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RESUMO 

 

O setor elétrico brasileiro atravessa um momento de turbulência no que diz 

respeito à geração de receitas e priorização de gastos. A Medida Provisória 579, editada 

pelo Governo Federal em setembro de 2012, estabeleceu, entre outras coisas, regras 

tarifárias rígidas para a renovação das concessões de boa parte do parque gerador 

brasileiro, com o objetivo de promover a redução do custo final da energia. Nesse 

contexto, fica claro que às companhias afetadas serão impostos novos desafios de 

otimização e redução de gastos, exigindo a pesquisa e implantação de critérios técnicos 

para a melhoria dos processos de seleção de projetos. Este trabalho apresenta como uma 

grande companhia do setor elétrico, a Itaipu Binacional, e mais especificamente sua 

Diretoria Técnica, desenvolveu uma metodologia de seleção de projetos, bem como 

aplica essa metodologia a um conjunto de projetos para demonstrar sua usabilidade. 

 

 

 

Palavras-chave: gerenciamento de portfólio, gerenciamento de projetos, metodologias 

multicritério, apoio a decisão, Itaipu Binacional 

  



VI 
 

ABSTRACT 

 

The Brazilian electricity industry is going through a time of upheaval with 

regard to revenue generation and spending prioritization. Provisional Measure 579, 

edited by the Federal Government in September 2012, established, among other things, 

strict pricing rules for the renewal of leases of much of Brazil's hydroelectric power 

plants, with the objective of promoting the reduction of the final cost of the energy. In 

this context, it is clear that the affected companies will have to deal with optimization 

and cost reduction, requiring the research and deployment of technical criteria for the 

improvement of the processes of project selection. This research presents how a great 

company of the electricity sector, Itaipu Binacional, more specifically its Technical 

Directory, developed a methodology for project selection, and apply this methodology 

to a set of projects to demonstrate its usability. 

 

 

 

 

Key-words: portfolio management, project management, multicriterial methods, 

decision making, Itaipu Binacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O parque de geração elétrica brasileiro é constituído majoritariamente por usinas 

hidroelétricas, espalhadas por toda a extensão do território nacional. Segundo o 

Operador Nacional do Sistema (ONS, 2013), no ano de 2012 cerca de 86% de toda a 

energia elétrica consumida no país foi gerada por essa fonte, e 17,4% somente na Usina 

Hidrelétrica de Itaipu.  

Constatada a importância do parque gerador hidroelétrico brasileiro, é possível 

ter noção da turbulência enfrentada pelo setor elétrico quando da edição da Medida 

Provisória n. 579 pelo Governo Federal em setembro de 2012. Essa medida provisória, 

aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidente Dilma Rousseff na Lei 

12.783/13 em 11 de janeiro de 2013, estabeleceu, entre outras coisas, regras tarifárias 

rígidas para a renovação das concessões de cerca de 22% do parque hidroelétrico 

instalado (em potência instalada), objetivando promover a redução do custo final da 

energia.  

Através de cálculos realizados pelo Ministério de Minas e Energia e pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), foram feitas projeções de amortização, 

e depreciação dos ativos das usinas hidrelétricas cujos prazos de concessão vencem em 

até 2015. A ideia central do processo era o Tesouro Nacional indenizar as companhias 

detentoras das usinas pelos investimentos ainda não amortizados ou depreciados, 

renovar as concessões dessas usinas por novos trinta anos e recalcular uma nova tarifa 

sem o acréscimo dessas amortizações e depreciações. O resultado esperado era uma 

tarifa menor pela energia gerada e, consequentemente, pela energia entregue ao 

consumidor final. 
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Embora o raciocínio da medida provisória seja pertinente e perfeito do ponto de 

vista puramente matemático, a realidade das empresas que operavam as usinas afetadas 

não apresentava coerente exatidão de cálculo. A maioria dessas empresas utilizava parte 

das receitas que deveriam ser usadas para a amortização dos ativos em atividades de 

operação diversas, tais como em programas de responsabilidade social e ambiental, 

pesquisa e desenvolvimento e até mesmo em despesas de pessoal. 

Assim sendo, a partir da aceitação da renovação das concessões das usinas 

afetadas, e consequentemente das novas tarifas calculadas, as empresas passaram a 

enfrentar a necessidade de reduzir o escopo de suas operações, despesas e pessoal, e de 

aperfeiçoar processos de modo a garantir a operação das atividades fim e 

complementares sem comprometer as bases orçamentárias. 

 

 A Itaipu Binacional, Entidade Binacional regida pelo Tratado de Itaipu1, não foi 

afetada pela Medida Provisória n. 579, pois não é uma concessão federal. Ainda assim, 

a administração da Itaipu Binacional entende que as modificações tarifárias no sistema 

elétrico brasileiro exercem pressão sobre a sua tarifa, cabendo também, portanto, 

investir em melhorias na eficiência dos processos da Entidade. 

O momento atual é para a Itaipu Binacional um momento peculiar, pois boa 

parte do seu ativo passa por um processo de obsolescência tecnológica e ainda assim 

existe a necessidade de incremento na disponibilidade operativa, de modo a atender ao 

crescimento do consumo energético dos mercados brasileiro e paraguaio. No ano de 

2013, a Itaipu Binacional superou seu próprio recorde mundial de geração anual 

                                                 
1 O Tratado de Itaipu, assinado em Brasília em 26 de abril de 1973, é um tratado entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Paraguai para aproveitamento hidroelétrico dos recursos hídricos 
do Rio Paraná, pertencentes em condomínio aos dois países, desde e inclusive o Salto Grande de Sete 
Quedas ou Salto de Guaíra até a foz do Rio Iguaçu (MENDONÇA, 2005). 
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acumulada, sem, entretanto, deixar de lado a ambição de continuar incrementando sua 

produtividade. 

 A Diretoria Técnica da Itaipu Binacional, diretoria responsável pela manutenção 

e operação dos ativos de geração, tem feito esforços constantes na melhoria de seus 

processos, melhorias essas que permeiam desde o cronograma e tempo de parada dos 

equipamentos para manutenção até os processos administrativos internos, englobando 

ações de gerenciamento de processos, projetos e gestão de portfólio. É nesse contexto 

que nos últimos anos, a Diretoria Técnica tem dado ênfase ao aprimoramento de sua 

Metodologia de Seleção de Projetos. 

 Essa metodologia, embora adaptada aos processos e à estrutura organizacional 

da Itaipu Binacional, abrange características comuns às principais empresas de geração 

do setor elétrico brasileiro: empresas com características de empresa pública, 

influenciadas pelas decisões governamentais nacionais e regionais, e cujos conceitos 

estratégicos não estão exclusivamente associados à obtenção de lucro2. 

Entende-se, portanto, que a demonstração dessa metodologia e de seu processo 

de construção dentro da Itaipu Binacional pode servir como referência para que outras 

empresas do setor elétrico com características semelhantes avaliem a criação e 

implantação de metodologia semelhante como ferramenta de auxílio aos desafios 

colocados pelo novo cenário do setor elétrico brasileiro. 

Nesse contexto, apresentam-se a seguir os objetivos desse trabalho. 

 

 

                                                 
2 Pelo Anexo C do Tratado de Itaipu, as receitas e os gastos da Entidade Binacional Itaipu devem ser 
equivalentes, ou seja, não pode haver lucro. A diferença entre a receita e os gastos de um exercício 
contábil deve ser considerada para aumento ou diminuição do custo de prestação dos serviços de 
eletricidade do exercício seguinte (MENDONÇA, 2005). 
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1.1. Objetivo Geral 

 

Descrever o processo de criação da metodologia de seleção de projetos da 

Diretoria Técnica da Itaipu Binacional e demonstrar seu funcionamento através da 

montagem de um portfólio de projetos. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

 Revisar a literatura sobre gerenciamento de portfólio de projetos e o padrão de 

gerenciamento de portfólio de projetos do PMI; 

 Revisar a literatura sobre apoio a decisão e metodologias multicritérios; 

 Descrever os critérios considerados críticos no processo de seleção de projetos 

na Diretoria Técnica da Itaipu Binacional; 

 Descrever o processo de criação da metodologia de seleção de projetos na 

Diretoria Técnica da Itaipu Binacional; 

 Aplicar a metodologia a um conjunto de projetos e montar um portfólio 

priorizado. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Gerenciamento de Portfólio de Projetos 

 

2.1.1. Conceitos 

 

O Gerenciamento de Portfólio de Projetos começou a ter maior ênfase nas 

corporações em meados dos anos noventa (PRADO, 2012), a partir do aprimoramento 

das práticas de planejamento estratégico após as grandes crises do petróleo nos anos 

setenta. Visa criar uma conexão entre as definições estratégicas das corporações e as 

efetivas ações tomadas no âmbito da sustentabilidade futura. 

Para Prado (2012), existem dois objetivos básicos perseguidos pelas 

organizações. O primeiro deles diz respeito à sobrevivência, ou seja, garantir os 

resultados presentes. Segundo o autor, nesse contexto são realizadas ações que visam 

manter a operação eficiente de modo a atingir indicadores de resultados, tais como 

aumento da produção/produtividade, redução de custos, aumento de lucros, participação 

de mercado, entre outros. Para tal finalidade, são necessários eficientes sistemas 

administrativos, financeiros, de RH, de produção e de logística. 

O segundo objetivo está baseado nos resultados esperados para exercícios 

futuros, cujos cenários estão atrelados a constantes mudanças, tanto internas quanto 

externas, que demandam das organizações esforços de mudança e inovação. De modo a 

se manter atualizado em relação à movimentação da concorrência, ao aparecimento de 

novas tecnologias, às mudanças nas legislações e aos movimentos dos consumidores, o 

tradicional Planejamento Estratégico das organizações necessita ser permanentemente 
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avaliado e revisado. O desenvolvimento e revisão constante do Planejamento 

Estratégico, com vistas às modificações do mercado, pode garantir que as mudanças 

estejam sempre mapeadas e identificadas, oportunizando que modificações nos 

processos ou nos produtos mantenham a competitividade da organização. 

Nesse contexto, pode-se identificar o agente da mudança dentro das 

organizações: o projeto. De acordo com o PMI (2008b), um projeto é “um esforço 

temporário para produzir um produto, serviço ou resultado único”. Ou seja, os projetos 

não estão relacionados a atividades repetitivas que visam manter ou suportar processos 

rotineiros, mas sim a esforços que modificarão ou criarão um produto, entendendo-se 

aqui produto não somente como um produto a ser vendido no mercado, mas também 

como a concepção de um novo serviço ou a criação/modificação de um processo 

interno. Ainda segundo o PMI (2008), projetos geralmente são realizados para atender à 

considerações estratégicas, tais como uma demanda de mercado, uma oportunidade ou 

necessidade estratégica de negócios, uma solicitação de cliente, um avanço tecnológico 

ou atendimento a um requisito legal. 

Observando-se novamente a questão do Planejamento Estratégico (PRADO, 

2012), após definidos os Objetivos Estratégicos e as Iniciativas Estratégicas, serão 

definidos os projetos, ou seja, os agentes de mudança organizacional com maior 

capacidade de levar a organização à sua visão futura. De acordo com Prado (2012), a 

organização deve formular duas perguntas: 

1) Qual deve ser a carteira de projetos que vai possibilitar o 
atingimento dos objetivos estratégicos e a melhor utilização dos 
recursos humanos e financeiros para maximizar o crescimento a longo 
prazo e o retorno dos investimentos? 2) Como esses projetos vão 
afetar o valor das ações da companhia? 

 

Para o PMI (2009), um portfólio de projetos é: 
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[...] uma coleção de projetos ou programas e outros trabalhos que 
sejam agrupados de forma a facilitar o gerenciamento efetivo daquele 
trabalho para atender objetivos empresariais estratégicos. Os projetos 
ou programas do portfólio podem não ser necessariamente 
interdependentes ou diretamente relacionados. 

 

Ainda de acordo com o PMI (2009), essa coleção de projetos, programas e 

outros trabalhos que compõe um portfólio são quantificáveis, isto é, têm métricas de 

desempenho, classificação e capacidade de serem priorizados conforme a estratégia da 

organização. De maneira geral, os portfólios têm uma característica distinta dos 

projetos, na medida em que são um conjunto de componentes ativos, presentes ou 

futuros, que atendem aos objetivos da organização. Os portfólios tendem a ser, portanto, 

permanentes ou terem uma vigência maior que a maior parte das ações que os compõe. 

As organizações podem ter vários portfólios, sendo que cada um deles está 

intrinsecamente ligado a um ou a um conjunto de objetivos estratégicos. 

Nesse contexto, o PMI (2009) destaca que são necessários processos para 

realizar a identificação das prioridades da organização, para a tomada de decisões de 

alocação de recursos e, consequentemente, para a montagem de um portfólio de 

programas e projetos estrategicamente coerentes. 

A Figura 2.1 ilustra uma visão de alto nível da formação de um portfólio, dentro 

do qual podem existir outros portfólios, programas, projetos e outros trabalhos, desde 

que o conjunto final estabeleça um objetivo específico a ser alcançado. 

 Para Almeida (2011), existe um ponto importante que diferencia um portfólio 

de um programa: enquanto um programa é um “conjunto de projetos relacionados, que 

são gerenciados de forma coordenada e que visa a obtenção de benefícios e controles 

que não estariam disponíveis se estivessem sendo gerenciados individualmente”, o 

portfólio pode conter projetos que não têm relação entre si, mas que expressem uma 
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visão ou um retrato dos objetivos estratégicos da organização. Eis o porquê de as 

práticas de gerenciamento de portfólio serem de extrema importância para as 

organizações: se existem projetos, programas ou outras iniciativas dentro de um 

portfólio que não estão alinhadas estrategicamente, deve-se questionar a razão pela qual 

estão sendo aplicados esforços e recursos nessas ações. 

 

 

Fonte: PMI (2008a) 

Figura 2.1 - Portfólios, programas e projetos - visão de alto nível 

 

De acordo com o PMI (2009), o Gerenciamento de Portfólio de Projetos, é, 

portanto: 

[...] o gerenciamento coordenado de componentes do portfólio para 
alcançar objetivos organizacionais específicos. [...] Uma organização 
utiliza as ferramentas e técnicas descritas nesse padrão para 
identificar, selecionar, priorizar, governar, monitorar e informar as 
contribuições dos componentes e o seu alinhamento relativo aos 
objetivos organizacionais. 

 

De modo a complementar a definição, coloca-se a seguir mais algumas 
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considerações sobre Gerenciamento de Portfólio de Projetos compilados por Barcaui 

(2012): 

Trata-se de um processo dinâmico de decisão, no qual uma lista de 
projetos ativos de novos produtos é constantemente atualizada e 
revisada, onde são avaliados, selecionados e priorizados novos 
projetos; projetos existentes podem ser acelerados, interrompidos, 
colocados em espera e recursos são realocados aos projetos ativos 
(COOPER et al., 1999, apud BARCAUI, 2012). 
 
A incerteza que cerca os projetos individuais leva algumas 
organizações a aumentar a ênfase no desenvolvimento de um 
portfólio, com o propósito de balancear os riscos em relação ao 
retorno e reduzir a incerteza com o todo (TEMAGUIDE, 1998, apud 
BARCAUI, 2012). 
 
A técnica de gestão de portfólio, ou da carteira de projetos, traduz-se 
em um processo estruturado de decisão sobre quais projetos devem ser 
desenvolvidos pela organização, sendo que, nesse processo, são 
avaliados projetos/produtos existentes e identificadas novas ideias, 
visando priorização e escolha (ROZENFELD et al., 2006, apud 
BARCAUI, 2012). 

 

Como contraponto, apresenta-se a seguir a algumas colocações da escola 

europeia de gerenciamento de projetos. A Associação Internacional de Gerenciamento 

de Projetos, em inglês Internacional Project Management Association – IPMA, foi 

criada em Viena, Suíça, em 1965. Atualmente, é mais aceita e reconhecida nos países da 

Europa. No Brasil, a instituição que representa a IPMA é a Associação Brasileira em 

Gerenciamento de Projetos – ABGP. 

 Para a IPMA (2012), portfólio é uma carteira de programas, de projetos ou de 

ambos e, portanto, pode conter tanto projetos como também programas. A gestão de 

portfólio preocupa-se com a coordenação de projetos e programas de uma organização 

para otimizar seus resultados, balancear o perfil de risco, gerir o alinhamento dos 

projetos com a estratégia organizacional, e as entregas dentro das restrições 
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orçamentárias, pois, conforme o porte da organização, o número, complexidade e 

impacto dos projetos podem influenciar consideravelmente no desempenho da 

organização, e um controle deve estar implementado.  

Ainda de acordo com a IPMA (2012), a gestão de portfólio possui 

procedimentos, mecanismos e sistemas para apresentar à alta gestão a maneira como o 

portfólio atingirá os objetivos estratégicos da organização. Deve fornecer opções para 

revisão do portfólio, para a decisão sobre quais novos projetos devem ser incorporados 

ao portfólio e quais projetos em curso devem continuar para que se alcance o 

alinhamento com a estratégia e para que possam ser respeitadas as limitações de 

recursos e orçamento. Sempre existem mais projetos propostos do que recursos 

disponíveis para sua realização, e alguns têm de ser descartados.  

A IPMA (2012) afirma que a gestão de portfólio preocupa-se com a otimização 

da utilização dos recursos. Nas organizações com maior maturidade, a gestão de 

portfólio também avalia o efeito da mudança de visão e estratégia no portfólio. Os 

portfólios devem ser supervisionados por um indivíduo ou um grupo (um diretor de 

portfólios ou um comitê executivo) com autoridade e responsabilidade para sancionar a 

utilização de recursos e orçamentos alocados na entrega dos projetos. 

 

2.1.2. O Padrão Para o Gerenciamento de Portfólio do PMI 

 

O Project Management Institute (PMI) é uma associação com sede nos Estados 

Unidos da América que conjura mais de setecentos mil profissionais de gerenciamento 

de projetos em todo o mundo. Suas principais áreas de atuação dizem respeito à 

divulgação do gerenciamento de projetos, elaboração de guias de boas práticas, 
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capacitação e certificação de profissionais que atuam na área de gerenciamento de 

projetos ou em áreas correlatas, tais como gerenciamento de programas e portfólios. 

 Seus guias, ou padrões, têm servido de base para o desenvolvimento de 

metodologias em incontáveis empresas desde o lançamento da primeira edição do Guia 

PMBOK – Project Management Book Of Knowledge, ou em português Um Guia do 

Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, em 1996. 

 Contemplando a área de gerenciamento de portfólios, o PMI lançou o Standard 

for Portfolio Management, ou em português O Padrão Para Gerenciamento de 

Portfólios, em 2006. Em sua segunda edição, é composto, assim como o PMBOK, por 

uma série de áreas do conhecimento e processos cujos objetivos são a identificação, 

seleção, priorização, governança, monitoramento e divulgação dos componentes dos 

portfólios de uma organização. O Padrão para Gerenciamento de Portfólio apresenta três 

sessões distintas nas quais aborda os grupos de processos e ferramentas para gerenciar o 

portfólio e as áreas do conhecimento dos referidos processos.  

 Nos dois capítulos iniciais, são colocadas as definições de portfólio, suas 

diferenças em relação a programas e a projetos, bem como são definidos os diversos 

relacionamentos entre o gerenciamento de portfólio e a estratégia organizacional, o 

papel do gerente de portfólios, relatórios e métricas de gerenciamento de portfólio, 

papéis e responsabilidades, influências organizacionais, entre outros temas. 

O primeiro aspecto pertinente do padrão apresentado pelo PMI é o ponto de 

partida. Logo no primeiro capítulo, o Padrão para o Gerenciamento de Portfólios (2009) 

deixa claro que a organização candidata a desenvolver uma metodologia a partir dos 

processos ali descritos necessita ter “um plano estratégico, acompanhado das 

declarações de missão e visão, bem como das metas e objetivos estratégicos”. Ou seja, a 
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organização precisa ter seus objetivos bem definidos para que uma avaliação do 

portfólio possa inicialmente selecionar e priorizar um conjunto de projetos que estejam 

alinhados com esses objetivos, e após a definição, realizar medições de alcance de 

metas relacionadas a esses objetivos para verificar a efetividade do portfólio 

selecionado. 

 Outro ponto importante tratado pelo padrão do PMI diz respeito às Métricas do 

Gerenciamento de Portfólios. De modo a medir com efetividade o alinhamento e 

alcance das metas explicitadas no plano estratégico, são citadas medidas quantitativas e 

qualitativas a serem mensuradas quando da avaliação dos portfólios. São as 

quantitativas: aumento de receita relacionada ao portfólio; desenvolvimento de novos 

mercados e expansão da base de clientes como resultado do portfólio; redução de custo 

relacionado ao portfólio; mudança no Valor Presente Líquido (NPV), na Taxa Interna 

de Retorno (IRR) ou no Retorno sobre Investimento (ROI) relacionado ao portfólio; 

grau em que os riscos do portfólio e do negócio foram reduzidos como decorrência da 

execução de componentes do portfólio; disponibilidade de recursos necessários para 

suportar os componentes de portfólio, tanto os planejados como os em execução; 

porcentagem de redução de tempos de ciclos, devido ao portfólio; e mudança na 

pontuação de melhoria da qualidade, creditável ao portfólio. Como medidas 

qualitativas, cita-se o grau de alinhamento estratégico e o reconhecimento da 

conformidade legal e regulatória. 

A partir do terceiro capítulo, são apresentados os processos de gerenciamento de 

portfólio em si e estabelecidos os pré-requisitos ou condições que a organização 

candidata à aplicação do padrão precisa observar antes de iniciar a implantação desses 

processos. Destacam-se essas condições a seguir: a organização deve apoiar a prática de 
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gerenciamento de projetos; os projetos e programas existentes devem ser reavaliados; 

devem existir profissionais devidamente qualificados para realizar o gerenciamento do 

portfólio; devem estar internalizados processos de gerenciamento de projetos; devem 

estar devidamente definidos papéis e responsabilidades na organização; e devem estar 

devidamente implantados mecanismos de comunicação que permitam comunicar 

decisões de negócio pela organização. 

Ainda nesse capítulo, são citados os dois primeiros grupos de processos o 

gerenciamento de portfólio: o grupo de processos de alinhamento e o grupo de 

processos de monitoramento e controle. Porém, a publicação deixa claro que os 

processos ali detalhados não devem ser aplicados de maneira uniforme a todos os 

portfólios, mas sim que as equipes de gerenciamento de portfólio são responsáveis por 

determinar quais são os processos, bem como o grau de aplicação de cada processo, 

pertinentes para determinada organização e situação. 

 O grupo de processos de alinhamento vem de encontro ao princípio fundamental 

do gerenciamento de portfólio, que diz respeito ao alinhamento dos programas e 

projetos à estratégia da organização. Esse grupo de processos visa disponibilizar 

informações relacionadas às diretrizes estratégicas que serão abordadas pelo portfólio 

em análise, bem como os procedimentos que serão utilizados para a avaliação e a 

priorização dos componentes dentro do portfólio. Cabe ressaltar que dentro do Padrão 

para Gerenciamento de Portfólio do PMI, são considerados componentes todos os 

projetos, programas, outros portfólios ou outras ações que integram o portfólio em 

análise. Segue uma descrição sucinta dos processos de gerenciamento de portfólio 

estabelecidos nesse grupo: 
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• Identificar componentes: trata-se de identificar os componentes, e seus devidos 

detalhes, que serão gerenciados através do gerenciamento de portfólios; 

• Categorizar componentes: estabelece e atribui categorias aos componentes, 

categorias estas sempre alinhadas a alguma diretriz estratégica da organização. Essa 

categorização será utilizada posteriormente para avaliação, seleção, priorização e 

balanceamento do portfólio; 

• Avaliar componentes: é o processo de coleta de informações que serão utilizadas 

para posterior seleção dos componentes. Essas informações são oriundas de todas as 

áreas da organização e são sintetizadas em documentos, gráficos, tabelas e listas de 

recomendações; 

• Selecionar componentes: trata-se de uma pré-seleção de componentes que foram 

recomendados a partir da coleta de informações. O resultado é uma lista de 

componentes que a organização entende como interessantes de serem perseguidos; 

• Identificar riscos do portfólio: semelhante à identificação de riscos de projetos, 

esse processo visa identificar e documentar riscos que podem afetar o portfólio; 

• Analisar riscos do portfólio: busca a identificação da probabilidade e do impacto 

de cada risco identificado, bem como estabelece métodos para a análise desses riscos 

para posterior tomada de decisão. 

• Desenvolver respostas a riscos do portfólio: levantamento de opções para 

maximizar as oportunidades e minimizar as ameaças ao portfólio identificadas e 

analisadas anteriormente; 

• Priorizar componentes: processo no qual são classificados os componentes 

conforme fatores estabelecidos, tais como categoria estratégica, financiamento, prazo de 

investimento, retorno, risco, foco, etc., com base em critérios estabelecidos. 
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• Balancear portfólio: consiste na tomada de decisão sobre o conjunto de 

componentes com maior capacidade de auxiliar no atingimento das iniciativas 

estratégicas e objetivos estratégicos da organização. 

• Autorizar componentes: processo de formalização e alocação dos recursos 

necessários à execução dos componentes priorizados e balanceados, além de comunicar 

as decisões às partes interessadas. 

• Comunicar ajustes no portfólio: consiste em comunicar mudanças no portfólio às 

partes interessadas de modo que essas possam avaliar os impactos nas metas 

organizacionais e tomar decisões para manter o portfólio sempre alinhado à estratégia. 

 

 O outro grupo de processos, denominado grupo de processos de monitoramento 

e controle, estabelece processos que asseguram que o portfólio está atingindo métricas 

de desempenho pré-estabelecidas, tais como metas para ROI, NPV, entre outros, 

conforme já citado anteriormente. A avaliação dessas métricas pode ser tanto individual, 

por componente, por grupos ou avaliando o portfólio como um todo. Segue uma 

descrição sucinta dos processos de gerenciamento de portfólio estabelecidos nesse 

grupo: 

 

• Monitorar e controlar riscos do portfólio: aplicação de ferramentas, tais como 

análises de variações e tendências, durante a execução do portfólio para avaliar a 

validade das premissas do portfólio, mudanças no estado dos riscos identificados, a 

execução de políticas e procedimentos de gerenciamento de riscos e modificações 

necessárias nas contingências de recursos e prazo. 

• Revisar e relatar desempenho do portfólio: consiste em avaliar e relatar 
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indicadores de desempenho durante a execução do portfólio para assegurar que o 

portfólio permaneça formado apenas por componentes alinhados à estratégia 

organizacional. 

• Monitorar mudanças na estratégia de negócios: processo periódico que monitora 

as modificações nas estratégias da organização, gerando novos critérios ou métricas 

para repriorização do portfólio em questão. 

 

 O quarto capítulo do padrão aprofunda a descrição dos processos da área de 

conhecimento da governança do portfólio. São apresentadas as atividades pertinentes a 

cada um dos processos, bem como a lista das entradas e saídas esperadas. São ainda 

apresentados exemplos de ferramentas e técnicas que podem ser utilizados nos 

processos. 

 Da mesma maneira, o quinto capítulo aprofunda a descrição, as entradas, saídas 

e exemplos de ferramentas a serem aplicadas na área do conhecimento de 

gerenciamento de riscos do portfólio. 

  

2.2. Apoio à Decisão e Metodologias Multicritérios 

 

Em função da necessidade de se tomar decisões a respeito dos portfólios, 

principalmente no que diz respeito à inclusão, remoção ou postergação de projetos, 

passa-se a resumir a seguir alguns pontos a respeito de técnicas de tomada de decisão e 

apoio à decisão, pontos esses que foram estudados e aplicados quando da criação da 

metodologia de seleção de projetos na Itaipu Binacional. Embora alguns conceitos e 

técnicas a seguir apresentados sejam óbvios, pois decisões são rotina para qualquer 
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pessoa ou organização, ressalta-se que muito tem se desenvolvido nesse ramo do ponto 

de vista de método formal e de processamento matemático. Hoje é possível a 

estruturação de processos decisórios simples ou complexos em modelos de alta 

aplicabilidade, trazendo transparência e aumentando a probabilidade de consenso nas 

decisões. 

 

2.2.1. Conceitos 

 

Ensslin et al. (2001), após pesquisa que envolveu inúmeras bibliografias a 

respeito da tomada e do apoio à decisão, contextualiza os conceitos e técnicas de 

tomada de decisão desde os desafios logísticos enfrentados pelos aliados na Segunda 

Guerra Mundial. Na ocasião, foram criados grupos de estudos multidisciplinares 

envolvendo engenheiros, físicos e matemáticos, cujos esforços se concentravam em 

melhorar o desempenho dos processos em questão. 

Nessa época, foram desenvolvidos métodos matemáticos e estatísticos para a 

tomada de decisões, ramo de estudo que recebeu o nome de Investigação Operacional 

(IO) ou Pesquisa Operacional (PO). A Pesquisa Operacional tem como foco dividir 

problemas em categorias e, uma vez divididos, resolve-los através de procedimentos 

padrão. Procura encontrar soluções que sigam regras racionais, excluindo a 

subjetividade dos envolvidos no processo decisório. 

Porém, Ensslin et al. (2001) coloca que a partir dos anos 80, a comunidade 

científica passou a questionar a Pesquisa Operacional como instrumento para abordar 

situações complexas, situações estas nas quais existem aspectos subjetivos, fatores 

quantitativos e qualitativos que podem depender do momento da decisão ou dos 
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conceitos pré-formados dos tomadores de decisão. 

Assim, vários autores, como Roy (1987, 1993) apud Ensslin et al. (2001) e Déri 

et al. (1993) apud Ensslin et al. (2001), passaram a desconstruir a denominada “visão 

racionalista” da tomada de decisão, que envolvia as técnicas desenvolvidas a partir da 

Pesquisa Operacional. Em substituição, desenvolveram a denominada “visão 

construtivista” da tomada de decisão, que muda o conceito de uma decisão lógica, 

racional, exata e independente dos decisores para um processo de tomada de decisão 

que visa apoiar os decisores, levando em consideração principalmente fatores humanos 

ignorados no passado. 

 

2.2.2. A visão construtivista da tomada de decisão – Apoio à Decisão 

 

A visão construtivista, visão na qual se baseiam os conceitos modernos de Apoio 

à Decisão, entende que a decisão não é somente um momento único no tempo 

(conforme defendido pela visão racionalista), mas sim um processo que muitas vezes se 

inicia antes da existência do problema a ser resolvido. Segundo essa visão, é impossível 

estruturar um problema de maneira puramente lógica e racional, pois o indivíduo ou 

grupo de indivíduos envolvidos ou afetados pela decisão (denominados “stakeholders”, 

“partes interessadas” ou “atores”) influenciam direta ou indiretamente os processos 

decisórios através dos seus sistemas de valores, ou seja, objetivos, interesses e 

aspirações. “Este processo acontece de forma caótica, com muitas confrontações e 

interações entre as preferências dos atores” (Roy, 1996, apud Ensslin et al. 2001). 

Na visão construtivista, encontram-se diferentes tipos de atores ou partes 

interessadas. De acordo com Roy (1986) apud Ensslin et al. (2001), os atores podem ser 
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divididos em dois grupos principais: agidos e intervenientes. Os primeiros são atores 

que não tomam parte do processo decisório em si, ou seja, não são diretamente 

responsáveis pela tomada de decisão e, de maneira geral, são as partes que são afetadas 

pela decisão. Embora não tomem a decisão em si, buscam meios de influenciar as 

decisões conforme seus interesses e expectativas. Um exemplo típico desse tipo de ator 

são as crianças de uma família tradicional; embora as decisões que influem diretamente 

sobre a vida da família sejam tomadas pelos pais, os filhos, que potencialmente serão 

influenciados por essas decisões, podem usar meios para influencia-las. 

O segundo grupo, dos intervenientes, é o responsável pela tomada de decisão. 

Ainda de acordo com Roy (1986) apud Ensslin et al. (2001), formam esse grupo mais 

três tipos de atores: os decisores, os representantes e o facilitador. Os decisores são os 

atores a quem foi formalmente ou moralmente delegado o poder de decisão, ou ainda 

quem será responsabilizado pelas consequências da decisão. Os representantes são os 

atores que foram definidos por um decisor ou grupo de decisores para representa-los no 

processo de decisão, e, embora representando o sistema de valores do decisor o qual 

representam, também colocam seus próprios sistemas de valores como influência no 

processo de decisão. E finalmente, o facilitador, responsável por intermediar e apoiar o 

processo de decisão através de modelos e ferramentas, também é um ator no processo, 

pois embora deva buscar a maior isenção possível na orientação dos decisores e 

representantes, também pode influenciar o processo decisório através de duas 

orientações. 

Um ponto de vista importante que diferencia a visão construtivista da visão 

racionalista diz respeito ao entendimento sobre o problema a ser resolvido. Segundo 

Ensslin et al. (2001), a visão racionalista busca conceituar o problema de maneira 
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universal, chegando a um modelo do problema que independa do ponto de vista e 

sistema de valores dos analistas ou decisores, de tal modo que uma solução 

inquestionável possa ser vislumbrada através de um processo puramente lógico. 

Já a visão construtivista entende que o problema em si também depende do 

sistema de valores e conceitos dos atores envolvidos. Enquanto para um grupo de atores 

uma determinada situação é considerada como um problema sério, para outro grupo de 

atores a mesma situação sequer pode ser considerada como um problema. Ou uma 

mesma situação pode culminar em problemas diferentes para cada um dos atores, sendo 

que cada qual tem interesse em resolver a sua questão em primeiro lugar. 

Assim sendo, chega-se ao objetivo maior da visão construtivista da tomada de 

decisão, ou apoio a decisão: criar um modelo do problema e recomendar soluções que 

atendam aos valores dos decisores, que necessariamente dependem do entendimento do 

problema por parte dos diversos atores. A participação na criação do modelo do 

problema pelos atores e na respectiva tomada de decisão foca em que todos os atores 

tomem conhecimento dos pontos de vista e sistemas de valores alheios, colaborando 

para que a decisão final seja baseada em consenso, fator esse que aumenta 

significativamente a chance de sucesso nas ações de desdobramento da decisão tomada 

(Roy, 1993, apud Ensslin et al. 2001). Entende-se, portanto, que um mesmo problema 

pode ter várias soluções possíveis, que dependem do poder de influência de cada um 

dos atores no processo de apoio à decisão. A tabela 2.1 traz um comparativo entre as 

visões racionalista e construtivista do processo de tomada de decisão. 
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Tabela 2.1 - Características dos Paradigmas Racionalista e Construtivista  
(Ensslin et al., 2001) 

 

 
Paradigma 

Racionalista 
Paradigma 

Construtivista 

Tomada de 
Decisão 

momento em que ocorre a 
escolha da solução ótima 

processo ao longo do tempo 
envolvendo interação entre os atores 

Decisor totalmente racional dotado de sistema de valores próprio 

Problema a ser 
Resolvido 

problema real 
problema construído (cada decisor 

constrói seu próprio problema) 

Os Modelos 
representam a realidade 

objetiva 

são ferramentas aceitas pelos 
decisores como úteis no Apoio à 

Decisão 

Os Resultados dos 
Modelos 

soluções ótimas 
recomendações que visam atender 

aos valores dos decisores 

O Objetivo da 
Modelagem 

encontrar a solução ótima 
gerar conhecimento aos decisores 

sobre seu problema 

A Validade do 
Modelo 

modelo é válido quando 
representa a realidade 

objetivamente 

modelo é válido quando serve como 
ferramenta de Apoio à Decisão 

Preferência dos 
Decisores 

são extraídas pelo analista são construídas com o facilitador 

Forma de Atuação tomada de decisão Apoio à Decisão 

 

2.2.3. O processo de apoio à decisão através de uma metodologia multicritério 

 

Para Ensslin et al. (2001), a Pesquisa Operacional, baseada na visão racionalista 

da tomada de decisão, utilizava de maneira geral uma medida quantitativa de eficiência 

econômica como maneira de avaliação de alternativas, ou seja, baseava-se na análise de 

um único critério (monocritério). O problema com essa avaliação é que ela não leva em 

consideração outros diversos aspectos considerados importantes pelos tomadores de 

decisão, principalmente em se tratando de decisões complexas. Assim sendo, a partir 

dos anos 70 foram desenvolvidas novas alternativas de análise que passaram a 
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considerar vários aspectos, ordená-los e pondera-los. Essas alternativas foram 

denominadas métodos multicritério. 

Os métodos multicritério são métodos de análise que consideram mais de um 

aspecto, ou seja, avaliam ações por um conjunto de critérios. Segundo Ensslin et al. 

(2001), as escolas de língua inglesa que desenvolvem métodos multicritério geralmente 

optam por abordagens de critério único de síntese, ou seja, buscam maneiras de avaliar 

os vários critérios relacionados a uma determinada decisão e trabalha-los de tal modo 

que ao final se chegue a um critério de resumo que recomendará aos decisores as 

alternativas melhor colocadas. 

Ensslin et al. (2001) propõe um processo para a construção do modelo de apoio a 

decisão baseado na visão construtivista. Esse processo resume-se em etapas as quais se 

passa a resumir a seguir. 

 

1) Primeiro conjunto de processos: Identificação do Contexto Decisório. São parte 

desse conjunto os seguintes processos: 

• Identificar e escolher os decisores: em geral, dentro das organizações não existe 

um único responsável pelas decisões. Assim sendo, é necessário realizar o levantamento 

e escolha dos atores que participarão do processo de construção do modelo do problema 

a ser resolvido e, consequentemente, do processo de tomada de decisão. 

• Identificar os tipos de ações: entende-se por “ações” os objetos, decisões, 

candidatos, alternativas, etc. que serão explorados durante o processo decisório (Vincke, 

1992, apud Ensslin et al. 2001). Na prática, significa levantar quais as situações a serem 

abordadas pelo processo decisório e as alternativas já conhecidas pelos atores 

envolvidos. Ressalta-se que novas ações podem ser levantadas durante o processo de 
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apoio à decisão. 

• Definição da problemática de referência: consiste em dirimir dúvidas dos atores 

a respeito das ações identificadas no processo anterior. Assim sendo, deve-se descrever 

as ações e suas características de maneira formalizada, classificar as ações em 

categorias, ordena-las em termos de preferência e, finalmente, escolher as ações que 

farão parte do processo decisório. 

 

2) Segundo conjunto de processos: Estruturação do Problema. São parte desse 

conjunto os seguintes processos: 

• Construção dos mapas cognitivos individuais: considerando-se a visão 

construtivista na qual cada decisor tem um entendimento sobre o problema em análise, 

esse processo consiste na criação de um modelo de estruturação do problema sobre o 

ponto de vista individual de cada ator. O modelo proposto para essa estruturação é um 

mapa cognitivo, ou seja, uma hierarquia de conceitos, relacionados por ligações de 

influência entre meios e fins (Montibeller, 2000, apud Ensslin et al. 2001). Vários tipos 

de mapas cognitivos podem ser construídos nesse processo, sendo que o autor 

recomenda a utilização de mapas causais (ou de influência) por considerar os mais úteis 

na estruturação de modelos multicritério. 

• Agregação dos mapas cognitivos individuais: o autor considera que a melhor 

maneira de montar o mapa cognitivo generalizado do grupo de decisores é agregar os 

mapas individuais de cada decisor, devido aos interesses potencialmente conflitantes 

dos vários decisores. Esse processo se dá através da união de conceitos, aproximando os 

vários conceitos definidos individualmente, e da criação de relacionamentos entre esses 

conceitos. 
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• Construção do mapa cognitivo do grupo (congregado): consiste em apresentar ao 

grupo de decisores em uma reunião o mapa cognitivo agregado dos decisores. Nessa 

reunião, serão negociados os conceitos e relacionamentos existentes, além da potencial 

inclusão de novos conceitos e novas relações de influência. Um mapa cognitivo 

congregado que condensa o entendimento de todo o grupo de decisores é o resultado 

final esperado. 

• Análise do mapa cognitivo congregado: visa analisar o mapa cognitivo de modo 

a estruturar meios, fins, laços e clusters, determinando uma ordem no mapa e o 

preparando para a estruturação em um modelo multicritério. 

• Determinação da família de pontos de vista fundamentais (PVFs): os pontos de 

vista fundamentais (PVFs) são os aspectos considerados fundamentais pelos decisores 

para avaliar as ações potenciais. A partir da análise dos clusters realizada no processo 

anterior, são julgadas a essenciabilidade e a controlabilidade dos aspectos de modo a 

definir quais são realmente fundamentais para a tomada de decisão. 

 

3) Terceiro conjunto de processos: Estruturação do Modelo Multicritério. São parte 

desse conjunto os seguintes processos: 

• Estruturação da árvore de pontos de vista fundamentais (PVFs): após definido 

um conjunto de pontos de vista fundamentais (PFVs), pode-se representa-los em forma 

de uma Árvore de Pontos de Vista (Bana et al, 1992, apud Ensslin et al. 2001).  

• Construção de um critério para cada ponto de vista fundamental (PFV): a partir 

da análise de cada ponto de vista fundamental (PFV), determina-se um critério de 

julgamento para cada PFV e também descritores mensuráveis, operacionais e 

compreensíveis que serão responsáveis por gerar uma escala de avaliação de cada 
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critério. Existem vários métodos conhecidos para a criação dessa escala. 

• Definição das taxas de substituição dos critérios (pesos): trata-se de efetuar um 

balanceamento de importância dos critérios através da determinação de uma taxa de 

substituição, ou vulgarmente “peso”, para cada critério. Segundo o autor, esses pesos 

são necessários em função de que raramente ocorre de uma ação potencial ser melhor 

que as outras em todos os critérios do modelo. 

 

4) Quarto conjunto de processos: Avaliação das Ações Potenciais (alternativas para 

resolução do problema). São parte desse conjunto os seguintes processos: 

• Avaliação da performance das ações em cada PFV (ou critério): consiste em 

avaliar cada ação potencial mapeada em cada critério conforme os descritores 

estruturados. Cada ação, portanto, obterá uma pontuação em cada critério. 

• Agregação da performance das ações via taxas de substituição (pesos): associar a 

pontuação obtida por cada ação em cada critério com a sua respectiva taxa de 

substituição (peso), de modo a obter uma pontuação final para cada ação potencial. 

• Definição das melhores ações segundo a problemática de referência: consiste em 

explicitar as ações potenciais em sua ordem de avaliação, deixando claro quais são as 

melhores ações potenciais de acordo com o modelo estruturado. 

• Análise de sensibilidade dos parâmetros do modelo: trata-se de analisar através 

de métodos matemáticos ou experimentais como variações na avaliação dos descritores 

dos critérios ou das taxas de substituição (pesos) alteram a ordem de avaliação das ações 

potenciais, podendo gerar alterações e adaptações que determinem resultados mais 

coerentes. 

  



26 
 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Estrutura organizacional da Itaipu Binacional 

 

De modo a permitir o entendimento das metodologias (atual e anteriores) 

utilizadas na seleção de projetos da Diretoria Técnica da Itaipu Binacional, apresenta-se 

a seguir uma descrição simplificada da estrutura organizacional da Entidade Itaipu 

Binacional. 

Conforme já explicitado anteriormente, a Itaipu Binacional é uma Entidade 

Binacional criada a partir da assinatura do Tratado de Itaipu entre a República 

Federativa do Brasil e a República do Paraguai para aproveitamento hidroelétrico dos 

recursos hídricos do Rio Paraná, pertencentes em condomínio aos dois países, desde e 

inclusive o Salto Grande de Sete Quedas, ou Salto de Guaíra, até a foz do Rio Iguaçu 

(MENDONÇA, 2005). É, portanto, classificada como “Pessoa Jurídica Pública de 

Direito Internacional”, ou seja, uma entidade de natureza única regida pelas normas do 

Direito Internacional Público, cuja administração e resultados são divididos igualmente 

entre os dois países, representados em sua constituição formal pelas Centrais Elétricas 

Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, do Brasil, e Administración Nacional de Eletricidad 

- ANDE, do Paraguai. 

A figura 3.1 explicita a estrutura organizacional da Entidade.  

Responsável pela normatização, deliberação e decisão, e ainda por representar os 

dois países e sócios na administração da Entidade, o Conselho de Administração é 

composto por doze membros, sendo seis brasileiros e seis paraguaios.  

 



27 
 

 

 

(fonte: intranet) 

Figura 3.1 - Estrutura organizacional da Itaipu Binacional 

 

Abaixo do Conselho de Administração está a Diretoria Executiva, responsável 

pela prática dos atos de administração necessários à condução dos assuntos da Itaipu. É 

constituída pelos Diretores Gerais e pelos Diretores das diretorias funcionais da 

Entidade. 

A Diretoria Geral, responsável entre outras funções por coordenar, organizar, 

dirigir e controlar as atividades da Itaipu, é composta por dois Diretores Gerais, sendo 

um brasileiro e um paraguaio. 

Subordinadas à Diretoria Geral estão as diretorias funcionais, que também são 

compostas por dois diretores, sendo um brasileiro e um paraguaio. Nessas diretorias, 
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entretanto, existe a figura do Diretor e do Diretor Executivo, o último exercendo as 

decisões finais, embora na prática o consenso entre os diretores prevaleça.  

Segue um descritivo das diretorias funcionais. 

• Diretoria Técnica: responsável pela condução dos assuntos de engenharia, obras, 

operação e manutenção das instalações destinadas à produção e transmissão de energia 

elétrica. 

• Diretoria Jurídica: responsável pela condução dos assuntos jurídicos da 

Entidade. 

• Diretoria Administrativa: responsável pela condução dos assuntos referentes à 

administração dos recursos humanos e dos serviços gerais. 

• Diretoria Financeira: responsável pela condução dos assuntos econômico-

financeiros e de suprimento de bens e serviços. 

• Diretoria de Coordenação: responsável pela condução dos assuntos relacionados 

com a preservação das condições ambientais na área do reservatório, a execução dos 

projetos e obras portuárias e de navegação, a execução dos projetos e obras de 

infraestrutura, das vias de acesso, das vilas residenciais e outros serviços e obras fora da 

área das instalações destinadas à produção de energia elétrica. 

 Abaixo das diretorias, são encontradas outras unidades organizacionais: as 

superintendências, departamentos e divisões. Tratando especificamente da Diretoria 

Técnica, foco principal desse trabalho, são quatro as superintendências que a compõe: 

Superintendência de Engenharia – EN.DT, Superintendência de Manutenção – SM.DT, 

Superintendência de Obras – SO.DT e Superintendência de Operação – OP.DT. 

Também compõe a Diretoria Técnica, assim como as demais diretorias, uma Assessoria 

de Planejamento e Coordenação – PC.TE/TD. Essa assessoria é responsável, entre 
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outras atribuições, pelo planejamento e controle das atividades e projetos da Diretoria 

Técnica, e é dentro desta unidade organizacional que está alocado o Escritório de 

Gerenciamento de Projetos Setorial da Diretoria Técnica. 

 Embora o Escritório de Gerenciamento de Projetos Setorial da Diretoria Técnica 

não seja uma unidade organizacional formal, alguns colaboradores da Assessoria de 

Planejamento e Coordenação – PC.TE/TD têm sido treinados e designados para exercer 

as funções de um PMO, entre elas a colaboração para o aprimoramento da metodologia 

de gerenciamento de projetos unificada da Itaipu Binacional (conhecida como 

MiniBOK Itaipu), escolha de ferramentas informatizadas para a implantação dessa 

metodologia; a divulgação da metodologia dentro da Diretoria Técnica; a seleção dos 

projetos a serem realizados dentro da Diretoria Técnica; a assessoria metodológica aos 

gerentes de projeto; o acompanhamento do andamento dos projetos e a confecção de 

relatórios gerenciais. 

Da mesma forma, a Diretoria Geral da Itaipu Binacional também tem uma área 

destinada ao planejamento e controle da Entidade como um todo. A Assessoria de 

Planejamento Empresarial – PE.GB/GP abriga, portanto, o Escritório de Gerenciamento 

de Projetos Corporativo da Itaipu Binacional. 

 

 Ademais da estrutura organizacional, cabe esclarecer que a Itaipu Binacional, 

embora não tenha a natureza jurídica de uma empresa pública, e, portanto, não esteja 

diretamente submetida à Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8.666 de 21 

de junho de 1993), tem uma norma própria para aquisições bastante semelhante à citada 

lei, denominada Norma Geral de Licitações – NGL. Sua última versão, aprovada em 
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2012, está disponível publicamente em http://www.itaipu.gov.br/fornecedores/norma-

geral-de-licitacao. 

 Por sua semelhança com a Lei 8.666, a NGL impõe à Itaipu Binacional uma 

série de procedimentos que, embora assegurem lisura e transparência aos processos de 

licitação, também demandam prazos consideravelmente longos para determinados tipos 

de aquisição. Esse fato demanda das Assessorias de Planejamento e Coordenação maior 

atenção quando da previsão e planejamento de atividades e projetos nos quais seja 

necessária a aquisição de materiais e serviços, ou mesmo quando do fechamento de 

parcerias ou convênios com agentes externos. 

 

3.2. Modelo anterior de seleção de projetos na Diretoria Técnica 

 

O planejamento da Diretoria Técnica obedecendo a uma metodologia 

formalizada é um evento recente, ocorrido através de iniciativas pontuais 

implementadas nos últimos cinco anos e que culminaram na elaboração da metodologia 

que será apresentada mais adiante. Antes dessas ações, o planejamento obedecia a um 

critério de comum acordo entre a Assessoria de Planejamento e Coordenação e as 

demais superintendências. Entre os critérios, ainda que subjetivamente utilizados, 

estavam a necessidade evidente da realização de algum projeto para correção de algum 

problema, o histórico de realização das superintendências e a efetiva capacidade de 

realização do projeto no curto prazo. 

As necessidades evidentes eram definidas a partir das reuniões periódicas dos 

superintendentes. Nessas reuniões, que atualmente ocorrem com periodicidade semanal, 

são discutidos os temas importantes para a manutenção da operação da usina e dos seus 
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índices de desempenho. Eram discutidos problemas mais sérios e também acordados os 

projetos com urgência de implantação, garantindo prioridade e recursos no 

planejamento dos exercícios posteriores. 

O histórico de realização das superintendências era o valor monetário 

efetivamente gasto pelas superintendências individualmente nos exercícios anteriores. 

Esse valor expressava a capacidade de especificar e implementar projetos, resumindo as 

limitações de cada superintendência no que diz respeito à disponibilidade de recursos 

humanos, conhecimento e equipamentos. Assim sendo, o limite para a continuidade e 

inclusão de novos projetos no planejamento de cada superintendência era baseado na 

média do montante financeiro efetivamente gasto por ela nos exercícios anteriores. 

 Como último critério, analisava-se a real capacidade de realização dos projetos 

propostos em função do grau de definição e de andamento do projeto. Conforme 

comentado anteriormente, a Norma Geral de Licitações (NGL) da Itaipu é muito 

semelhante à Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8.666 de 21 de junho 

de 1993), de modo que demanda prazos consideravelmente longos para determinados 

tipos de aquisição. Assim sendo, para garantir algum recurso financeiro no primeiro 

exercício seguinte, é necessário que o projeto possua grau de maturidade considerável, 

com uma solução de implantação bem definida e com uma especificação técnica 

adiantada. Caso contrário, certamente não existe condição de se adquirir os serviços e 

equipamentos necessários à implantação do projeto no curto prazo. Nesse caso, o 

projeto acabava perdendo, portanto, prioridade de realização. 

 

 É possível observar que a partir desses critérios, não se conseguia ter uma visão 

de longo prazo do planejamento dos projetos. Na prática, os superintendentes definiam 
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as prioridades baseadas em sua experiência ao longo do ano e o que restava dos recursos 

era destinado aos projetos com melhor definição e especificação, ou seja, com maior 

possibilidade de realização no exercício seguinte. Não existia uma carteira de projetos 

de longo prazo, devidamente classificada e priorizada, de tal modo que cada 

superintendência necessitava priorizar seu trabalho internamente sem qualquer garantia 

de que haveriam recursos financeiros alocados nos exercícios seguintes para a 

implantação dos projetos. 

 

 Como uma primeira tentativa de elaborar um verdadeiro portfólio de projetos 

unificado para a Diretoria Técnica, foram implantados de maneira experimental três 

critérios formais a serem aplicados sobre todo o conjunto de projetos propostos por 

todas as superintendências. Dessa forma, se buscava um planejamento de médio prazo 

que pudesse efetivamente orientar o trabalho das superintendências na medida em que 

definia os projetos aos quais seriam alocados recursos nos cinco anos do ciclo seguinte. 

 Na ocasião da definição desses novos critérios, ainda não havia sido estudada e 

implementada qualquer metodologia de apoio à decisão ou método formal para a 

elaboração de um modelo multicritério. A Assessoria de Planejamento e Coordenação 

(PC.TE/TD), por meio do conhecimento geral de seus colaboradores, propôs a 

formalização de critérios que expressavam o entendimento dos superintendentes e que 

foram aprovados por meio do consenso. Observa-se dessa forma, que esses primeiros 

critérios formais não obedeceram algumas regras importantes da elaboração de um 

modelo multicritério, como a isenção de redundância entre os critérios e a implantação 

de taxas de substituição (pesos), conforme descrito no referencial teórico desse trabalho. 

Todos os três critérios, portanto, apresentavam o mesmo grau de influência sobre o 
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resultado, que era obtido a partir da soma das pontuações obtidas em cada critério. Os 

critérios tinham uma escala de pontuação que variava de 1 a 4, sendo que as piores 

avaliações correspondiam ao nível 1 e as melhores avaliações ao nível 4. 

A seguir, apresentam-se os critérios. 

 

Critério 1) Alinhamento Estratégico: considerava-se que o principal critério para 

priorização de projetos era o de que estes deveriam estar alinhados com os objetivos 

estratégicos3 da organização, de modo que pudessem ser os instrumentos para atingir as 

estratégias desenhadas para a Entidade. Nesse critério, também foram contemplados o 

atendimento a requisitos legais ou normas vigentes.  

Os objetivos estratégicos que, por consenso entre os superintendentes, foram 

definidos como os mais pertinentes à Diretoria Técnica são os seguintes: 

 

OE 1. Garantir a segurança da produção de energia com os melhores índices de 

qualidade. Assegurar o suprimento de energia elétrica para o Brasil e o Paraguai, 

atendendo as demandas dos respectivos sistemas elétricos, com parâmetros elétricos 

adequados (tensão, frequência e disponibilidade dentre outros) e a segurança das 

instalações. 

OE 3. Ser reconhecido como líder mundial em sustentabilidade corporativa.      

Desenvolver o processo de gestão da Entidade com eficiência e eficácia, atendendo os 

preceitos da sustentabilidade corporativa (socialmente justa, ambientalmente correta, 

economicamente viável, culturalmente aceita), buscando a liderança com base nas 

certificações e no reconhecimento das sociedades brasileira e paraguaia. 

                                                 
3 O Plano Estratégico da Itaipu Binacional e seus desdobramentos estão disponíveis para acesso público 
no site http://www.itaipu.gov.br/institucional/gestao-transparente. 
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OE 5. Aperfeiçoar a eficiência dos processos de produção de energia mantendo 

atualizada a infraestrutura tecnológica. Contar com processos de gestão e infraestrutura 

tecnológica adequados para que a produção de energia atenda os requisitos de qualidade 

exigidos no tocante à quantidade, à disponibilidade, aos parâmetros elétricos e aos 

custos. 

 

Para a avaliação de alinhamento estratégico, definiram-se vários níveis de 

alinhamento possíveis de serem atingidos pelos projetos em análise, conforme segue: 

 

Nível 1 - Não alinhados aos objetivos estratégicos: projetos que não tinham qualquer 

relação com os objetivos estratégicos a serem atingidos pela Entidade, nem com o 

atendimento à legislação ou normas vigentes. Não se enquadravam nesse nível os 

projetos de interesse empresarial ou solicitações externas. 

Nível 2 - Pouco alinhado aos objetivos estratégicos: projetos que atendiam a objetivos 

estratégicos da Entidade, porém não relacionados aos objetivos 1, 3 e 5. Também 

projetos que visavam atender a normas4 pouco reconhecidas ou pouco exigíveis. 

Nível 3 - Alinhado aos objetivos estratégicos: projetos que atendiam aos objetivos 

estratégicos 1, 3 ou 5, ou ainda que visavam atender à legislação vigente ou à normas 

reconhecidas e exigíveis. 

Nível 4 - Com prioridade empresarial: projetos relacionados ou não aos objetivos 

estratégicos, porém que atendiam a solicitações da alta direção da Entidade. 

 

Critério 2) Urgência: o segundo critério para a priorização de projetos dizia 
                                                 
4 Por ser um Pessoa Jurídica Pública de Direito Internacional, o entendimento jurídico admite à Itaipu 
Binacional o direito de não se adequar às normas dos seus países sócios, podendo optar por atender a 
normas internacionais, como, por exemplo, as normas americanas, europeias, canadenses, etc. 
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respeito à urgência de sua realização. Muitas vezes, projetos poderiam estar 

extremamente alinhados aos objetivos estratégicos, porém poderiam ser postergados em 

benefício de outros mais urgentes. Para a avaliação de urgência, definiram-se vários 

níveis de urgência, conforme segue: 

 

Nível 1) Baixo nível de urgência: projetos sem necessidade implantação imediata, que 

poderiam ser postergados para o final do ciclo operacional (iniciação a partir do 5º ano 

do ciclo). 

Nível 2) Médio nível de urgência: projetos com pouca necessidade implantação 

imediata, que poderiam ser alocados no 3º ou 4º ano do ciclo operacional. 

Nível 3) Alto nível de urgência: projetos urgentes, mas que poderiam ser alocados no 2º 

ano do ciclo operacional. 

Nível 4) Altíssimo nível de urgência: projetos com necessidade de iniciação imediata 

sob pena de comprometimento dos objetivos estratégicos (principalmente geração de 

energia e segurança operacional) ou que acarretariam a incidência de multas ou 

processos legais significativos. 

 

Critério 3) Nível de definição: o terceiro e último critério para a priorização de 

projetos dizia respeito à maturidade da solução a ser empregada. Muitas vezes, os 

problemas a serem resolvidos eram muito conhecidos, porém existiam diversas soluções 

técnicas ou alternativas de execução, cujas definições ou decisões ainda não haviam 

sido tomadas. Para a avaliação do nível de definição dos projetos, caracterizaram-se os 

seguintes níveis de avaliação: 
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Nível 1) Sem definição: projetos com inúmeras soluções técnicas ou alternativas de 

execução possíveis, sem que direcionamentos efetivos tenham sido estabelecidos. 

Nível 2) Baixo nível de definição: projetos com algumas soluções técnicas ou 

alternativas de execução bem definidas, porém sem decisão tomada. 

Nível 3) Médio nível de definição: projetos com solução técnica ou alternativa de 

construção única e bem definida, porém sem especificação técnica concluída. 

Nível 4) Alto nível de definição: projetos com solução técnica ou alternativa de 

execução totalmente definida, especificação técnica pronta (aprovada e traduzida 

quando for o caso), requisição de compras (documento formal de solicitação de 

aquisição) memorizada no sistema específico, contendo todos os requisitos para ser 

aprovada (exceto orçamento, quando era o caso). 

 

 O resultado da aplicação desses critérios alcançou o objetivo de criar um 

portfólio priorizado para a Diretoria Técnica, porém o resultado ficou aquém das 

expectativas dos principais decisores, os superintendentes, principalmente em função da 

não participação das superintendências no processo de construção dos critérios, sendo 

considerados relativamente superficiais. Constatou-se, portanto, que os critérios 

necessitavam ser aprimorados e que se necessitava desenvolver um processo bem 

estruturado para o levantamento das necessidades de projeto, avaliação e composição do 

portfólio.  

 Essa necessidade deu origem aos estudos e ao processo descrito a seguir, cujo 

resultado é uma metodologia que, embora ainda longe da ideal, representa o que foi 

considerado pelos decisores da Diretoria Técnica como um avanço considerável na 

maturidade da seleção dos projetos.  



37 
 

 

3.3. Formação da equipe do projeto e desenvolvimento da metodologia 

 

De modo a contemplar um entendimento mais amplo sobre os fatores que seriam 

importantes de se considerar quando da seleção e priorização dos projetos da Diretoria 

Técnica, um grupo mais amplo de colaboradores foram chamados para integrar um 

grupo de trabalho que avaliaria e melhoraria os critérios de avaliação de projetos e 

também criaria o processo de avaliação e seleção. Fizeram parte desse grupo de trabalho 

alguns colaboradores da Assessoria de Planejamento e Coordenação (PC.TE/TD) e 

também representantes das quatro superintendências da Diretoria Técnica. Entre esses 

colaboradores, destacamos a participação de um Doutor na área do conhecimento de 

Apoio à Decisão via Modelos Multicritério, cujo auxílio agregou decisiva melhoria ao 

modelo multicritério concebido anteriormente. 

Do ponto de vista decisório, também foi formulada uma nova estratégia de 

atuação. Decidiu-se que, em detrimento de se realizar a aprovação da metodologia 

apenas quando da conclusão da sua elaboração, conforme realizado anteriormente, 

etapas intermediárias de aprovação seriam realizadas ao longo da elaboração da 

metodologia, de modo que se pudesse dividir o trabalho em pacotes e conseguir 

aprovações parciais. 

Assim sendo, iniciou-se o trabalho pela definição dos papéis e responsabilidades 

junto à metodologia. Esse processo foi necessário em função da constatação de que para 

que as informações relevantes dos projetos fossem coletadas de maneira eficiente, 

deveriam ser consultados não somente os superintendentes, mas também os 

colaboradores que organizam e planejam os projetos dentro das superintendências e os 
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responsáveis técnicos pela definição e especificação dos projetos. Embora não tenham 

nenhuma designação formal dentro da estrutura organizacional da Itaipu, as 

informações passadas por esses colaboradores são fundamentais e precisam ter valor 

formal, necessitando, portanto, da oficialização desses papéis dentro da metodologia de 

seleção de projetos. 

Também dentro da definição de papéis, foi observado que era necessário definir 

quem tomaria as decisões sobre o portfólio, já que tradicionalmente o grupo dos 

superintendentes se reunia para avaliar alguns projetos antes da tomada de decisão final 

por parte dos Diretores Técnico e Técnico Executivo. O grupo dos superintendentes foi, 

então, oficializado dentro da metodologia como um grupo intermediário de discussão e 

aprovação do portfólio antes da aprovação final pelos diretores. 

Após a avaliação dos papéis, o grupo de trabalho definiu as atividades do 

processo de proposição e coleta das informações dos projetos. Foram definidos o 

escopo, o método, os responsáveis, os meios e os prazos para a realização de cada 

atividade. Esses atributos das atividades foram construídos de modo compatível com os 

processos e prazos do planejamento oficial da Diretoria Técnica, já institucionalizados. 

O processo final resultante será descrito oportunamente. 

A seguir, como parte mais complexa do trabalho, o grupo dedicou-se a construir 

uma nova dinâmica de critérios em consonância com as teorias da visão construtivista 

do apoio à decisão e com os métodos multicritério. Conforme será descrito 

posteriormente, foram levados em consideração não somente os pontos de vista dos 

superintendentes, mas também o entendimento dos membros do grupo de trabalho e 

documentações formais que já estabeleciam uma série de critérios para intervenções na 

manutenção e na atualização tecnológica dos equipamentos da usina. A análise 
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detalhada desses documentos proporcionou à metodologia uma compatibilização entre 

os critérios de alinhamento estratégico, necessários à qualquer metodologia de seleção 

de projetos, com a linguagem usual do corpo técnico de manutenção e operação da 

usina. Esse detalhe mostrou-se posteriormente como um dos principais pontos de apoio 

à implantação da metodologia junto ao corpo de decisores e colaboradores. 

 

3.4. Papéis no processo de seleção de projetos 

 

Conforme descrito anteriormente, alguns papéis foram definidos na metodologia 

de modo a outorgar formalidade a colaboradores ou grupos diferentes dos definidos na 

estrutura organizacional formal da Itaipu.  

Os primeiros papéis foram criados com o objetivo de dar valor formal às 

informações passadas pelos colaboradores que não possuem função gerencial, mas que 

estão diretamente envolvidos no planejamento e especificação dos projetos. São eles: 

• Representantes de planejamento: São os representantes das superintendências 

formalmente designados pelos superintendentes para intermediar o planejamento com as 

Assessorias de Planejamento e Coordenação (PC.TE/TD). 

• Responsáveis técnicos: São os empregados formalmente designados para a 

definição e especificação dos projetos. Para determinados projetos, podem ser 

indivíduos ou grupos, envolvendo ou não mais de uma superintendência. 

 

Um papel também foi criado de modo a instituir uma fase intermediária de 

aprovação do portfólio de projetos, bem como negociar a aprovação final com os 

diretores, conforme segue.  
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• Board de Superintendentes e Assessores: Grupo de Superintendentes e 

Assessores, coordenado pelos Assessores de Planejamento e Coordenação (PC.TE/TD), 

que se reúne de forma ordinária ou extraordinária para a tomada de decisões sobre o 

portfólio. É o grupo responsável por buscar o entendimento de questões decisórias com 

a Diretoria e por aprovar o portfólio para o ciclo em questão. 

 

Ademais desses papéis, também foi criada a figura dos Facilitadores de Projetos, 

contemplando a função do Escritório de Gerenciamento de Projetos Setorial de fornecer 

informações e auxílio aos gerentes de projetos na utilização da metodologia de 

gerenciamento de projetos, bem como de captar informações para o processo de 

priorização e elaboração de relatórios. 

• Facilitadores de projeto: Representantes das Assessorias de Planejamento e 

Coordenação (PC.TE/TD) responsáveis pelo envolvimento no planejamento dos 

projetos. Suas funções são a de auxílio no planejamento junto aos representantes 

técnicos, obtenção de dados e defesa do projeto no processo de seleção de projetos da 

Diretoria Técnica. 

 

3.5. Processos da metodologia de seleção de projetos 

 

 Apresenta-se a seguir os processos que foram definidos pelo grupo de trabalho e 

que fazem parte da metodologia de seleção de projetos. 

 

Processo 1) Solicitação das necessidades de projetos das superintendências. 

Descrição: Solicitar formalmente às superintendências que elaborem junto aos 
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respectivos departamentos e divisões o levantamento das necessidades de projeto para o 

ciclo em planejamento. 

Responsáveis: Assessores de Planejamento e Coordenação (PC.TE/TD). 

Método: Enviar mensagem via correio eletrônico aos superintendentes. 

Prazo: 15 de junho do ano que antecede o início do ciclo em planejamento. 

 

Processo 2) Realização do levantamento dos projetos pelas superintendências. 

Descrição: Realizar junto aos departamentos e divisões o levantamento das necessidades 

de projeto para o ciclo em planejamento. 

Responsáveis: Representantes de planejamento das superintendências. 

Método: Definido a critério dos procedimentos internos adotados por cada 

superintendência. Pode envolver solicitações formais, reuniões, etc. Devem ser 

coletadas as seguintes informações:  nome do projeto; justificativa e objetivos; nomes 

dos responsáveis técnicos (indicar também os responsáveis de outras superintendências, 

se houverem); custo total; cronograma em meses contados a partir da aprovação (deve 

contemplar definição, especificação técnica, emissão e aprovação da requisição de 

compra, processo de compra, execução, comissionamento e conclusão); data de início 

(da fase de definição) ou, se já iniciado, fase na qual se encontra; cronograma de 

desembolso em meses. 

Prazo: 20 de julho do ano que antecede o início do ciclo em planejamento. 

 

Processo 3) Confecção e envio das necessidades de projetos à PC.TE/TD. 

Descrição: Compilar as informações coletadas dos departamentos e divisões e 

encaminhar aos Assessores de Planejamento e Coordenação (PC.TE/TD). 
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Responsáveis: Representantes de planejamento das superintendências. 

Método: Definido a critério dos procedimentos internos adotados por cada 

superintendência. Envio das informações aos Assessores de Planejamento e 

Coordenação (PC.TE/TD) em formato Word ou Excel via correio eletrônico. 

Prazo: 01 de agosto do ano que antecede o início do ciclo em planejamento. 

 

Processo 4) Definição dos Facilitadores de Projeto. 

Descrição: Definir os facilitadores da PC.TE/TD para cada um dos projetos. 

Responsáveis: Assessores de Planejamento e Coordenação (PC.TE/TD). 

Método: Nomear formalmente os facilitadores de projeto de cada projeto, respeitado as 

seguintes regras de prioridade para a definição dos facilitadores: projetos de maior 

complexidade técnica devem ser abrangidos preferencialmente por engenheiros; e 

projetos de maior complexidade de execução e orçamento devem ser abrangidos 

preferencialmente por empregados com mais tempo de experiência. Deve ser elaborada 

uma lista dos facilitadores e enviada via correio eletrônico para os superintendentes, 

representantes de planejamento e representantes técnicos. 

Prazo: 05 de agosto do ano que antecede o início do ciclo em planejamento. 

 

Processo 5) Entendimento e pontuação das necessidades de projetos das 

superintendências. 

Descrição: Realizar, em conjunto com os responsáveis pelo planejamento e os 

responsáveis técnicos, o entendimento e a classificação dos projetos conforme os 

critérios e pontuações definidos. 

Responsáveis: Facilitadores de Projeto. 
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Método: Realizar uma reunião por projeto em conjunto com os representantes de 

planejamento e os responsáveis técnicos envolvidos, bem como com outras partes 

interessadas (representante da área cliente do projeto, gerentes, responsável pela 

aquisição, etc.). Nessas reuniões, serão abordadas as pontuações em cada um dos 

critérios (que serão descritos oportunamente) para posterior classificação, podendo 

também ser aproveitadas para a confecção dos respectivos Termos de Abertura. 

Prazo: 31 de agosto do ano que antecede o início do ciclo em planejamento. 

 

Processo 6) Confecção dos Termos de Abertura 

Descrição: Elaborar os Termos de Abertura para todos os novos projetos propostos para 

o ciclo. 

Responsáveis: Representantes de planejamento das superintendências, com o auxílio 

dos Facilitadores de Projeto. 

Método: Elaborar dos Termos de Abertura de todos os novos projetos do ciclo, 

utilizando os padrões estabelecidos pelo MiniBOK Itaipu. Os novos Termos de 

Abertura devem ser assinados pelos Superintendentes da área gestora do projeto e 

encaminhados à Assessoria de Planejamento e Coordenação (PC.TE/TD).  

Prazo: 15 de setembro do ano que antecede o início do ciclo em planejamento. 

 

Processo 7) Classificação das necessidades de projetos das superintendências. 

Descrição: Realizar a classificação de todas as necessidades de projetos das 

superintendências para avaliar as prioridades de realização. 

Responsáveis: Colaboradores da Assessoria de Planejamento e Coordenação 

(PC.TE/TD). 
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Método: Elaborar uma planilha contendo o nome dos projetos e a pontuação definida 

em cada um dos critérios, obtendo uma pontuação final de cada projeto conforme os 

critérios estabelecidos e classifica-los conforme a regra estabelecida. 

Prazo: 10 de outubro do ano que antecede o início do ciclo em planejamento. 

 

Processo 8) Enquadramento das necessidades de projeto priorizadas no ciclo de 

planejamento. 

Descrição: Efetuar a verificação das disponibilidades orçamentárias do ciclo e alocar os 

projetos priorizados. 

Responsáveis: Colaboradores da Assessoria de Planejamento e Coordenação 

(PC.TE/TD). 

Método: Verificar as disponibilidades orçamentárias após a alocação das previsões de 

todos os projetos em andamento e enquadrar os novos projetos, seguindo a ordem 

obtida na classificação dos projetos, até que o orçamento disponibilizado para o ciclo 

esteja totalmente alocado. Os Assessores de Planejamento e Coordenação (PC.TE/TD) 

devem informar os superintendentes, representantes de planejamento e representantes 

técnicos via correio eletrônico sobre os resultado da alocação dos projetos no ciclo, bem 

como sobre os projetos que não foram alocados. 

Prazo: 10 de outubro do ano que antecede o início do ciclo em planejamento. 

 

Processo 9) Balanceamento e aprovação do portfólio de projetos pelo Board de 

Superintendentes e Assessores. 

Descrição: Discutir e adaptar o portfólio conforme o entendimento dos 

superintendentes. 
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Responsáveis: Assessores de Planejamento e Coordenação (PC.TE/TD). 

Método: Reunir todos os superintendentes e assessores da Diretoria Técnica para 

apresentar os resultados do processo de seleção de projetos, discutir e verificar se 

existem necessidades de adaptação, até que todos os superintendentes estejam de 

acordo. Deve ser confeccionada uma versão final do portfólio do ciclo a ser assinada 

por todos os superintendentes e pelos Assessores de Planejamento e Coordenação 

(PC.TE/TD). Deve-se ainda informar os representantes de planejamento e os 

representantes técnicos sobre a versão final do portfólio via correio eletrônico. 

Prazo: 30 de outubro do ano que antecede o início do ciclo em planejamento. 

 

Processo 10) Encaminhamento dos Termos de Abertura 

Descrição: Encaminhar os Termos de Abertura de todos os novos projetos do ciclo à 

Assessoria de Planejamento Empresarial (PE.GB/GP), que abriga o Escritório de 

Gerenciamento de Projetos Corporativo.  

Responsáveis: Assessores de Planejamento e Coordenação (PC.TE/TD). 

Método: Encaminhar os Termos de Abertura elaborados à Assessoria de Planejamento 

Empresarial (PE.GB/GP) e solicitar a abertura dos respectivos programas e ações no 

sistema de planejamento empresarial, caso seja o caso, via correio eletrônico.  

Prazo: 10 de novembro do ano que antecede o início do ciclo em planejamento. 

 

Processo 11) Elaboração dos Planos de Projeto 

Descrição: Elaborar os Planos de Projeto para os projetos alocados nos dois primeiros 

anos do ciclo. 

Responsáveis: Facilitadores de Projeto. 
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Método: Realizar reunião com os responsáveis de planejamento e os responsáveis 

técnicos para elaborar os Planos de Projeto para os projetos alocados nos dois primeiros 

anos do ciclo. 

Prazo: 20 de dezembro do ano que antecede o início do ciclo em planejamento. 

 

3.6. Critérios para avaliação de projetos 

 

Conforme mencionado anteriormente, a elaboração dos critérios recebeu a maior 

ênfase do grupo de trabalho, em função de ser o fator que mais influenciaria no 

resultado da seleção. Como contribuição, os representantes das superintendências 

trouxeram dois instrumentos formais da Itaipu que acabaram servindo como base para a 

elaboração dos critérios. Passa-se, portanto, a uma breve explicação a respeito desses 

instrumentos. 

 

3.6.1. Instrumento 1) Sistema de Operação e Manutenção – SOM 

 

O Sistema de Operação e Manutenção – SOM – é um método gerencial de 

normatização, planejamento, acompanhamento, controle e avaliação das atividades de 

operação e manutenção das áreas elétrica, mecânica e civil da usina, com base nas 

modernas técnicas e processos consolidados a partir da experiência adquirida por 

empresas do setor elétrico e acumulada pela própria Itaipu. O método baseia-se no 

controle permanente de equipamentos e estruturas, permitindo a detecção de qualquer 

alteração nas condições normais de operação antes que esta se transforme em falhas ou 

restrições operativas indesejáveis. Prioriza a análise das ocorrências através do histórico 
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de manutenções periódicas e aperiódicas, estudos estatísticos, acompanhamento do 

desempenho operativo dos equipamentos e sistemas, e análise de custos de manutenção. 

Permite detectar objetivamente e com a antecedência adequada, a evolução do desgaste 

ou deficiência operativa, possibilitando decidir pela época mais propícia de execução da 

intervenção da manutenção. 

O Sistema SOM possui uma série de manuais que estabelecem definições e 

procedimentos já instituídos para a manutenção dos diversos equipamentos da usina. 

Entre esses manuais destacamos um que, entre outras definições, estabelece a 

criticidade desses equipamentos, ou seja, a importância que os equipamentos têm na 

instalação. Nem todos os equipamentos da usina têm a mesma importância. Portanto, é 

necessário atribuir a cada um o respectivo índice de criticidade (nível de atendimento) 

em relação ao processo produtivo, a fim de se distinguir os de maior prioridade. No 

Sistema SOM, os equipamentos e estruturas estão classificados conforme os seguintes 

níveis de atendimento: 

 

Nível A: são classificados no nível "A" de atendimento aqueles equipamentos e 

estruturas cuja falha acarreta perda de geração da usina; 

Nível B: são classificados no nível "B" de atendimento aqueles equipamentos e 

estruturas cuja falha reduz a confiabilidade de geração da Usina; 

Nível C: são classificados no nível "C" de atendimento os demais equipamentos e 

estruturas do aproveitamento; 

Prioridade Zero: alguns equipamentos que, embora não estejam diretamente 

relacionados com a geração de energia, comprometem a segurança e integridade física 

da usina. 
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3.6.2. Instrumento 2) Diretrizes para a Atualização Tecnológica de Itaipu 

 

Outro instrumento que serviu como base para a construção da metodologia de 

seleção de projetos é o documento técnico “Diretrizes e Critérios para a Atualização 

Tecnológica de Itaipu”, que tem por objetivo apresentar as diretrizes e critérios gerais, 

consolidados pelas Superintendências de Engenharia (EN.DT), Manutenção (SM.DT) e 

Operação (OP.DT), para a realização do processo de atualização tecnológica 

(modernização e extensão da vida útil de equipamentos) das instalações da Central 

Hidroelétrica de Itaipu. Estabelece conceitos básicos associados com o processo de 

modernização e extensão de vida útil de hidroelétricas, diretrizes de inclusão e exclusão 

de equipamentos que devem ou não ser atualizados, critérios gerais a serem aplicados 

para a elaboração do plano de modernização ou de extensão de vida útil de 

equipamentos, metodologia geral para avaliação do estado dos equipamentos, entre 

outros princípios. 

Nesse documento, estão definidos os vários estados de conservação cabíveis aos 

equipamentos da usina. São eles:  

• equipamento/sistema em estado satisfatório, quando a operação e manutenção do 

equipamento/sistema encontram-se em estado normal, sem dificuldades;  

• equipamento/sistema obsoleto por incapacidade funcional, quando o atual 

sistema/equipamento não cumpre todas as funcionalidades consideradas obrigatórias, 

incluindo o aspecto de segurança, ou quando o sistema/equipamento, mesmo quando 

submetido a pequenas adaptações, não cumpre todas as funcionalidades necessárias; 

• equipamento/sistema obsoleto por falta de peças, quando as peças de reposição 
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necessárias não estão mais disponíveis no mercado ou se não há assistência técnica 

especializada disponível no mercado; 

• equipamento/sistema com baixa disponibilidade, se num único mês, o 

equipamento/sistema é o responsável pelo não atendimento da potência contratada ou 

pela redução de suprimentos em duas ou mais oportunidades, ou caso o índice de 

disponibilidade de um equipamento principal ao longo de um período de 12 meses é 

inferior ao índice utilizado no planejamento estratégico, entre outras situações; 

• equipamento/sistema com risco à segurança, quando são constatados riscos à 

vida humana, riscos às instalações físicas e riscos aos sistemas elétricos brasileiro e/ou 

paraguaio. 

• equipamento/sistema com iminente indisponibilidade de pessoal para 

manutenção, quando da existência de apenas um especialista para a manutenção de um 

determinado sistema/equipamento, quando a tecnologia associada ao 

sistema/equipamento for caracterizada como ultrapassada (os sistemas/equipamentos 

substitutivos disponíveis no mercado usam outra tecnologia), ou quando há 

indisponibilidade clara de profissionais no mercado com domínio dessa tecnologia ou 

impossibilidade e/ou inconveniência de re-treinamento de recursos humanos internos. 

 

3.6.3. Composição dos critérios 

 

Utilizando-se, portanto, os princípios expressos no Sistema SOM e no 

documento de Diretrizes para Atualização Tecnológica para classificação dos 

equipamentos da usina, foram determinados os dois primeiros critérios da metodologia 

de seleção de projetos, conforme descrito a seguir. Esses dois critérios visam relacionar 
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os projetos propostos ao Objetivo Estratégico 1 da Itaipu Binacional, conforme já citado 

no item 3.2. (relacionado à manutenção da geração e transmissão de energia, e 

segurança operacional). 

 

 Critério 1) Impacto e Severidade. Esse critério foi construído em forma de 

matriz de modo a identificar ao mesmo tempo o nível de criticidade dos equipamentos 

relacionados ao projeto proposto (impacto) com o seu estado de conservação 

(severidade). 

 Para avaliar o impacto, foram definidos 3 níveis de criticidade de equipamentos, 

exatamente conforme descrito do Sistema SOM: 

Nível A: são classificados no nível "A" de atendimento aqueles equipamentos e 

estruturas cuja falha acarreta perda de geração da usina; 

Nível B: são classificados no nível "B" de atendimento aqueles equipamentos e 

estruturas cuja falha reduz a confiabilidade de geração da Usina; 

Nível C: são classificados no nível "C" de atendimento os demais equipamentos e 

estruturas do aproveitamento. 

 Para avaliar a severidade, foram estabelecidas algumas situações de degradação 

dos equipamentos, conforme descrito no documento de Diretrizes para Atualização 

Tecnológica: 

• Situação 1: equipamentos/sistemas indisponíveis (fora de operação) 

• Situação 2: equipamentos/sistemas com baixa disponibilidade 

• Situação 3: equipamentos/sistemas com provisão de peças de reposição 

comprometida ou falta de assistência técnica 

• Situação 4: equipamentos/sistemas com incapacidade funcional 
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• Situação 5: equipamentos/sistemas com previsão de indisponibilidade futura 

• Situação 6: equipamentos/sistemas em estado satisfatório 

 A associação desses características de degradação resulta nos 6 níveis de 

severidade possíveis: 

Nível A: Situação 1 

Nível B: Situações 2, 3 e 4 associadas 

Nível C: Situações 2 e 3 associadas ou Situações 3 e 4 associadas 

Nível D: Situação 2 ou Situação 3 ou Situação 4 

Nível E: Situação 5 

Nível F: Situação 6 

 A figura 3.2 ilustra a matriz do Critério 1, Impacto e Severidade, indicando a 

prioridade para os projetos que tratam de equipamento cujo impacto e severidade 

tendem ao Nível A, cuja situação é destacada em vermelho.  

 

 

Figura 3.2 - Matriz de análise do Critério 1 

Nível A Nível B Nível C

Nível A

Nível B

Nível C

Nível D

Nível E

Nível F

IMPACTO
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V
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A
D
E

CRITÉRIO 1
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Critério 2) Segurança. Seguindo o princípio da independência de avaliação dos 

critérios, presente na metodologia multicritério apresentada na revisão da literatura 

desse trabalho, optou-se por avaliar a segurança em um critério separado. 

Para avaliação da segurança, foi utilizada a definição de Prioridade Zero da 

classificação de equipamentos do Sistema SOM, avaliando os projetos propostos 

conforme o risco à segurança dos equipamentos envolvidos. Pode-se também avaliar 

esse critério como sendo o risco assumido pela não realização do projeto.  

Foram levantadas três situações relacionadas à segurança: 

• Situação 1: projeto cuja não realização afeta a segurança dos equipamentos ou 

estruturas da usina 

• Situação 2: projeto cuja não realização afeta a segurança das pessoas 

• Situação 3: projeto cuja não realização não afeta a segurança 

 A partir dessas situações, foram estabelecidos três níveis de avaliação para o 

critério Segurança: 

Nível A: Situações 1 e 2 associadas 

Nível B: Situação 1 ou Situação 2 

Nível C: Situação 3 

 

 Após a definição dos critérios que atendem ao Objetivo Estratégico 1, passou-se 

a definir os critérios que seriam utilizados para avaliação dos demais objetivos 

estratégicos pertinentes à Diretoria Técnica, nesse caso os Objetivos Estratégicos 3 

(relacionado à sustentabilidade) e Objetivo Estratégico 5 (relacionado a eficiência de 

processos), ambos já descritos no item 3.2. 
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Critério 3) Processos. Esse critério foi criado para atendimento ao Objetivo 

Estratégico 5 e avalia a eficácia e aperfeiçoamento dos processos de produção de 

energia e manutenção. 

Foram descritas quatro situações pertinentes aos projetos propostos quanto à 

melhoria dos processos: 

• Situação 1: projeto aumenta a produtividade de equipamentos, sistemas ou 

estruturas 

• Situação 2: projeto reduz o tempo requerido para ações de manutenção 

preventiva ou corretiva 

• Situação 3: projeto que reduz a quantidade de homens/hora necessários para a 

operação ou manutenção 

• Situação 4: projeto que não influi nos processos de operação e manutenção 

 A partir dessas situações, foram estabelecidos quatro níveis de avaliação para o 

critério Processos: 

Nível A: Situação 1, 2 e 3 associadas 

Nível B: Situações 1 e 2 associadas, Situações 1 e 3 associadas ou Situações 2 e 3 

associadas  

Nível C: Situação 1 ou Situação 2 ou Situação 3 

Nível D: Situação 4 

 

 Critério 4) Sustentabilidade. Esse critério foi criado para atendimento ao 

Objetivo Estratégico 3 e avalia o atendimento aos preceitos da sustentabilidade 

corporativa baseada no tripé da sustentabilidade (econômico, social e ambiental).  

Foram definidas quatro situações pertinentes aos projetos propostos quanto à 
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sustentabilidade: 

• Situação 1: projeto colabora com a sustentabilidade econômica da Entidade 

(reduzem custo ou aumentam produção de energia) 

• Situação 2: projeto colabora com práticas socialmente justas 

• Situação 3: projeto colabora com práticas ambientalmente corretas  

• Situação 4: projeto não influi na sustentabilidade 

 A partir dessas situações, foram estabelecidos seis níveis de avaliação para o 

critério Sustentabilidade: 

Nível A: Situação 1, 2 e 3 associadas 

Nível B: Situações 1 e 2 associadas ou Situações 1 e 3 associadas  

Nível C: Situação 1 

Nível D: Situações 2 e 3 associadas  

Nível E: Situação 2 ou Situação 3 

Nível F: Situação 4 

 

 Um último critério foi estabelecido para avaliação da capacidade de realização 

do projeto. 

 Critério 5) Nível de Definição. Esse critério, que já fazia parte da metodologia 

anterior (conforme descrito no item 3.2), visa avaliar se o projeto tem capacidade de ser 

realizado no primeiro ano do ciclo em planejamento. Verifica se o projeto está 

devidamente definido de tal modo que as aquisições que fazem parte do projeto possam 

ser executadas dentro do próximo ano (lembrando que, devido à Norma Geral de 

Licitações da Itaipu, o tempo requerido para as aquisições é considerável).  

Porém, diferentemente da metodologia anterior, esse critério é do tipo booleano 
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(passa ou não passa). Deve-se, portanto, avaliar a prioridade do projeto conforme os 

quatro critérios anteriores, e só então aplicar o Critério 5. A lógica é a de que de nada 

adianta um projeto ser considerado prioritário para implantação se sua definição e 

especificação não estão prontas para serem implementadas. Nesse caso, o projeto será 

alocado para o ano posterior (o segundo ano do ciclo em planejamento), aguardando 

definição e especificação. 

 

Assim sendo, apresenta-se a tabela 3.1 com a compilação dos critérios e das 

situações de avaliação possível para cada um. 
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Tabela 3.1 - Estruturação dos critérios 

 

    

Nível A - equipamentos e 
estruturas cuja falha acarreta 

perda de geração da usina

Nível B - equipamentos e 
estruturas cuja falha reduz a 

confiabilidade de geração

Nível C - demais equipamentos 
e estruturas

S1 - equipamentos 
indisponíveis

S1 - equipamentos 
indisponíveis

S1 - equipamentos 
indisponíveis

S1 - afeta a segurança dos 
equipamentos ou estruturas; e 

S2 - afeta a segurança das 
pessoas

S1 - aumenta a produtividade 
de equipamentos; S2 - reduz o 
tempo requerido para ações de 

manutenção ; e S3 - reduz a 
quantidade de homens/hora 

necessários

S1 - colabora com a 
sustentabilidade econômica; S2 

- colabora com práticas 
socialmente justas; e S3 - 

colabora com práticas 
ambientalmente corretas

Para fazer parte do primeiro ano 
do ciclo, o projeto necessita ter 
Requisição de Compra gravada 

no sistema específico, sem 
pendências de documentação

S2 - equipamentos com baixa 
disponibilidade; S3 - sem peças 

de reposição ou assistência 
técnica; e S4 - com 

incapacidade funcional

S2 - equipamentos com baixa 
disponibilidade; S3 - sem peças 

de reposição ou assistência 
técnica; e S4 - com 

incapacidade funcional

S2 - equipamentos com baixa 
disponibilidade; S3 - sem peças 

de reposição ou assistência 
técnica; e S4 - com 

incapacidade funcional

S1 ou S2 S1 e S2, ou S1 e S3, ou S2 e S3 S1 e S2, ou S1 e S3

S2 e S3, ou S3 e S4 S2 e S3, ou S3 e S4 S2 e S3, ou S3 e S4 S3 - não afeta a segurança S1 ou S2 ou S3 S1

S2 ou S3 ou S4 S2 ou S3 ou S4 S2 ou S3 ou S4 - S4 - não influi nos processos S2 e S3

S5 - equipamentos com 
previsão de indisponibilidade 

futura

S5 - equipamentos com 
previsão de indisponibilidade 

futura

S5 - equipamentos com 
previsão de indisponibilidade 

futura
- - S2 ou S3

S6 - equipamentos operando 
normalmente

S6 - equipamentos operando 
normalmente

S6 - equipamentos operando 
normalmente

- -
S4 - não influi na 
sustentabilidade

CRITÉRIO 2       
SEGURANÇA

CRITÉRIO 3       
PROCESSOS

CRITÉRIO 4       
SUSTENTABILIDADE

CRITÉRIO 5       
NÍVEL DE 

DEFINIÇÃO

IMPACTO E SEVERIDADE

Atendimento ao Objetivo Estratégico 1 (geração de energia e segurança operacional)
Atendimento ao Objetivo Estratégico 5 (processos) 

e 3 (sustentabilidade)

CRITÉRIO 1
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3.7. Definição das taxas de substituição (pesos) 

 

Conforme descrito no item 2.2.3, é parte fundamental de uma metodologia 

multicritério a definição de taxas de substituição (ou pesos) para os critérios mapeados. 

Assim sendo, após a definição e consenso dentro do grupo de trabalho a respeito da 

suficiência dos cinco critérios descritos para a realização da priorização dos projetos da 

Diretoria Técnica, iniciou-se uma dinâmica de modo definir as taxas de substituição 

entre os critérios e as taxas de substituição para os diversos níveis de cada critério. 

A dinâmica utilizada para o levantamento dos pesos seguiu a filosofia da visão 

construtivista do apoio à decisão, sendo realizada com a presença de todo o grupo de 

trabalho e o auxílio de um facilitador, cuja função era a de provocar as situações nas 

quais os integrantes do grupo concluiriam sobre o peso dos objetos em discussão. 

Iniciou-se a dinâmica para a atribuição de pesos para os níveis dentro de cada 

critério. O método utilizado foi relativamente simples, baseando-se em pesos que seriam 

atribuídos aos objetos em discussão, cujos limites estavam entre 0 (zero) e 10. 

Conforme mencionado no item 3.6.3, o Critério 1 é uma matriz que avalia a 

característica (impacto) e o nível de degradação (severidade) dos equipamentos 

envolvidos no projeto. Para avaliação do nível de degradação (severidade), foi 

inicialmente atribuído o peso 10 à pior situação possível, ou seja, à que teria maior 

prioridade de resolução. Nesse caso, a pior situação possível, que leva o maior grau de 

prioridade e, consequentemente, peso 10, é a situação na qual o equipamento encontra-

se inoperante/indisponível, ou seja, Nível A. 

A partir da atribuição da nota máxima, o facilitador perguntava ao grupo qual a 

sensação de perda sentida quando da retirada de um projeto de Nível A e em seu lugar 
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colocado um projeto de Nível B. Após discussão no grupo, consensou-se que a sensação 

de perda era de 20%, ou seja, que um projeto de Nível B teria 80% da prioridade de um 

projeto de Nível A e, portanto, um peso 8. 

Essa mesma dinâmica se seguiu para a determinação dos demais pesos de 

avaliação da severidade, conforme apresentado na tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 - Atribuição de pesos para a avaliação da Severidade 

 

 

 Também utilizou-se a mesma dinâmica para avaliação dos níveis em todos os 

outros critérios (Segurança, Processos e Sustentabilidade), conforme apresentado na 

tabelas 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6. 

 

Tabela 3.3 - Atribuição de pesos para a avaliação da Segurança 

 

Nível A
S1 - equipamentos 

indisponíveis
10 Nível A

S1 - equipamentos 
indisponíveis

10 Nível A
S1 - equipamentos 

indisponíveis
10

Nível B

S2 - equipamentos com 
baixa disponibilidade; S3 - 

sem peças de reposição 
ou assistência técnica; e 
S4 - com incapacidade 

funcional

→ Nível B

S2 - equipamentos com 
baixa disponibilidade; S3 - 

sem peças de reposição 
ou assistência técnica; e 
S4 - com incapacidade 

funcional

8 Nível B

S2 - equipamentos com 
baixa disponibilidade; S3 - 

sem peças de reposição 
ou assistência técnica; e 
S4 - com incapacidade 

funcional

8

Nível C S2 e S3, ou S3 e S4 Nível C S2 e S3, ou S3 e S4 Nível C S2 e S3, ou S3 e S4 6
Nível D S2 ou S3 ou S4 Nível D S2 ou S3 ou S4 Nível D S2 ou S3 ou S4 4

Nível E
S5 - equipamentos com 

previsão de 
indisponibilidade futura

Nível E
S5 - equipamentos com 

previsão de 
indisponibilidade futura

Nível E
S5 - equipamentos com 

previsão de 
indisponibilidade futura

2

Nível F
S6 - equipamentos 

operando normalmente
Nível F

S6 - equipamentos 
operando normalmente

Nível F
S6 - equipamentos 

operando normalmente
0

SEVERIDADE SEVERIDADE SEVERIDADE

→

Nível A

S1 - afeta a segurança dos 
equipamentos ou 

estruturas; e S2 - afeta a 
segurança das pessoas

10 Nível A

S1 - afeta a segurança dos 
equipamentos ou 

estruturas; e S2 - afeta a 
segurança das pessoas

10

Nível B S1 ou S2 Nível B S1 ou S2 8

Nível C S3 - não afeta a segurança Nível C S3 - não afeta a segurança 0

→

SEGURANÇA SEGURANÇA



59 
 

Tabela 3.4 - Atribuição de pesos para a avaliação dos Processos 

 

 

Tabela 3.5 - Atribuição de pesos para a avaliação da Sustentabilidade 

 

 

 Como última etapa do processo, foi então realizada a mesma dinâmica para 

atribuição do peso entre os critérios. Definiu-se inicialmente que o peso 10 seria 

atribuído ao equipamento com maior criticidade na avaliação do Critério 1 – Impacto, e 

os pesos dos demais critérios foram atribuídos conforme a sensação de perda, 

exatamente da mesma maneira como na atribuição dos pesos dos níveis de cada critério 

Nível A

S1 - aumenta a 
produtividade de 

equipamentos; S2 - reduz 
o tempo requerido para 

ações de manutenção ; e 
S3 - reduz a quantidade de 
homens/hora necessários

10 Nível A

S1 - aumenta a 
produtividade de 

equipamentos; S2 - reduz 
o tempo requerido para 

ações de manutenção ; e 
S3 - reduz a quantidade de 
homens/hora necessários

10

Nível B
S1 e S2, ou S1 e S3, ou S2 

e S3
Nível B

S1 e S2, ou S1 e S3, ou S2 
e S3

7

Nível C S1 ou S2 ou S3 Nível C S1 ou S2 ou S3 3

Nível D
S4 - não influi nos 

processos
Nível D

S4 - não influi nos 
processos

0

→

PROCESSOS PROCESSOS

Nível A

S1 - colabora com a 
sustentabilidade 

econômica; S2 - colabora 
com práticas socialmente 

justas; e S3 - colabora 
com práticas 

ambientalmente corretas

10 Nível A

S1 - colabora com a 
sustentabilidade 

econômica; S2 - colabora 
com práticas socialmente 

justas; e S3 - colabora 
com práticas 

ambientalmente corretas

10

Nível B S1 e S2, ou S1 e S3 Nível B S1 e S2, ou S1 e S3 8
Nível C S1 Nível C S1 6
Nível D S2 e S3 Nível D S2 e S3 4
Nível E S2 ou S3 Nível E S2 ou S3 2

Nível F
S4 - não influi na 
sustentabilidade

Nível F
S4 - não influi na 
sustentabilidade

0

 SUSTENTABILIDADE

→

 SUSTENTABILIDADE
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realizada anteriormente. 

 É interessante destacar que durante a discussão do grupo, entendeu-se que o 

Critério 2 (Segurança) deveria ter o mesmo peso da avaliação de impacto de Nível B, e 

que o Critério 3 (Processos) deveria ter o mesmo peso da avaliação de impacto de Nível 

C. A avaliação resultante pode ser vislumbrada na tabela 3.6. 

  

Tabela 3.6 - Atribuição de pesos entre os critérios 

 

 

 Porém, com o objetivo de permitir que a pontuação somada de todos os critérios 

pudesse expressar o valor máximo de 1.000 pontos na escala de avaliação, foi realizada 

a normalização dos pesos, ou seja, um processo para tornar a soma da pontuação 

máxima dos critérios igual a 100. Esse processo foi realizado através de uma regra de 

três simples na qual a soma dos pesos de todos os critérios (nesse caso, 10 + 7 + 5 + 7 + 

5 + 2 = 36) deveria equivaler a 100. Obteve-se, portanto, pesos normalizados para os 

critérios, cuja soma é 100 após os devidos arredondamentos  (28 + 19 + 14 + 19 + 14 + 

6 = 100), conforme expresso na tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7 - Pesos normalizados para os critérios 

 

 

Nível A - equipamentos e 
estruturas cuja falha 

acarreta perda de geração 
da usina

10

Nível B - equipamentos e 
estruturas cuja falha reduz 

a confiabilidade de 
geração

7
Nível C - demais 
equipamentos e 

estruturas
5

IMPACTO E SEVERIDADE

Atendimento ao Objetivo Estratégico 1 (geração de energia e segurança operacional)
Atendimento ao Objetivo Estratégico 5 (processos) e 3 

(sustentabilidade)

CRITÉRIO 1
CRITÉRIO 2         

SEGURANÇA       
7

CRITÉRIO 3         
PROCESSOS        

5

CRITÉRIO 4         
SUSTENTABILIDADE      

2

Nível A - equipamentos e 
estruturas cuja falha 

acarreta perda de geração 
da usina

PESO 
28

Nível B - equipamentos e 
estruturas cuja falha reduz 

a confiabilidade de 
geração

PESO 
19

Nível C - demais 
equipamentos e 

estruturas

PESO 
14

IMPACTO E SEVERIDADE

Atendimento ao Objetivo Estratégico 1 (geração de energia e segurança operacional)
Atendimento ao Objetivo Estratégico 5 (processos) e 3 

(sustentabilidade)

CRITÉRIO 1
CRITÉRIO 2         

SEGURANÇA       
PESO 19

CRITÉRIO 3         
PROCESSOS        

PESO 14

CRITÉRIO 4         
SUSTENTABILIDADE      

PESO 6



61 
 

 Ao final do processo de estabelecimento das taxas de substituição (pesos), 

obteve-se a tabela final que contém todos os pesos de todos os níveis de avaliação dos 

critérios e também os pesos dos critérios em si. Essa tabela, apresentada na tabela 3.8, é 

a que define a avaliação de todos os projetos e lhes atribui uma nota final, obtida através 

da multiplicação da pontuação atribuída ao projeto em cada critério pelo peso do 

critério, e somando-se a pontuação ponderada de todos os critérios ao final.  

 Cabe recordar que, adicionalmente aos critérios cujos pesos foram definidos, 

existe ainda o Critério 5, que é um critério do tipo booleano (passa ou não passa) e 

avalia se os projetos têm condições de serem executados no primeiro ano do ciclo em 

planejamento, conforme já explicitado no item 3.6.3.  
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Tabela 3.8 - Tabela final de avaliação dos projetos 

 

  

Nível A - equipamentos e 
estruturas cuja falha 

acarreta perda de geração 
da usina

PESO 
28

Nível B - equipamentos e 
estruturas cuja falha reduz 

a confiabilidade de 
geração

PESO 
19

Nível C - demais 
equipamentos e 

estruturas

PESO 
14

S1 - equipamentos 
indisponíveis

10
S1 - equipamentos 

indisponíveis
10

S1 - equipamentos 
indisponíveis

10

S1 - afeta a segurança dos 
equipamentos ou 

estruturas; e S2 - afeta a 
segurança das pessoas

10

S1 - aumenta a 
produtividade de 

equipamentos; S2 - reduz 
o tempo requerido para 

ações de manutenção ; e 
S3 - reduz a quantidade de 
homens/hora necessários

10

S1 - colabora com a 
sustentabilidade 

econômica; S2 - colabora 
com práticas socialmente 

justas; e S3 - colabora 
com práticas 

ambientalmente corretas

10

Para fazer parte do 
primeiro ano do ciclo, o 

projeto necessita ter 
Requisição de Compra 

gravada no sistema 
específico, sem 
pendências de 
documentação

S2 - equipamentos com 
baixa disponibilidade; S3 - 

sem peças de reposição 
ou assistência técnica; e 
S4 - com incapacidade 

funcional

8

S2 - equipamentos com 
baixa disponibilidade; S3 - 

sem peças de reposição 
ou assistência técnica; e 
S4 - com incapacidade 

funcional

8

S2 - equipamentos com 
baixa disponibilidade; S3 - 

sem peças de reposição 
ou assistência técnica; e 
S4 - com incapacidade 

funcional

8 S1 ou S2 8
S1 e S2, ou S1 e S3, ou S2 

e S3
7 S1 e S2, ou S1 e S3 8

S2 e S3, ou S3 e S4 6 S2 e S3, ou S3 e S4 6 S2 e S3, ou S3 e S4 6 S3 - não afeta a segurança 0 S1 ou S2 ou S3 3 S1 6

S2 ou S3 ou S4 4 S2 ou S3 ou S4 4 S2 ou S3 ou S4 4 - -
S4 - não influi nos 

processos
0 S2 e S3 4

S5 - equipamentos com 
previsão de 

indisponibilidade futura
2

S5 - equipamentos com 
previsão de 

indisponibilidade futura
2

S5 - equipamentos com 
previsão de 

indisponibilidade futura
2 - - - - S2 ou S3 2

S6 - equipamentos 
operando normalmente

0
S6 - equipamentos 

operando normalmente
0

S6 - equipamentos 
operando normalmente

0 - - - -
S4 - não influi na 
sustentabilidade

0

IMPACTO E SEVERIDADE

Atendimento ao Objetivo Estratégico 1 (geração de energia e segurança operacional)
Atendimento ao Objetivo Estratégico 5 (processos) e 3 

(sustentabilidade)

CRITÉRIO 1
CRITÉRIO 2         

SEGURANÇA       
PESO 19

CRITÉRIO 3         
PROCESSOS        

PESO 14

CRITÉRIO 4         
SUSTENTABILIDADE      

PESO 6

CRITÉRIO 5    
NÍVEL DE 

DEFINIÇÃO
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3.8. Projetos para a aplicação da metodologia 

 

De modo a obter uma visão geral da aplicação da metodologia apresentada, 

descrevem-se a seguir alguns projetos e suas respectivas características, os quais serão 

avaliados e priorizados de modo a estabelecer um portfólio plurianual didático cujo 

limite orçamentário é de US$ 1.000.000,00 por ano. 

Ressalta-se que os projetos descritos são fictícios e que, portanto, seus nomes, 

descrições, valores e características de nenhuma maneira correspondem às necessidades 

reais de projetos da Itaipu Binacional.  

 

Projeto 1) Atualização e ampliação do sistema de telemetria hidrometeorológica (STH) 

• Descrição do projeto: Realizar estudos e especificar a atualização e expansão do 

STH para promover a coleta de novos dados e em uma maior área de abrangência. 

• Custo estimado: US$ 350,0 mil 

• Criticidade dos equipamentos envolvidos: equipamento de nível B, cuja falha 

reduz a confiabilidade da operação. 

• Nível de degradação dos equipamentos envolvidos: equipamento com baixa 

disponibilidade, sem peças de reposição e com incapacidade funcional devido à 

necessidade do acompanhamento de novos dados. 

• Implicações na segurança: nenhuma implicação na segurança. 

• Melhorias de processo: nenhuma melhoria de processo. 

• Questões de sustentabilidade: sem implicações na sustentabilidade. 

• Nível de definição: alternativa definida, especificação técnica pronta, requisição 

de compra memorizada no sistema específico. 
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Projeto 2) Aumento da capacidade do sistema de combate a incêndio dos 

transformadores  da subestação da margem direita (SEMD) 

• Descrição do projeto: Redimensionar o sistema de combate a incêndio devido ao 

aumento na quantidade e carga nos transformadores da SEMD ocorrido nos últimos 

anos. 

• Custo estimado: US$ 100,0 mil 

• Criticidade dos equipamentos envolvidos: equipamento de nível A, cuja falha 

acarreta perda na geração ou transmissão de energia no curto prazo. 

• Nível de degradação dos equipamentos envolvidos: incapacidade funcional, 

devido à ampliação da quantidade e capacidade dos equipamentos a serem protegidos. 

• Implicações na segurança: a incapacidade do sistema de combate à incêndio 

oferece risco de perda de equipamentos e vidas humanas. 

• Melhorias de processo: nenhuma melhoria de processo. 

• Questões de sustentabilidade: sem implicações na sustentabilidade. 

• Nível de definição: alternativa definida, porém sem especificação técnica pronta. 

 

Projeto 3) Montagem de andaime motorizado de acesso à cota 20 

• Descrição do projeto: Especificar e implantar andaime motorizado para 

promover melhor acesso de pessoas e materiais às fundações da barragem de concreto, 

na cota 20. 

• Custo estimado: US$ 200,0 mil 

• Criticidade dos equipamentos envolvidos: equipamento de nível C, que não afeta 

a geração ou confiabilidade de operação. 
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• Nível de degradação dos equipamentos envolvidos: equipamento não existente. 

• Implicações na segurança: o acesso às fundações hoje é feito por escada vertical, 

oferecendo risco de queda ao pessoal que necessita acessar o local. 

• Melhorias de processo: o acesso via andaime motorizado reduzirá o tempo de 

acesso às fundações da barragem. 

• Questões de sustentabilidade: sem implicações na sustentabilidade. 

• Nível de definição: alternativa definida, especificação técnica pronta, requisição 

de compra memorizada no sistema específico. 

 

Projeto 4) Reforma e ampliação das instalações dos bombeiros da área industrial 

• Descrição do projeto: Especificar e implantar reforma arquitetônica nas atuais 

instalações dos bombeiros alocados na área industrial e ampliar o espaço destinado ao 

estacionamento dos caminhões. 

• Custo estimado: US$ 150,0 mil 

• Criticidade dos equipamentos envolvidos: equipamento de nível C, que não 

afetam a geração ou confiabilidade de operação. 

• Nível de degradação dos equipamentos envolvidos: incapacidade funcional, em 

função da falta de espaço para abrigar todos os equipamentos (caminhões). 

• Implicações na segurança: nenhuma implicação na segurança. 

• Melhorias de processo: nenhuma melhoria de processo. 

• Questões de sustentabilidade: sem implicações na sustentabilidade. 

• Nível de definição: alternativa definida, especificação técnica pronta, requisição 

de compra memorizada no sistema específico. 
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Projeto 5) Implantação de nova base de calibração do sistema de medição geodésica 

• Descrição do projeto: Definição de local e implantação de nova base de 

calibração do sistema de medição geodésica de movimentações da barragem, já que a 

antiga foi desmobilizada. 

• Custo estimado: US$ 300,0 mil 

• Criticidade dos equipamentos envolvidos: equipamento de nível B, cuja falha 

reduz a confiabilidade da operação. 

• Nível de degradação dos equipamentos envolvidos: equipamento indisponível, 

devido à desmobilização da estrutura anterior. 

• Implicações na segurança: a falta de uma base de calibração para os 

equipamentos pode acarretar erros medição que podem afetar a segurança da barragem. 

• Melhorias de processo: nenhuma melhoria de processo. 

• Questões de sustentabilidade: sem implicações na sustentabilidade. 

• Nível de definição: alternativa definida, especificação técnica pronta, requisição 

de compra memorizada no sistema específico. 

 

Projeto 6) Recuperação das superfícies hidráulicas das canaletas do vertedouro 

• Descrição do projeto: Especificar e realizar estudos de novos materiais para 

reparo das superfícies hidráulicas do vertedouro, realizando recuperações piloto. 

• Custo estimado: US$ 50,0 mil 

• Criticidade dos equipamentos envolvidos: equipamento de nível A, cuja falha 

acarreta perda na geração ou transmissão de energia no curto prazo. 

• Nível de degradação dos equipamentos envolvidos: potencial indisponibilidade 

futura, em função da perda de material durante a operação. 
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• Implicações na segurança: a não recuperação das superfícies hidráulicas pode 

comprometer a estrutura do vertedouro. 

• Melhorias de processo: nenhuma melhoria de processo. 

• Questões de sustentabilidade: sem implicações na sustentabilidade. 

• Nível de definição: alternativa definida, porém sem especificação técnica pronta. 

 

Projeto 7) Implantação de novas estações de tratamento esgoto da área industrial 

• Descrição do projeto: Especificar e implantar novas estações de tratamento de 

esgoto da área industrial, adequadamente dimensionadas e respeitando a legislação 

ambiental. As estações atuais estão subdimensionadas. 

• Custo estimado: US$ 300,0 mil 

• Criticidade dos equipamentos envolvidos: equipamento de nível C, que não 

afetam a geração ou confiabilidade de operação. 

• Nível de degradação dos equipamentos envolvidos: incapacidade funcional, 

devido ao aumento de carga. 

• Implicações na segurança: nenhuma implicação na segurança. 

• Melhorias de processo: as novas estações de esgoto melhorarão a produtividade 

do processo de tratamento. 

• Questões de sustentabilidade: colaborará com o meio ambiente na medida de 

realizar tratamento adequado do esgoto. 

• Nível de definição: alternativa definida, porém sem especificação técnica pronta. 

 

Projeto 8) Recuperação das portas corta-fogo das galerias da elevação 98 

• Descrição do projeto: Propor soluções e implantar a recuperação das portas corta 
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fogo das galerias da elevação 98, atualmente em elevado grau de deterioração. 

• Custo estimado: US$ 300,0 mil 

• Criticidade dos equipamentos envolvidos: equipamento de nível B, cuja falha 

reduz a confiabilidade da operação. 

• Nível de degradação dos equipamentos envolvidos: incapacidade funcional 

devido à ferrugem e perda de material isolante. 

• Implicações na segurança: as portas corta-fogo protegem equipamentos, portanto 

sua ineficiência pode acarretar danos a esses equipamentos. 

• Melhorias de processo: nenhuma melhoria de processo. 

• Questões de sustentabilidade: sem implicações na sustentabilidade. 

• Nível de definição: alternativa definida, especificação técnica pronta, requisição 

de compra memorizada no sistema específico. 

 

Projeto 9) Substituição da proteção e controle dos conjuntos transformador/regulador na 

subestação da margem direita (SEMD) 

• Descrição do projeto: Especificar e implantar um sistema de proteção e controle 

moderno para os conjuntos transformador/regulador da SEMD. 

• Custo estimado: US$ 200,0 mil 

• Criticidade dos equipamentos envolvidos: equipamento de nível A, cuja falha 

acarreta perda na geração ou transmissão de energia no curto prazo. 

• Nível de degradação dos equipamentos envolvidos: equipamento funcionando, 

porém sem peças de reposição disponíveis para aquisição. 

• Implicações na segurança: a falha na operação ou proteção dos transformadores 

pode acarretar a perda de equipamentos. 
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• Melhorias de processo: nenhuma melhoria de processo. 

• Questões de sustentabilidade: sem implicações na sustentabilidade. 

• Nível de definição: alternativa definida, especificação técnica pronta, requisição 

de compra memorizada no sistema específico. 

 

Projeto 10) Atualização do sistema registrador de perturbações e medições fasoriais 

(RPMF) 

• Descrição do projeto: Especificar e implantar um sistema RPMF moderno, 

proporcionando agilidade e maior abrangência de dados coletados. 

• Custo estimado: US$ 500,0 mil 

• Criticidade dos equipamentos envolvidos: equipamento de nível B, cuja falha 

reduz a confiabilidade da operação. 

• Nível de degradação dos equipamentos envolvidos: equipamento funcionando, 

porém sem peças de reposição disponíveis para aquisição e com incapacidade funcional, 

em função de não prover todos os dados necessários. 

• Implicações na segurança: nenhuma implicação na segurança. 

• Melhorias de processo: a implantação de um sistema mais abrangente reduzirá a 

quantidade de homens/hora de cálculo/análise de dados. 

• Questões de sustentabilidade: sem implicações na sustentabilidade. 

• Nível de definição: alternativa definida, especificação técnica pronta, requisição 

de compra memorizada no sistema específico. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1. Cálculo e resultado da aplicação dos critérios 

 

Estruturando-se todos os dez projetos do portfólio proposto no item 3.8 em uma 

planilha e relacionando-se as características de cada projeto com os respectivos níveis 

de avaliação dos projetos, chegamos à tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Avaliação dos projetos propostos 

 

 

 Para calcular a pontuação final de cada projeto, deve-se multiplicar a pontuação 

obtida em cada um dos quatro primeiros critérios pelo seu respectivo peso e somar a 

pontuação ponderada desses critérios ao final. 

Nível A  
Peso 28

Nível B  
Peso 19

Nível C  
Peso 14

Projeto 1) 350,0 8 0 0 0 OK

Projeto 2) 100,0 4 10 0 0

Projeto 3) 200,0 0 8 3 0 OK

Projeto 4) 150,0 4 0 0 0 OK

Projeto 5) 300,0 10 8 0 0 OK

Projeto 6) 50,0 2 8 0 0

Projeto 7) 300,0 4 0 3 2

Projeto 8) 300,0 4 8 0 0 OK

Projeto 9) 200,0 4 8 0 0 OK

Projeto 10) 500,0 6 0 3 0 OK

Critério 5
Critério 4 

Peso 6
Projeto

Valor   
(US$ 
mil)

Critério 1
Critério 2 
Peso 19

Critério 3 
Peso 14
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Como exemplo, calcula-se a seguir a pontuação obtida pelo projeto 7, 

“Implantação de novas estações de tratamento de esgoto da área industrial”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Da mesma maneira, calcula-se a pontuação final para todos os demais projetos 

propostos, cujo resultado é exposto na tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - Cálculo da pontuação final de todos os projetos propostos 

 

Nível A  
Peso 28

Nível B  
Peso 19

Nível C  
Peso 14

Projeto 1) 350,0 8 0 0 0 OK 152

Projeto 2) 100,0 4 10 0 0 302

Projeto 3) 200,0 0 8 3 0 OK 194

Projeto 4) 150,0 4 0 0 0 OK 56

Projeto 5) 300,0 10 8 0 0 OK 342

Projeto 6) 50,0 2 8 0 0 208

Projeto 7) 300,0 4 0 3 2 110

Projeto 8) 300,0 4 8 0 0 OK 228

Projeto 9) 200,0 4 8 0 0 OK 264

Projeto 10) 500,0 6 0 3 0 OK 156

Critério 5 Total
Critério 4 

Peso 6
Projeto

Valor   
(US$ 
mil)

Critério 1
Critério 2 
Peso 19

Critério 3 
Peso 14
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 Após o cálculo, realiza-se a ordenação dos critérios por pontuação final, da 

maior para a menor, sendo os projetos com maior pontuação os mais prioritários. O 

resultado é expresso na tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 - Projetos ordenados por pontuação final 

 

 

 Após a ordenação, parte-se para a avaliação do Critério 5, ou seja, a capacidade 

de realização no primeiro ano do ciclo em planejamento. Observa-se, por exemplo, que 

os projetos 2 e 6, embora considerados de alta prioridade, não apresentam condições de 

serem realizados no primeiro ano do ciclo em planejamento. Portanto, os projeto 2 e 6 

perdem seus espaços para os imediatamente posteriores em prioridade e com condições 

de serem realizados, nesse caso os projetos 9, 8 e 3, conforme ilustra a tabela 4.4 

 

Nível A  
Peso 28

Nível B  
Peso 19

Nível C  
Peso 14

Projeto 5) 300,0 10 8 0 0 OK 342

Projeto 2) 100,0 4 10 0 0 302

Projeto 9) 200,0 4 8 0 0 OK 264

Projeto 8) 300,0 4 8 0 0 OK 228

Projeto 6) 50,0 2 8 0 0 208

Projeto 3) 200,0 0 8 3 0 OK 194

Projeto 10) 500,0 6 0 3 0 OK 156

Projeto 1) 350,0 8 0 0 0 OK 152

Projeto 7) 300,0 4 0 3 2 110

Projeto 4) 150,0 4 0 0 0 OK 56

Critério 4 
Peso 6

Critério 5 Total
Valor   
(US$ 
mil)

Projeto
Critério 1

Critério 2 
Peso 19

Critério 3 
Peso 14
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Tabela 4.4 - Avaliação do Critério 5 após a ordenação 

 

 

 Finalmente, avalia-se o limite orçamentário, nesse caso de US$ 1.000,0 mil, e 

faz-se a distribuição anual dos projetos, conforme apresentado na tabela 4.5. Observa-se 

que os projetos 2 e 6, que foram rebaixados quando da avaliação do Critério 5, foram 

considerados prioritários para o segundo ano do ciclo em planejamento. 

 

  

Nível A  
Peso 28

Nível B  
Peso 19

Nível C  
Peso 14

Projeto 5) 300,0 10 8 0 0 OK 342

Projeto 9) 200,0 4 8 0 0 OK 264

Projeto 8) 300,0 4 8 0 0 OK 228

Projeto 3) 200,0 0 8 3 0 OK 194

Projeto 2) 100,0 4 10 0 0 302

Projeto 6) 50,0 2 8 0 0 208

Projeto 10) 500,0 6 0 3 0 OK 156

Projeto 1) 350,0 8 0 0 0 OK 152

Projeto 7) 300,0 4 0 3 2 110

Projeto 4) 150,0 4 0 0 0 OK 56

Projeto
Valor   
(US$ 
mil)

Critério 1
Critério 2 
Peso 19

Critério 3 
Peso 14

Critério 4 
Peso 6

Critério 5 Total
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Tabela 4.5 - Alocação plurianual dos projetos 

 

 

4.2. Análise e discussão dos resultados 

 

Através da aplicação da metodologia de seleção de projetos ao portfólio 

proposto, observa-se que é possível a priorização e montagem de um portfólio de 

projetos através da referida metodologia. No portfólio estruturado, observa-se coerência 

Nível A  
Peso 28

Nível B  
Peso 19

Nível C  
Peso 14

Projeto 5) 300,0 10 8 0 0 OK 342

Projeto 9) 200,0 4 8 0 0 OK 264

Projeto 8) 300,0 4 8 0 0 OK 228

Projeto 3) 200,0 0 8 3 0 OK 194

Valor total -> 1.000,0

Projeto 2) 100,0 4 10 0 0 302

Projeto 6) 50,0 2 8 0 0 208

Projeto 10) 500,0 6 0 3 0 OK 156

Projeto 1) 350,0 8 0 0 0 OK 152

Valor total -> 1.000,0

Projeto 7) 300,0 4 0 3 2 110

Projeto 4) 150,0 4 0 0 0 OK 56

Valor total -> 450,0

ANO 3

Critério 4 
Peso 6

Critério 5 Total

ANO 1

ANO 2

Projeto
Valor   
(US$ 
mil)

Critério 1
Critério 2 
Peso 19

Critério 3 
Peso 14
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entre os projetos considerados mais prioritários e os principais objetivos da Diretoria 

Técnica, relacionados à manutenção dos desempenhos operativos e segurança 

operacional.  

Fica claro também que é simples a visualização dos projetos conforme sua 

alocação no tempo, e, portanto, é útil como ferramenta que auxiliará as 

superintendências a definirem as prioridades de definição e especificação de projetos. 

Embora fortemente baseada no padrão proposto pelo PMI, pode-se observar que 

a metodologia proposta ainda não segue todos os processos ali descritos. Isso se deve ao 

fato de que o grupo de trabalho preferiu deixar a metodologia mais simples e mais fácil 

de ser entendida, para facilitar a sua aceitação e implantação.  

Não foi implementada na metodologia, por exemplo, a categorização dos 

projetos, de tal modo que todos os projetos são avaliados em um único pacote. O maior 

problema da não utilização de categorias para avaliar os projetos está relacionado aos 

projetos que fogem à abrangência dos critérios, mas que têm necessidade de serem 

realizados. É o caso, por exemplo, de projetos que envolvem exclusivamente questões 

relacionadas à sustentabilidade. Esses projetos, embora importantes para a Entidade, 

geralmente acabam mal pontuados em relação aos relacionados com o Objetivo 

Estratégico 1 e, portanto, só têm chance de serem incluídos no ciclo em planejamento 

quando da fase de balanceamento e aprovação do portfólio, na qual os decisores tem 

autonomia para incluir e retirar projetos. 

Outro processo não contemplado pela metodologia é a análise de risco do 

portfólio, de tal modo que podem ser priorizados projetos de alta complexidade cuja 

confirmação de certas ameaças pode comprometer o portfólio como um todo. 

Entende-se, portanto, que a metodologia proposta ainda não é capaz de abranger 
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todo o modelo de decisão necessário, que ela carece de muito trabalho e muito 

aperfeiçoamento por parte dos envolvidos em seu desenvolvimento, mas que certamente 

representa um passo muito grande em maturidade na seleção dos projetos em relação às 

técnicas utilizadas anteriormente. 

 

4.3. Resultados para a Diretoria Técnica da Itaipu Binacional 

 

Após a construção e aprovação da metodologia de seleção de projetos, esta foi 

colocada em prática para avaliação, priorizando todos os oitenta projetos propostos para 

o ciclo operacional seguinte. Na ocasião, em função de o prazo para a coleta de todos os 

atributos dos projetos propostos ter sido curto em relação ao necessário, certas 

atividades do processo de aplicação da metodologia não foram cumpridas de maneira 

exemplar, porém ainda assim o resultado do processo foi considerado válido pelos 

aplicadores. 

Cabe salientar que, embora os resultados do processo de criação da metodologia 

tenham sido bem sucedidos, não faltaram divergências de pontos de vista e discussões 

acaloradas até a chegada do consenso. Aliás, como a metodologia implica na 

modificação dos processos internos de todas as superintendências, já se esperava certo 

grau de resistência, contornada, conforme comentado anteriormente, pela utilização de 

documentação e nomenclatura já usuais aos participantes do grupo de trabalho e 

decisores. Também foi deixado claro que a metodologia está aberta a melhoramentos e 

adaptações conforme forem constatados problemas ou novas necessidades na utilização 

prática ao longo do planejamento dos ciclos operacionais posteriores. 

O grupo de decisores da Diretoria Técnica aprovou o portfólio gerado através da 
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metodologia, impondo para sua formalização como ferramenta oficial apenas uma 

condição: para o planejamento dos próximos ciclos, as atividades previstas no processo 

deveriam ser realizadas por completo e avaliadas quanto à sua necessidade e eficácia. 

Destaca-se também que outras áreas da Entidade já se interessaram por conhecer 

e adaptar a metodologia aos seus contextos decisórios. 
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5. CONCLUSÃO 

 

No presente trabalho, foram apresentadas considerações a respeito do estado da 

arte em gerenciamento de portfólio de projetos, com ênfase no padrão usado como 

referência para a construção da metodologia de seleção de projetos da Diretoria Técnica 

da Itaipu Binacional, o padrão do PMI. Também foram expostas algumas considerações 

de outros autores e também um pouco da visão da escola europeia de gerenciamento de 

projetos, a IPMA. 

 Foram também revisados conceitos importantes a respeito do histórico das 

filosofias de tomada e apoio à decisão, incluindo a descrição de duas visões conflitantes: 

a visão racionalista e a visão construtivista. Foi apresentada a metodologia de 

construção de modelos de decisão que serviu como base para o processo de 

desenvolvimento do modelo de seleção de projetos aqui apresentado. 

 Descreveram-se os critérios mais críticos para a tomada de decisão sobre 

projetos na Diretoria Técnica, fortemente baseados em instrumentos de gestão já 

institucionalizados como o Sistema SOM e as Diretrizes para Atualização Tecnológica. 

Também foram descritos os critérios que se relacionam com a melhoria de processos e a 

sustentabilidade. 

 Foi dissertado sobre como ocorreu o processo de criação da metodologia, através 

de um grupo de trabalho abrangente e participativo, e que envolveu a determinação de 

papéis distintos da estrutura organizacional da Entidade, a criação de processos para a 

proposição, avaliação e classificação dos projetos, e a formalização de critérios 

objetivos com suas respectivas taxas de substituição de modo a tornar a avaliação dos 

projetos o mais transparente possível. 
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 Por fim, foi montado um portfólio de projetos priorizado através da proposição 

de projetos hipotéticos para a demonstração da aplicabilidade da metodologia proposta, 

obtendo-se como resultado um portfólio coerente com os principais objetivos da 

Diretoria Técnica. 

 Considera-se, portanto, que os objetivos desse trabalho, de demonstrar o 

processo de criação da metodologia de seleção de projetos da Diretoria Técnica da 

Itaipu Binacional e demonstrar seu funcionamento, foram plenamente atendidos. 

 Espera-se que esse trabalho possa realmente servir como base e encorajamento 

para que outras instituições possam também refletir sobre os seus processos decisórios, 

principalmente no que tange a seleção de projetos, e para que possam também se 

beneficiar da clareza e da transparência oferecidas por uma metodologia baseada em 

multicritérios e em um modelo de decisão construtivista e participativo.  
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APÊNDICE 1 

CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL – LEANDRO PIVA 

 

Os desafios da implantação de uma metodologia de gerenciamento de portfólio na 

Diretoria Técnica da Itaipu Binacional. 

 

 Ao longo desse trabalho, foram apresentados os processos e critérios que foram 

construídos para formar a metodologia de seleção de projetos da Diretoria Técnica da 

Itaipu Binacional. Conforme descrito, foi formado um grupo de trabalho abrangente 

para tratar do tema, uma boa metodologia foi implantada e os resultados foram 

considerados bastante satisfatórios pelo corpo de decisores. 

 Porém, os desafios que se colocaram para o alcance desses resultados não foram 

poucos, tendo em vista que a implantação de uma metodologia que cria regras 

impessoais para a tomada de decisão cerceia o poder de discurso e de influência das 

pessoas e também dá argumentos coerentes para a inclusão ou exclusão de projetos, 

independentemente da vontade de seus idealizadores ou apoiadores. 

 Assim sendo, como coordenador e participante ativo do processo de 

desenvolvimento da referida metodologia, passo a seguir a descrever os principais 

desafios enfrentados durante a quebra do paradigma da tomada de decisão sobre os 

projetos da Diretoria Técnica e também os fatores de sucesso da implantação da 

metodologia. 

 

• O fator humano 
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 Certamente, uma das maiores dificuldades enfrentadas durante o 

desenvolvimento da metodologia foi o fator humano. 

 A maior motivação para a criação da metodologia foi a tentativa de tornar mais 

claras e transparentes as decisões sobre quais projetos devem ser realizados. Conforme 

comentado no trabalho, antes da existência da metodologia as discussões sobre os 

projetos mais importantes estavam restritas ao conjunto de decisores da Diretoria 

Técnica, nesse caso os superintendentes, de tal modo que outras partes interessadas não 

tinham como participar ou opinar nessas decisões. E ainda dentro das discussões do 

grupo de decisores, também é inviável crer na isonomia do interesse pela realização ou 

não de determinados projetos, o que deixava as decisões bastante submissas ao poder de 

convencimento que alguns dos líderes poderiam ter em detrimento do discurso de 

outros. 

 O processo de criação de uma metodologia baseada na visão construtivista de 

apoio à decisão também não isenta o processo da existência de visões tendenciosas 

durante a criação do modelo de decisão, haja vista que são os próprios decisores que 

montam o modelo do problema. Entretanto, no caso da construção dessa metodologia, a 

melhor maneira encontrada pelo grupo de trabalho para anular, ou ao menos diminuir a 

influência do fator humano na criação do modelo foi a utilização de instrumentos de 

gestão já institucionalizados na operação e manutenção da usina. O Sistema SOM e as 

Diretrizes para Atualização Tecnológica são fruto de anos de discussões internas sobre 

as reais condições e prioridades para a continuidade da operação da usina, de tal modo 

que o emprego dos conceitos dessas duas ferramentas importou para a metodologia os 

seus status de maturidade. Conforme também já descrito, a utilização desses 

instrumentos para a composição da metodologia contribuiu para a quebra de uma série 
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de paradigmas relacionados às mudanças junto aos colaboradores da Diretoria. 

 Não é preciso reforçar aqui as consequências que a mudanças geram nos 

ambientes de trabalho. Durante o desenvolvimento da metodologia, o grupo de trabalho 

se deparou com muitos pontos de vista que colocaram em dúvida o funcionamento de 

uma metodologia de seleção de projetos, claramente anunciando que aquele tipo de 

mudança não era tão bem vinda quanto o grupo esperava. 

 Porém, a implantação da metodologia era apoiada e esperada há muito por 

outros colaboradores, inclusive alguns decisores. O processo de decisão é carregado de 

responsabilidade sobre aquilo que é decidido, de tal modo que é muito mais simples a 

justificativa baseada em critérios relevantes, bem definidos, bem discutidos e aceitos 

nos vários níveis de decisão, inclusive no nível de diretoria. Assim sendo, ao final do 

processo de criação da metodologia, grande parte dos colaboradores e decisores se 

viram muito satisfeitos com o resultado. 

 Outro fator humano relevante diz respeito à capacidade de a metodologia atender 

com coerência o modelo de decisão anterior. Quando da aplicação da metodologia pela 

primeira vez, o resultado agradou aos decisores, de tal modo que a priorização da 

carteira de projetos realmente manteve coerência com os conceitos dos decisores. Estes 

verificaram que realmente os projetos de maior importância, que seriam decididos 

dentro das discussões internas desse board, acabaram destacados como prioritários. Em 

minha opinião, esse foi um dos maiores fatores de sucesso no processo de criação da 

metodologia. 

 Assim sendo, destaco a importância da execução de um bom processo de 

levantamento das visões dos decisores. E também, o emprego de nomenclatura e 

instrumentos que já fazem parte do dia a dia da organização como fatores críticos de 



84 
 

sucesso na criação de uma metodologia de seleção de projetos. 

 

• A importância de pesquisar modelos de sucesso 

 

 Um fator menos relevante que o fator humano, porém ainda importante para o 

desenvolvimento da metodologia, foi a pesquisa de ferramentas de mercado. 

 Quando surgiu a demanda pela criação da metodologia, os colaborados da 

Assessoria de Planejamento e Coordenação da Diretoria Técnica tinham apenas noções 

básicas sobre gerenciamento de portfólio, seus conceitos e técnicas, de tal modo que 

naquele momento seria improvável a criação de uma metodologia. 

 A agregação de valor veio com a pesquisa e estudo de algumas visões sobre o 

gerenciamento de portfólios, inclusive com grande ênfase no padrão estabelecido pelo 

PMI. Os colaboradores tiveram também a oportunidade de participar de treinamentos 

relevantes, inclusive o consagrado Workshop PM Rank do consultor Ricardo Vargas. A 

partir desses treinamentos e dessa pesquisa, foi possível iniciar a discussão sobre a 

construção de uma metodologia baseada nos erros e acertos já vividos por outras 

empresas do mercado. Isso também foi considerado um fator de sucesso na criação da 

metodologia. 

 Além de gerenciamento de portfólio, uma área do conhecimento fundamental 

para a criação da metodologia foi a de apoio à decisão. A pesquisa sobre alguns 

métodos de tomada ou apoio à decisão foram fundamentais para permitir a clareza e 

eficiência do modelo multicritério utilizado para a priorização dos projetos. Conforme já 

comentado, nessa área do conhecimento em específico, contamos com a colaboração de 

um colega que fez seu doutorado baseado em apoio à decisão e modelos multicritérios, 
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colaboração esta de valor inestimável. 

 

• Da necessidade de ousar e inovar 

 

 Como último ponto de vista sobre o processo de criação da metodologia, abordo 

o fator motivacional.  

 A organização foco desse trabalho, assim como incontáveis outras no setor 

público e privado, tem certa dificuldade de se adequar a novos contextos e realidades, 

principalmente após uma trajetória de sucesso com mais de 30 anos e sendo considerada 

benchmarking no setor de geração elétrica a nível mundial. Nesse contexto, novas ideias 

e solução tendem a ter certa histerese quando da sua concepção. 

 É por essa razão que o fator motivacional daqueles que estão encarregados da 

implantação das mudanças precisa estar trabalhado. Muitas são as dificuldades, muitos 

são os pontos de vista conflitantes e muitas são as barreiras que serão criadas para que a 

nova ideia não saia do papel. É aí que entra o fator de ousadia, de decisão. 

 Como último fator de sucesso da implantação da metodologia, destaco o papel 

motivador dos decisores que acreditaram na ideia, e também na automotivação sempre 

necessária àqueles que trabalharam todos os dias para a construção da metodologia. 

 Se existe alguma mensagem a se deixar àqueles que decidirem por encarar o 

desafio de quebrar paradigmas em suas organizações, é a de que sem motivação, 

determinação e insistência na realização do trabalho, resultados não virão. 

Pessoalmente, posso garantir que é muito mais fácil chegar ao trabalho pela manhã e se 

fazer esquecido num canto, porém também é muito menos realizador. 

 


