados da melhor forma de gestão, não são encontrados modelos 

de gerenciamento prontos a serem aplicados. 

No entanto sabe-se que metodologias de gerenciamento de projetos são fun-

damentais para um bom gerenciamento, sobretudo em projetos complexos como 

construção de parques eólicos. Mas observa-se que não existe uma metodologia 

melhor que a outra e sim a que mais se adéqua a cada caso específico, com ferra-

mentas que atendam as necessidades. 

Projetos são específicos e todos têm suas particularidades inerentes à área 

de atuação e cultura da empresa. Modelar uma metodologia que se encaixa mais 

adequadamente a essas especificidades, faz com que as chances de que o projeto 

tenha sucesso sejam maiores do que com a utilização de ferramentas e metodologi-

as genéricas. 

Constata-se que é possível empregar a metodologia sugerida no presente 

trabalhado, que utiliza os principais conceitos de gerenciamento de projeto na área 

de geração de energia eólica. Esta sugestão de metodologia visa facilitar o trabalho 

de novos gerentes de projetos que se deparam com desafios na área eólica. 
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6. DESDOBRAMENTOS FUTUROS (RECOMENDAÇÕES) 

  Para trabalhos futuros, recomenda-se a aplicação da metodologia em um pro-

jeto piloto e sua avaliação de desempenho, corrigindo alguns pontos falhos que pos-

sam existir ou melhorando o que for necessário para que a metodologia se torne ca-

da vez mais lapidada para projetos eólicos.  

 Sugere-se também que sejam estudadas outras metodologias de gerencia-

mento de projetos a fim de se extrair partes úteis de cada uma delas e mescladas 

em uma nova metodologia específica para empreendimentos eólicos, contemplando 

as nove áreas de conhecimento do PMBOK® ou com uma estrutura inovadora. 
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8. APÊNDICE 
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APÊNDICE A. 

 

Planta da Subestação do Complexo Eólico Eurus II – Fonte: Atlantic 
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APÊNDICE B. 

Modelo da ficha de preenchimento de lições aprendidas 

LIÇÕES APRENDIDAS  (ATIVOS ORGANIZACIONAIS) 

Projeto XXXXXXXXXXXX (Município – ESTADO)                           

 

Orçamento projeto 

básico 

Orçamento de projeto 

básico consolidado 

Orçamento realizado 

R$ 00,00 R$ 00,00 R$ 00,00 

Data base:  __/____ Data base:  __/____ Data base: __/____ 

 

Principais itens causadores de estouro ou redução do orçamento 

Item 1 – xxxxx 

 

 

 

Análise de valor agregado (Curva S) 

 

 

 

*contendo avanço físico e desembolso realizado 

 

  

0

2

4

6

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Série 1

Série 2

Série 3
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Cronograma de Construção (do início do canteiro até a operação comerci-

al) 

Cronograma de projeto 

básico 

Cronograma de projeto 

básico consolidado 

Cronograma realizado 

Início: 01/09/2006  

Término: 31/12/2008 

Início: 01/10/2007 

Término: 15/05/2010 

Início: ~15/11/2007 

Término: 04/06/2011 

685 dias 771 dias 1055 dias 

 

 

 

 

Cronograma PB 

Cronograma PBC 

Cronograma Re-

alizado 

 

Principais itens causadores de estouro ou redução do tempo 

Item 1 - xxxxx 

 

 

 

Históricos dos riscos ocorridos ou que passaram 

 

*vincular automaticamente com própria planilha de riscos* 

Risco 1 – Impacto previsto no planejamento – Impacto que ocorreu 

  Data prevista no planejamento – Data na qual ocorreu 

 
 

Escopo adicional não previsto no planejamento inicial 

 

Área XX  -  Item XX  - Adicionado por regulamentação alterada do COMAR 
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Metas atreladas ao projeto e seu status de cumprimento 

 

Meta 1  -   peso da meta  -   % conquistada   -   Explicações do não atendimen-

to de 100% 

 

 

 

 

Lições aprendidas ou pontos a melhorar 

 

Item 1 - xxxxx 

 

 

 

Pontos fortes e fatores críticos de sucesso 

 

Item 1 - xxxxx 

 

 

 

Melhorias de processos internos DESA 

 

Item 1 - xxxxx 

 

 

 

Comentários gerais dos envolvidos no projeto 

 

Xxxxxxxx 
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Histórico técnico 

Garantia física PB  Garantia física PBC Garantia física medida real 

XX MWmédios XX MWmédios XX MWmédios 

Layout Aerogeradores 

PBásico 

Layout Aerogeradores 

PExec. 

Layout Aerogeradores In-

stalados 

Coordenadas* Coordenadas* Coordenadas* 

 

Feedback O&M (Cliente) –  3 meses após início da operação e revisar 1 ano após 

Avaliação de qualidade:    

Projetos as-built entregues de modo organizado: Sim/Não 

Número de pendências deixadas: 00                Número de pendências ainda em vigência: 

00 

Escopo adicionado em operação:   item XX – motivo x 

Energia assegurada real: XX MWmédios após X meses de Operação 

Editado em: 00/00/00 por XXXX XXXX 

 

Controle de Versão   

Re-

visão 

Data Alterações Autor 

R0 02/10/2012  Criação do modelo  R. Autor 

R1 03/10/2012   

R2 04/10/2012   
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APÊNDICE C. 

Figura extraída do Mapa/Estudo denominado Micrositing para localização e 

característica dos aerogeradores 
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APÊNDICE D. 

Figura de exemplificação para estacas das bases dos aerogeradores 

 

 

 

APÊNDICE F. 

Figura de exemplificação as ferragens da base de um aerogerador 
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APÊNDICE G. 

 

Racionamento de Energia Elétrica em 2001: Causas e impactos 

 

RESUMO  

Em 2001, o povo brasileiro foi abrigado A mudar seus hábitos de consumo em 

função do risco eminente da falta de energia elétrica em todo o país, devido princi-

palmente à falta de planejamento neste setor e a ausência de investimentos na ge-

ração e na distribuição de energia. 

Vários alertas foram feitos em anos anteriores por especialistas da área, ba-

seado no consumo crescente de energia, da matriz energética, basicamente forma-

da por usinas hidrelétricas e pela baixa constante nos níveis dos reservatórios devi-

dos a falta de chuva. 

O objetivo desse artigo é apresentar as causas do “apagão” de 2001 e seus 

impactos na vida dos brasileiros.  

 

Palavras-chave: energia elétrica, racionamento, “apagão”, investimento, governo, 

matriz energética. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Energia elétrica é um tema, que atualmente, está em alta na mídia. Isso devi-

do a eminente ameaça de um novo desabastecimento de energia. Mas o tema ener-

gia elétrica é amplamente discutido, principalmente nas esferas governamentais, e 

está vinculado diretamente aos investimentos na infraestrutura necessários para o 

crescimento do país.  

E quando se trata de desabastecimento de energia, nos remetemos a pior de 

todas as crises de energia sofrida pelo Brasil, o apagão de 2001, que culminou em 

racionamento de energia nas regiões Nordeste, Centro-oeste e Sudeste por aproxi-

madamente nove meses. Este cenário obrigou o brasileiro a mudar seus hábitos de 

consumo de energia, além de sofrer direta e indiretamente o impacto financeiro. 

Este artigo tem o propósito de evidenciar as principais causas do racionamen-

to de 2001e o impacto financeiro absorvido pelos contribuintes, além do seu reflexo 

na economia do país. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Definição de Termos 

Alguns termos envolvendo energia elétrica são bastante comuns no dia a dia, 

mas nem sempre compreendidos em seu significado principal, abaixo será apresen-

tado algumas definições que ajudarão nesse entendimento e foram extraídas do site 

oficial do Grupo EDP (grupo estrangeiro com foco na geração de energia elétrica). 

 

 Energia Elétrica: energia é a propriedade de um sistema que lhe permite 

realizar trabalho. Pode ter várias formas: potencial, mecânica, química, ele-

tromagnética, elétrica, calorífica etc. Estas várias formas de energia podem 

ser transformadas umas nas outras. Energia elétrica - ou eletricidade - é 

como se designa os fenômenos em que estão envolvidas cargas elétricas. 
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 Geração de energia elétrica: a energia elétrica pode ser gerada através 

de fontes renováveis de energia (a força das águas e dos ventos, o sol e a 

biomassa), ou não-renováveis (combustíveis fósseis e nucleares). No Bra-

sil, onde é grande o número de rios, a opção hidráulica é mais utilizada e 

apenas uma parte é gerada a partir de combustíveis fósseis, em usinas 

termelétricas.  

 

 Usina Hidrelétrica: as partes principais de uma usina hidrelétrica são: a 

barragem, que tem por função barrar o fluxo da água do rio, represando-a; 

as comportas e o vertedouro, que controlam o nível de água da represa, 

evitando transbordamentos; e a casa de máquinas, onde estão instalados 

os geradores acoplados às turbinas. Para transformar a força das águas 

em energia elétrica, a água represada passa por dutos forçados, gira a tur-

bina que, por estar ao eixo o gerador, faz com que este entre em movimen-

to, gerando a eletricidade. 

 

 Usina Termoelétrica: parte de uma termoelétrica: a fornalha, onde é 

queimado o combustível; a caldeira, onde é produzido o vapor. O jato de 

vapor extraído da caldeira gira a turbina que, por estar interligada ao eixo 

do gerador faz com que este entre movimento, gerando a eletricidade. 

 

 Distribuição: depois de gerada, a energia elétrica é conduzida por cabos 

até a subestação elevadora, onde transformadores elevam o valor da ten-

são elétrica (voltagem). Assim, nesse nível de tensão, a eletricidade pode 

percorrer longas distâncias pelas linhas de transmissão, sustentadas por 

torres, até chegar às proximidades de onde será consumida. 

 

 Consumo: o consumo de energia elétrica depende da potência do apare-

lho utilizado e do tempo de utilização. Os aparelhos elétricos possuem dife-

rentes potências, consumindo mais ou menos energia. Essa potência é ex-

pressa em watts (W) e deverá estar mencionada na placa de identificação 

afixada no próprio aparelho. É o medidor de energia elétrica (relógio de luz) 

que registra o consumo de eletricidade. Mensalmente as empresas de dis-
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tribuição de energia elétrica, realiza a leitura do consumo, para que seja 

emitida a fatura (conta) de energia elétrica. O consumo do mês é calculado 

com base na diferença entre a leitura obtida no mês em curso e a do mês 

anterior. 

 

 

2.2. Histórico da Energia Elétrica no Brasil 

Com base no histórico extraído da empresa do site do Grupo EDP, a primeira 

unidade produtora de energia no Brasil foi a usina termelétrica instalada em Cam-

pos, no ano de 1883, com a potência de 52 kW. Uma pequena usina hidrelétrica, 

nas vizinhanças de Juiz de Fora, ao lado de duas outras usinas termelétricas, já se 

achava em exploração no ano de 1889. Três décadas depois, em 1920, cerca de 

300 empresas serviam a 431 localidades do país, dispondo de uma capacidade ins-

talada de 354.980 kW, sendo 276.100 kW em usinas hidrelétricas e 78.880 kW em 

usinas termelétricas.  

Em 1939, o número de empresas se tinha elevado a 1.176, às quais pertenci-

am 738 hidrelétricas, 637 termelétricas e 15 usinas mistas. Sobre o total de 

1.044.738 kW, as hidrelétricas detinham 85% da capacidade instalada, ou 884.570 

kW. Não havendo ainda instalações para transmissão de energia a grandes distân-

cias, o mercado brasileiro estava dividido territorialmente entre duas grandes empre-

sas. A usina hidrelétrica de Cubatão, a usina da ilha dos Pombos e a de Ribeirão 

das Lajes, todas pertencentes à Brazilian Traction Light & Power Co., com sede no 

Canadá, servia aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (este último parcialmen-

te). As usinas instaladas em Natal, Recife, Maceió, Salvador, Vitória, Niterói, Petró-

polis, Belo- Horizonte, assim como algumas outras de São Paulo, Curitiba, Porto 

Alegre e Pelotas, adquiridas pela American & Foreign Power Co. (Amforp), com sede 

nos EUA, atendiam ao consumo de parte do Sul, Centro e Nordeste. Os dois grupos 

- o Canadense e o Norte-Americano - reuniam mais de 70% da capacidade instalada 

no país (652.000 kW do grupo Light e 157.000 kW do grupo Amforp).  

Uma nova política de expansão da indústria de eletricidade, apoiada na inicia-

tiva estatal, começou a ser implantada a partir de 1948, com a instalação da Com-
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panhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), empresa de economia mista, que teve 

um papel pioneiro no setor de energia elétrica. A ela se seguiram várias outras em-

presas em cada uma das unidades da federação: a Cemig, em Minas Gerais, a 

Uselpa e a Cherp (incorporadas depois na Cesp) em São Paulo, a Copel, no Paraná, 

Furnas na região Centro-Sul etc.  

O passo seguinte de enorme importância no programa de expansão da indús-

tria de eletricidade no Brasil foi dado com a Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras 

S.A.), criada pela lei n. 3890-A em 1961, e instalada em junho de 1962, sob a juris-

dição do Ministério de Minas e Energia. Opera como empresa holding, através de 

quatro subsidiárias de âmbito regional: a Eletronorte (Centrais Elétricas do Norte 

S.A.) na região Norte; Chesf (Companhias Hidrelétricas do São Francisco S.A.) na 

região Nordeste; Furnas (Furnas Centrais Elétricas S.A.) na região Sul. Em todos os 

estados, é associada a companhias que geralmente pertencem aos Governos Esta-

duais. Em janeiro de 1978, a Eletrobrás adquiriu o controle acionário do grupo Light, 

pagando US$ 380 milhões.  

Em 1968, a Eletrobrás celebrou convênio com a Comissão Nacional de Ener-

gia Nuclear para a construção da primeira usina nuclear no Brasil, Itaorna, Angra dos 

Reis - RJ, com a capacidade de 627 MW, e que em meados dos anos 80 estava em 

fase de testes. O acordo nuclear com R.F.A, em 1975, assinalou novas e ambiciosas 

metas do Brasil, no setor, estimuladas pela crise mundial do petróleo. No total da 

produção hidrelétrica brasileira, terá papel relevante, quando completada a usina de 

Itaipu, construída em convênio com o Paraguai, com potência instalada de 12.600 

MW.  

A década de 90, segundo descrito pela empresa Neoenergia foi um período 

de mudanças profundas. O primeiro passo foi dado em 1993 com a extinção da 

equalização tarifária e a criação dos contratos de suprimento entre geradores e dis-

tribuidores, começando a se preparar o mercado para a desestatização. Depois vie-

ram as licitações para novos empreendimentos de geração; a criação da figura do 

Produtor Independente de Energia; a determinação do livre acesso aos sistemas de 

transmissão e distribuição e a liberdade para os grandes consumidores escolherem 

onde adquirir seus suprimentos de energia. 
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Em 1995, o Programa Nacional de Desestatização alcança definitivamente o 

setor elétrico. 

Em 1996, o Ministério das Minas e Energia implanta o Projeto de Reestrutura-

ção do Setor Elétrico Brasileiro (Projeto RE-SEB). Uma das principais consequên-

cias foi a desverticalização da cadeia produtiva: geração, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia elétrica tornaram-se, então, áreas de negócio indepen-

dentes. A geração e a comercialização foram progressivamente desreguladas a fim 

de se incentivar a competição; transmissão e distribuição (que constituem monopó-

lios naturais) continuaram sendo tratadas como serviços públicos regulados.  

Diante dessa nova configuração, o Governo Federal criou, ainda em 1996, a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cuja função é regular as atividades 

do setor. Outras mudanças foram implantadas com o objetivo de organizar o merca-

do e a estrutura da matriz energética brasileira, com destaque para a criação do Sis-

tema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos em 1997 e do Mercado Ata-

cadista de Energia (MAE) e o Operador Nacional do Sistema (ONS), em 1998.  

Década de 2000 foi adotada uma nova postura em relação ao modelo de ge-

ração essencialmente hidrelétrico, o Brasil se viu em situação de emergência ao 

atravessar um período de chuvas escassas que baixou consideravelmente os reser-

vatórios das usinas. Em maio de 2001 o governo foi obrigado a adotar medidas 

emergenciais para evitar um colapso na oferta de energia. O período do racionamen-

to atrasou o crescimento do setor. 

A crise alertou para a necessidade de introduzir novas formas de geração na 

matriz energética nacional. Ganharam destaque as termelétricas que operam com 

combustíveis como o bagaço de cana (biomassa) e o gás natural (a participação 

deste na oferta de energia do país saltou de 2,2% em 1985 para 6,6% em 2001). O 

Governo adotou também medidas que apoiam o desenvolvimento de projetos de 

pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), fontes não-convencionais e conservação de 

energia. 

Entre 2003 e 2004 o Governo Federal deu mais alguns importantes passos no 

sentido de tornar menos vulnerável o setor elétrico nacional. Foi criada a Empresa 

de Pesquisa Energética (EPE) para planejar o setor elétrico a longo prazo, o Comitê 
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de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), responsável por avaliar permanente-

mente a segurança do suprimento de energia elétrica do país, e a Câmara de Co-

mercialização de Energia Elétrica (CCEE), no lugar do antigo Mercado Atacadista de 

Energia (MAE), para organizar as atividades de comercialização de energia no sis-

tema interligado. 

 

2.3. O Caminho da Energia Elétrica 

Segundo informações extraídas do site do Grupo EDP, as facilidades da vida 

moderna já fazem parte da nossa rotina, e quase nunca paramos para analisar a 

infraestrutura que elas demandam, estrutura que se faz necessária até para desfru-

tarmos de coisas simples como acender uma lâmpada. 

Já que a maior parte da energia elétrica produzida no Brasil tem origem hi-

dráulica, será abordada a geração a partir de uma hidrelétrica. Quando um rio tem 

condições favoráveis à instalação de uma usina, tais como volume hídrico, vazão e 

quedas d'água, são feitos estudos técnicos e ambientais para que se instale ali um 

empreendimento de geração. 

Uma das principais peças de uma hidrelétrica é a sua barragem. Ela retém 

parte do rio, formando um reservatório - chamado de lago da usina - e deixa passar 

aquela quantidade de água que não vá interferir no curso normal do rio.  

O lago da usina servirá como uma reserva para fazer funcionar a hidrelétrica 

até em tempos de seca. A água do reservatório é levada à casa de força, onde ficam 

as turbinas, pela tomada d'água. A rotação das turbinas faz com que a energia da 

água em movimento se torne energia mecânica. Essa rotação é transmitida a gera-

dores, equipamentos que transformam a energia mecânica em elétrica. 

Através do canal de fuga, a água deixa as turbinas e volta ao rio, enquanto a 

energia produzida nos geradores é transmitida para a subestação da usina, a partir 

de onde a eletricidade toma as linhas de transmissão do SNI (Sistema Interligado 

Nacional) e chega aos consumidores. 
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Uma usina pode se localizar tanto a montante como a jusante de um rio, isto 

é, tanto na área compreendida entre a sua nascente e a barragem como naquela 

entre a barragem e a foz. Por exemplo, no rio Grande, em Minas Gerais, a barragem 

de Furnas fica a montante da barragem de Estreito, enquanto a usina de Itaipu, no 

rio Paraná, encontra-se a jusante das outras duas barragens. 

A diferença da altura do nível de água da montante para a jusante varia de 

acordo com a usina. No Brasil, há hidrelétricas com diferenças de alguns metros até 

outras com centenas de metros de distância entre uma e outra. Para facilitar, toma-

mos como exemplo a já citada usina de Itaipu, que é a maior do mundo em capaci-

dade de geração.  

Em Itaipu, a diferença é de mais de 100 metros, e o volume de água que des-

ce dessa altura para as turbinas é enorme. A água escoa pelos dutos forçados, ca-

nos de aço de cerca de 10 metros de diâmetro, e atinge com grande força as turbi-

nas, girando suas hélices com alta velocidade. Como já foi dito, é o movimento rota-

tório das turbinas que ativa os geradores da usina e o processo de transformação da 

energia potencial das águas em energia elétrica. 

Embora tenha uma voltagem muito alta para seguir direto para as residências, 

a energia elétrica gerada pelas usinas é de voltagem baixa demais para chegar às 

grandes cidades. Desse modo, antes de deixar a hidrelétrica ela deve passar do ge-

rador a uma subestação elevadora, onde terá a tensão aumentada. Em alta tensão, 

a energia viaja centenas e até milhares de quilômetros de cabos, por cima das torres 

metálicas de transmissão, até as cidades. 

Ao alcançar as cidades, a energia vai direto para as subestações rebaixado-

ras, onde tem a tensão aproximada daquela que abastece as residências e é distri-

buída pelas ruas em postes de concreto. Alguns postes contam com transformado-

res que finalizam o processo de rebaixamento da tensão, deixando a energia pronta 

para entrar nas casas - 110/220 Volts - pelo padrão de energia elétrica, onde fica o 

medidor que deve mensurar o consumo local. 

Atingido o medidor, a energia passa pelo disjuntor geral, alinhado ao padrão 

elétrico, e segue para o quadro de distribuição de luz e força da casa, de onde é en-
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viada para os interruptores que acenderão as lâmpadas e para as tomadas que liga-

rão os aparelhos elétricos. 

Como se vê, por atrás de um ato tão simples como acender uma lâmpada há 

toda uma infraestrutura que envolve milhares de profissionais, todo o tempo, para 

que possamos desfrutar das vantagens trazidas pela energia elétrica para as nossas 

vidas. 
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3. METODOLOGIA 

Esse artigo baseia-se exclusivamente em pesquisa bibliográfica. 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Baseado no relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o 

Brasil já enfrentou três crises no setor elétrico que culminaram em racionamento de 

energia.  

No início da década de 50, o país viveu a maior seca da história. De 1951 a 

1956, sucederam-se anos de baixo volume de chuvas. Paralelamente, há um acele-

rado aumento no consumo acompanhado de insuficientes investimentos por temor 

das empresas privadas. Para evitar um novo desabastecimento, em 1957 o Governo 

decide criar mecanismos para enfrentar pelo menos cinco anos sem chuvas, sendo: 

 A construção da barragem de Furnas para ter uma “poupança de água” por 

meio dos reservatórios.  

 Fixar um parâmetro aceitável de risco hidrológico de 5%. 

Já nos anos 80, o segundo racionamento atinge o país meses depois de o 

Governo ter criado um programa para incentivar a racionalização do uso de energia 

e combater o desperdício. O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

(Procel), lançado em 1985, não foi implantado com a intensidade necessária para 

evitar a limitação do consumo de energia que atinge o Norte e Nordeste de 1º de 

março de 1987 a 18 de janeiro de 1988. 

A maior crise de abastecimento, porém foi em 2001, com redução compulsó-

ria do consumo de energia de cerca de 32,3 milhões de unidades consumidoras. O 

Governo estabeleceu uma economia obrigatória de 20% no consumo de energia elé-

trica nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste e de 10% no Norte. As penali-

dades para quem descumprisse a meta foram severas, com multas e corte de abas-

tecimento, no caso de reincidência. Em contrapartida, criou-se um bônus a quem 

superasse a redução de consumo determinada. 
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O crescimento do consumo de energia elétrica em 2001 estava dentro do pre-

visto, mas o nível de chuvas observado no período molhado (dezembro a abril de 

2000) não foi suficiente para a recuperação dos reservatórios das principais usinas 

no país. 

Diante da perspectiva de caos, o então presidente Fernando Henrique Cardo-

so decidiu chamar o problema para a Presidência da República. Criou, por meio da 

Medida Provisória - MP nº 2.148-1 (22/05/2001) a Câmara de Gestão da Crise do 

Setor Elétrico (CGE), presidida pelo ministro-chefe da Casa Civil. O Programa 

Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica, também previsto na MP, 

passou a vigorar em 1º de junho de 2001. 

Dentre as ações da CGE destacou-se o Programa de Energia Emergencial 

com objetivo de aumentar a oferta de energia no curto prazo, com a contração de 

térmicas móveis de pequena capacidade instaladas, sobretudo, no Nordeste. A con-

dução do programa ficou a cargo da Comercializadora Brasileira de Energia Emer-

gencial (CBEE), criada pela MP nº 2.209 e pelo Decreto no 3.900 (29/08/2001). A 

CBEE fez um contrato de aluguel da capacidade das térmicas. A sociedade é nova-

mente chamada a contribuir com o Encargo de Capacidade de Emergencial, conhe-

cido como seguro-apagão, pela MP nº 14 (21/12/2001) depois convertida na Lei 

10.438/2002. As usinas geraram energia no Nordeste até o fim de 2003. A cobrança 

do encargo terminou em janeiro de 2006. 

A população brasileira não decepcionou. Mas, a bem sucedida economia de 

energia elétrica só é possível graças aos esforços conjuntos de consumidores, agen-

tes públicos e privados. 

A partir de outubro de 2001, as chuvas recomeçam em volume suficiente para 

recuperar os níveis dos reservatórios das usinas e o fim do racionamento vem gra-

dativamente, com a extinção do programa no Norte, em dezembro e somente no 

final de fevereiro de 2002 a redução definitiva do consumo acaba no Sudeste, Cen-

tro-Oeste e Nordeste. 

Para repensar o modelo do setor e evitar novas ameaças de desabastecimen-

to, o Governo Federal criou o Comitê de Revitalização do Modelo do Setor Elétrico e 
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extinguiu a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, que deu lugar à Câmara 

de Gestão do Setor Elétrico, vinculada ao CNPE. 

O Governo Federal criou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica (Proinfa), com previsão de contratação de 3,3 mil MW de energia 

eólica, de biomassa e de pequenas centrais hidrelétricas e a ANEEL aprovou o es-

tudo de inventário hidrelétrico do Rio Madeira (RO) com potência de 7.840 MW. Em 

2007, as usinas começaram a ser licitadas.  

Durante o período de racionamento, o país economizou cerca de 46,8 mil 

GWh. 

4.1. Causas do Racionamento 

Praticamente foram dois os grandes fatores que provocaram o racionamento 

de energia elétrica em 2001: 

 A matriz energética do Brasil nessa época era formada praticamente por 

90% de usinas hidrelétricas, que precisam de chuva para que seus reser-

vatórios mantenham o nível adequado para a geração de energia elétrica. 

No entanto, em 2001 houve uma escassez severa de chuvas, fazendo com 

que os níveis dos reservatórios ficassem muito baixos e produção de ener-

gia elétrica ficasse comprometida.  

 

 Além disso, a falta de planejamento no setor e a falta de linhas transmissão 

que pudessem transportar a energia gerada no Sul e no Norte do país, pa-

ra as áreas com escassez de energia, também contribuíram significativa-

mente para este cenário. Ironicamente, os reservatórios dessas regiões Sul 

e Norte estavam transbordando. 

De acordo com a Comissão de Análise do Sistema Hidrotérmico de Energia 

Elétrica, instituída pelo governo na época, divulgou um documento afirmando que “a 

probabilidade de déficit energético para o ano 2000 poderia ter sido estimada, em 

novembro de 1999, em aproximadamente 14%, valor muito superior ao adotado tra-

dicionalmente no Setor Elétrico, de 5%. 
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Segundo a ANNEL, “essa vulnerabilidade poderia ter deflagrado medidas pre-

ventivas, pelo Ministério de Minas e Energia (MME), já em novembro de 1999”. O 

estudo da Comissão aponta ainda que não houve coordenação dentro do Governo 

para fazer frente à crise que se avizinhava e que as ações para se contrapor à crise 

estavam centradas na viabilização do Programa Prioritário de Termeletricidade 

(PPT), vinculado a uma série de disputas entre diferentes instituições – ou de Go-

verno ou ligadas a ele – que obedeciam à lógica própria da sua missão. 

 

4.2. Impactos do Racionamento 

Segundo o relatório aprovado pelo Tribunal de Contas da União de 2009 que 

quantificou os prejuízos provenientes do apagão elétrico de 2001, o prejuízo causa-

do foi na ordem de R$ 45,2 bilhões de reais. E de acordo com o tribunal, o prejuízo 

atingiu o bolso do consumidor brasileiro, seja direta ou indiretamente: 

 

 R$ 27,12 bilhões (60%) foram cobrados do consumidor (pessoa física ou 

empresas) via conta de energia elétrica (impacto direto); 

 O resto foi cobrado via arcas do tesouro também nutridas pelos contribuin-

tes (impacto indireto). 

Outro saldo negativo do período foi o endividamento das distribuidoras e ge-

radoras com a impossibilidade de honrar a energia contratada. A drástica redução de 

receitas das distribuidoras e o aumento das despesas das produtoras demandaram 

mais uma vez a intervenção da CGE. Após meses de discussão e para sanar dívidas 

da ordem de R$ 9 bilhões à época, foi assinado em dezembro o Acordo Geral do 

Setor Elétrico, pelo qual BNDES financiaria o setor. 

Os recursos foram provenientes da Recomposição Tarifária Extraordinária 

(RTE), instituída pela Lei nº 10.438/2002. A “tarifa especial” onerou as contas de luz 

dos consumidores cativos em 2,9% para as unidades residenciais e em 7,9% para 

indústrias por um período de 72 meses (máximo). O impacto econômico da crise 

para o país se refletiu na queda do fluxo de investimentos diretos, alta do dólar em 

27%, quando chegou à casa dos R$ 2,49, e modesto crescimento do Produto Inter-

no Bruto (PIB), registrado em 1,51% em relação ao ano anterior que foi de 4,3%. 
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5. CONCLUSÃO 

De um modo geral, a crise energética em um país afeta diretamente o cresci-

mento da economia, pois é um pilar importantíssimo da infraestrutura capaz de tra-

zer o PIB, a patamares indesejados. 

Construir uma matriz energética equilibrada, com novas fontes renováveis e 

eficientização no uso da energia é fundamental para espantar o risco de futuros ra-

cionamentos. Embora o Brasil já tenha experimentado os impactos negativos de 

uma crise energética, as usinas hidrelétricas ainda são responsáveis por 70% da 

energia gerada.  

O impacto financeiro gerado pelo racionamento de 2001, de aproximadamen-

te R$ 42 bilhões de reais, bem como o baixo rendimento da nossa economia nesse 

período deveriam ser fortes indícios, de que, o governo precisa concentrar esforços 

para minimizar um futuro desabastecimento de energia, pois basta se apresentar um 

quadro meteorológico desfavorável (estiagem) que o fantasma de eminente apagão 

aparece, as termoelétricas entram em plena operação e consequentemente afetan-

do os contribuintes em função do custo dessa energia ser muito maior que a energia 

gerada pela hidrelétrica. 

 

 

 


