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Resumo 

Os esforços que se destinam a alavancar os investimentos em projetos em prol da criação de 

valor nas empresas, embora sejam sempre desafiadores são de importância primordial para a 

permanência sustentável das empresas no mercado. Em geral, somente as organizações que 

possuem um PMO bem estruturado são capazes de cotejar com precisão a gestão dos valores 

estratégicos organizacionais com os projetos que desenvolvem. Todavia, tal esforço é 

imprescindível para compreendermos o elo entre as estratégias, os projetos e as demais 

atividades operacionais que garantem o sucesso das organizações. Hodiernamente, o conceito 

de valor nas empresas transcende o viés convencional voltado ao lucro e à rentabilidade para 

um foco mais voltado à sustentabilidade, à redução de custos, à competitividade e à 

manutenção da atividade empresarial de modo a garantir a preservação da atividade 

empresarial mantendo o lucro do investidor. O setor elétrico, por seu turno, tanto pelas 

peculiaridades do notável modelo institucional do setor elétrico brasileiro - dadas as 

continentais características do sistema elétrico interligado nacional -, quanto pela importância 

estratégica deste setor para a economia, a sociedade e o meio ambiente; carece de estudos 

mais concentrados nas soluções que alinhem a gestão de projetos aos amplos objetivos 

estratégicos deste mercado. O presente trabalho intenta desbravar esta situação para o caso de 

projetos de subestações de média tensão. Para tanto, uma breve análise do modelo 

institucional do setor elétrico brasileiro se faz necessária bem como o estudo da gestão de 

valor associado à Gestão de Projetos. Dessa forma, através de um breve estudo de caso, 

podemos lançar mão da ferramenta AHP para escolher projetos prioritários. 

 

 Palavras Chave: VMO. PMO. Gestão de Valor. Setor Elétrico. AHP 

 



 

 

Abstract 

The efforts that are intended to leverage investments in projects in order to create value for 

the companies, although they always represented a challenge, they have a vital importance for 

sustainable permanence of companies in the market. In general, only the organizations that 

have a well-structured PMO are able to develop precisely the management of strategic 

organizational value through the projects they manage. However, this effort is essential to 

understand the link between the strategies, projects and other operational activities which 

ensure the success of organizations. Nowadays, the concept of value in companies transcends 

the conventional paradigm oriented to profit and follows a new trend more related to 

sustainability, cost reduction, competitiveness and maintenance of business activity in order to 

ensure the preservation of business activity and maintain the profit of the investor. The 

electricity sector, on the other hand, both the peculiarities of the outstanding institutional 

model of the Brazilian electricity sector (additionally considering the continental 

characteristics of the national interconnected power system) as the strategic importance of this 

sector to the economy, society and the environment; needs more studies focused on solutions 

that align project management to broad strategic objectives of this market. This work intends 

to study this situation to the case of medium voltage substation projects. Therefore, a brief 

analysis of the institutional model of the Brazilian electric sector is necessary as well as the 

study of the management of value associated with Project Management. Thus, through a short 

case study, we can use an AHP tool to select priority projects. 
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1. INTRODUÇÃO 

Cada vez mais o gerenciamento de projetos deve se alinhar aos objetivos estratégicos 

da empresa. Uma vez concluídas as atribuições típicas de um PMO, quais sejam: cumprir 

prazos, diminuir os custos e garantir a qualidade; num mercado disputado, via de regra, tais 

obrigações não resultam num diferencial competitivo para a empresa. A entrega do projeto 

dentro dos limites planejados não é um fim em si mesmo, deve-se sempre averiguar o valor 

agregado à empresa. Isso fica ainda mais evidente no gerenciamento de portfólios em que os 

critérios que orientam os investimentos em projetos são inspirados diretamente pelo 

planejamento estratégico da organização1. Em geral as empresas têm dificuldades de alinhar o 

planejamento estratégico com o gerenciamento dos projetos em virtude da complexidade de 

analisar os valores tangíveis e intangíveis auferidos com a consecução de cada projeto. Nesse 

contexto surge o conceito de VMO que representa a evolução de um ponto de vista 

meramente metodológico e orientado à entrega do projeto, no caso um PMO típico, para uma 

observação mais madura e focada na criação de valores e benefícios através dos projetos.  

No caso dos projetos atinentes ao sistema elétrico brasileiro, essa constatação do valor 

agregado torna-se ainda mais complexa: envolve análise continental das bacias hidrográficas, 

regime dos ventos e todas as variáveis que compõem a matriz energética brasileira, concebida 

dentro de um ambiente competitivo em que se destacam tanto o setor privado quanto os 

investimentos públicos.  

Destarte, a gestão de portfólios de projetos de subestações de média tensão, objeto de 

estudos deste trabalho, não prescinde desta contextualização com o intuito de, ao menos, 

compreender melhor os benefícios resultantes da realização dos projetos bem como, com isso, 

fomentar a gestão estratégica do portfólio de modo a alinhá-lo mais aos interesses da alta 

administração. A figura abaixo ilustra a interdependência entre as estratégias empresariais, a 

gestão de projetos e, devido à complexidade e necessidade de estabelecer parâmetros de 

mensuração de resultados mais fidedignos possíveis com relação ao desempenho real, é 

interessante destacar a importância das métricas2. A figura Abaixo ilustra a idéia: 

                                                 
1
PMBOK® 5ª edição, p. 10. 

2
Peter Drucker costumava afirmar que o que não se pode medir não se pode gerenciar. Notadamente na área de 

projetos, tal ilação apesar de reverberar retumbantemente nas mentes dos gestores de projetos - como em geral a 

maioria dos projetos ao longo de seu ciclo de vida não é gerenciada estrategicamente, i.e., de maneira alinhada 
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Figura 1: Alinhamento Estratégico
3
 

 

1.1. PROBLEMA 

A principal pergunta que norteia a realização deste trabalho, ponto chave para o 

estabelecimento de um VMO, é relacionada aos lucros e demais benefícios oriundos da 

finalização dos projetos em subestações de média tensão. Poderíamos questionar:  

- Quais são os benefícios e o retorno financeiro dos projetos em subestações de média tensão?  

                                                                                                                                                         
aos objetivos da empresa -, esta citação do célebre professor de origem austríaca torna-se cada vez mais atual na 

gestão de projetos. 

3
BARCAUI, André. PMO: Escritório de Projetos, Programas e Portfólio na Prática. Rio de Janeiro: 

Brasport, 2012, p. 139. 
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A princípio, a resposta da primeira parte desta pergunta parece muito simples se 

observarmos o quanto o fornecimento contínuo e com qualidade de energia elétrica é 

indispensável para a sociedade atual. Todavia, quanto cotejados projetos fundamentais e os 

limites financeiros para investimentos, essa complexa questão se torna fundamental para 

garantir tanto a competitividade da concessionária quanto a sustentabilidade dos 

empreendimentos. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é discutir o retorno dos investimentos em projetos de 

subestações de distribuição de energia elétrica, de média tensão, com o intuito de municiar as 

gerências quanto às estratégias bem como possibilitar à alta administração uma visão mais 

realista dos resultados conquistados e almejados. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do trabalho são:  

a) Buscar um conceito de retorno de investimentos e objetivos das organizações;  

b) Estudar panoramicamente o conceito de remuneração proposto pela ANEEL;  

c) Pesquisar os processos atinentes às funções de um VMO;  

d) Utilizar métodos de acompanhamento de desempenho financeiro (estudo de viabilidade) de 

projetos;  

e) Analisar o PMBOK e outros guias de melhores práticas;  

f) Aplicar o conhecimento produzido em um caso concreto. 

 

1.3. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Podemos vislumbrar ao menos três temas que norteiam este trabalho:  
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a) Retorno financeiro e análise de valor em projetos relacionados a subestações de média 

tensão;  

b) Processos necessários para evolução para um VMO;  

c) Estudar metodologias multicritério que fomentem a tomada de decisões em portfólios de 

projetos em subestações de média tensão.  

Os itens a e b serão estudados de modo panorâmico devido à complexidade de colocar 

tantos temas em tela. O estudo pormenorizado dos critérios de remuneração estabelecidos pela 

ANEEL, por exemplo, que representa somente uma parte do item a, demandaria um trabalho 

inteiramente orientado a isso. O item b, além de não prescindir de análise extensiva sugerida 

no item a, carece, inclusive, de literatura específica. Todavia, tais temas são importantíssimos 

e muito orientativos, i.e., quanto melhor forem compreendidos tanto mais serão úteis à tomada 

de decisão em portfólios de projetos em subestações de média tensão. O assunto contido no 

item c, por seu turno, será tratado de forma mais objetiva de modo a municiar o processo de 

tomada de decisão em projetos desta natureza. 

1.4. JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

A necessidade de expansão e melhorias contínuas nos sistemas de distribuição de 

energia elétrica enseja um aumento cada vez maior na complexidade da gestão de portfólios 

de projetos que visam salvaguardar tanto a qualidade quanto a continuidade do fornecimento 

deste indispensável insumo. Alia-se a isso tanto a complexidade de análise remuneratória 

proposta pela ANEEL quanto à verificação de critérios necessários para a evolução de um 

PMO nesta área em um nível de maior maturidade para que os reais valores auferidos com o 

desfecho de cada projeto possam ser otimizados bem como orientem o aprendizado contínuo 

e, consequentemente, as tomadas de decisões. 

1.5. METODOLOGIA 

Como visto, este trabalho pretende explorar de forma panorâmica o importante 

conceito de VMO bem como compreender o modelo remuneratório proposto para projetos 

atinentes ao sistema elétrico brasileiro. Ademais, um estudo de caso será proposto a fim de 

cotejar as pesquisas teóricas e estabelecer critérios que orientem a tomada de decisão para 

projetos de energia elétrica. Via de regra será usada uma abordagem mais qualitativa quando 

versar sobre temas mais teóricos.  
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À luz da taxionomia apresentada por Vergara (2005), podemos definir as metodologias 

adotadas neste trabalho da seguinte forma:  

- quanto aos fins, foram usadas metodologias mais aplicadas devido à necessidade de resolver 

problemas concretos como a análise do retorno financeiro sobre a base remuneratória;  

- quanto aos meios, destacamos a pesquisa bibliográfica realizada como instrumento 

imprescindível para entender as regras postas no que tange à análise do retorno financeiro em 

subestações de energia elétrica. 

1.6. FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Com o intuito de analisar os retornos financeiros e estratégicos referentes a projetos em 

subestações de energia elétrica 34,5 kV deve-se iniciar contemplando-se o vigente modelo 

institucional do setor elétrico para que se possa vislumbrar como se procede a gestão do valor 

no setor elétrico. Nessa esteira, conceitos autóctones do setor elétrico brasileiro como, 

aspectos regulatórios jurídicos, revisão tarifária, orçamento, etc., deverão ser visitados. Com 

esse mesmo intuito, os conceitos da área de gestão de projetos como, estudo da viabilidade, 

análise do valor agregado, metodologias multicritério em apoio à tomada de decisão em 

portfólios de projetos, por seu turno, também serão necessários ao presente estudo, embora 

não sejam explorados diretamente neste trabalho. Somente a partir desses conceitos 

poderemos avançar para a pergunta principal deste trabalho: quais os valores gerados pelos 

projetos em SEs de média tensão? Com isso poderemos antever, ainda que de modo 

panorâmico, a criação de um VMO. Por fim para que estas anotações não fiquem estanques ao 

campo da teoria e dos conceitos, buscamos, ao final do desenvolvimento, uma aplicação 

prática através de um estudo de caso. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 Este capítulo busca contextualizar o conceito de retorno dos investimentos em projetos 

de SEs. Para tanto, parte-se de um breve estudo do modelo institucional do setor elétrico ora 

vigente com a finalidade de compreender as prioridades relacionadas à tarifação da energia. 

Esse estudo, ainda que feito de modo panorâmico, é de vital importância tanto para analisar 

toda a variedade de necessidades técnicas, sociais e ambientais que o indispensável insumo 

energia elétrica enseja em nossa civilização quanto dele advém o retorno financeiro que 

garante a sustentabilidade para os investidores do setor. A partir desta visão é possível 

destacar os principais critérios que norteiam o processo de tomada de decisão atinente aos 

portfólios e projetos relacionados às SEs de média tensão. 

 

2.1. SETOR ELÉTRICO 

2.1.1. O Modelo Institucional do Setor Elétrico 

O sistema integrado de geração e transmissão de energia elétrica no Brasil tem 

características que o tornam único no mundo. Apesar das dimensões continentais, apenas 

1,7% da capacidade de produção e transmissão de energia estão fora do SIN que se 

concentram em pequenos sistemas isolados localizados principalmente na região amazônica. 

A geração por hidrelétricas corresponde a 65% do total, as termelétricas (gás natural, carvão 

mineral, combustíveis fósseis, biomassa e nuclear) somam 28%. As usinas eólicas, por seu 

turno, experimentam uma importância crescente na matriz energética. Para transmitir toda 

essa energia e interligar um território continental o sistema de transmissão foi dimensionado 

para considerar, ainda, os diferentes regimes de nossas vastas bacias hidrográficas. 

A regulação visa substituir eficazmente a competição quando esta não cumpre a sua 

função conforme figura abaixo: 
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Figura 2: Regulação de Mercados
4
. 

 

 As seguintes partes compõem o sistema elétrico brasileiro: 

a) Geração de Energia, em geral a atividade de produção de energia necessita de muito 

capital, o que acarreta em grande impacto na precificação do setor; 

b) Transmissão, que compreendem as linhas que transmitem energia desde o local da 

geração até os grandes centros de consumo, o planejamento deste setor é de vital 

importância para o tanto para o aproveitamento otimizado da capacidade de geração 

quanto para minimizar as perdas decorrentes da condução de corrente elétrica; 

c) Distribuição, autorizadas para garantir o suprimento desta energia transportada até os 

consumidores finais, as distribuidoras têm grande compromisso com a qualidade e 

capacidade de fornecimento ininterrupto de energia; 

d) Comercialização, voltadas para a compra e venda de energia elétrica, em geral vendem 

no varejo para grandes consumidores (consumidores livres
5
) e também no atacado, 

comercializando com distribuidores. 

                                                 
4
MIGUEL, FRANKLIN. Modelo Institucional do Setor Elétrico – Apostila, MBA do Setor Elétrico FGV 

2012, p. 8. 
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A figura abaixo6 mostra como está estruturado institucionalmente o setor elétrico 

brasileiro: 

 

. 

 

2.1.1.1. ANEEL 

A ANEEL, como assevera Sérgio Guerra
7
, é uma agência reguladora criada pela Lei nº 

9.427, de 26 de Dezembro de 1996 e está vinculada ao Ministério das Minas e Energia 

                                                                                                                                                         
5
 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Por dentro da conta de luz, informação de utilidade 

pública. 6ª. Ed. Brasília, 2013, p. 6. 

6
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Atlas da Energia Elétrica no Brasil. 3ª ed. Brasília: 

ANEEL, 2008. 

7
GUERRA. Sérgio. Introdução ao direito das Agências Reguladoras. Rio de Janeiro, 2004. 

Figura 3: Estrutura Institucional do Setor Elétrico 
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(MME). Portanto, a ANEEL tem funções executivas, necessárias para salvaguardar a ordem 

financeira, técnica e contábil atinentes à fiscalização; funções normativas, no que tange à 

elaboração e divulgação de resoluções e demais normas; e função judicante, para gerenciar 

eventuais conflitos entre os agentes regulados. São competências da ANEEL: 

a) Realizar, em âmbito federal, políticas de exploração da energia elétrica e do 

potencial hidroelétrico; 

b) Implementar, conforme parâmetros legais atinentes, as licitações para definir 

concessionárias e permissionárias para o setor elétrico; 

c) Fiscalizar o mercado e os agentes do setor elétrico e orientar as eventuais 

divergências em âmbito administrativo tendo como foco a universalização do 

acesso ao sistema elétrico; 

d) Garantir a sustentabilidade no que tange à geração, transmissão, distribuição 

e comercialização de energia elétrica; 

e) Fomentar o equilíbrio do mercado de energia para que haja proveito para a 

sociedade como um todo; 

f) Promover a modicidade tarifária. 

A estrutura básica da ANEEL
8
 consiste, conforme o Decreto nº 2.335/1997, em 

três partes: 

1) diretoria, que tem a responsabilidade de discutir e decidir, em instância 

administrativa, as matérias de competência da ANEEL; 

2) procuradoria-geral, que tem a competência de assessorar juridicamente a 

diretoria; 

3) superintendências de processos organizacionais, que têm a função de 

apoio e instrução nos demais assuntos em cooperação com a diretoria. 

 A figura abaixo, TOLMASQUIM (2011), mostra a representação dos interesses no 

entorno da ANEEL: 

                                                 
8
Agência Nacional de Energia Elétrica. Descentralização das Atividades. Cadernos Temáticos v. 1. Brasília, 

2005. 
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Figura 4: Representação dos Interesses no Entorno da ANEEL 

 

2.1.1.2. ONS 

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é o órgão responsável pela 

coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia 

elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), sob a fiscalização e regulação da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
9. 

 O ONS realiza estudos e controla a demanda de energia considerando as diferentes 

bacias hidrográficas que compõem o parque gerador hidroenergético nacional bem como 

outras fontes de geração. O ONS, assim como o MAE (Mercado Atacadista de Energia) foi 

                                                 

9Disponível em <http://www.ons.org.br/conheca_sistema/o_que_e_sin.aspx> Acesso em 21/04/2016. 



20 

 

criado a partir da Lei 9.648/1998. Resumidamente, o ONS tem responsabilidade pelo controle 

físico dos meios que envolvem a produção e transmissão de energia elétrica. 

 São funções do ONS: 

a) Administrar e otimizar a geração no sistema interligado; 

b) Controlar os centros de operação do sistema elétrico; 

c) Gerenciar as conexões internacionais do SIN; 

d) Planejar a expansão do sistema de modo a garantir o fornecimento. 

2.1.1.3. CCEE 

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica tem por função coordenar, 

conforme o Art. 5º da Lei 10.848/2004, a comercialização de energia elétrica.  

Lei 10.848/2004, Art.5º. A CCEE sucederá ao Mercado Atacadista de Energia Elétrica 

- MAE, criado na forma da Lei no 10.433, de 24 de abril de 2002, cabendo-lhes adotar 

todas as medidas necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei. 

 Tanto fornecedores quanto compradores de energia têm que encaminhar à CCEE as 

quantidades de energia que pretendem comercializar anualmente. A partir da criação da 

CCEE desenvolveram-se dois ambientes negociais um regulado outro livre
10

. 

 No ambiente de contratação regulado os preços são estabelecidos por meio dos leilões 

promovidos pela CCEE e são regulados pela ANEEL através do contrato CCEAR (Contrato 

de Comercialização de Energia Elétrica em Ambiente Regulado). Agentes ligados à geração, 

distribuição ou comercialização podem participar das negociações. 

 No ambiente de contratação livre podem participar das negociações tanto aos agentes 

de comercialização e geração quanto consumidores livres. O grande diferencial em relação ao 

ACR se dá pelo tipo de contratação que é livre, i.e., sem intermediação que não seja das 

próprias partes. Os preços no ACL surgem da negociação entre compradores e vendedores. 

Ou ainda como assevera Clever Campos
11

: 

Nos editais de licitação de novos empreendimentos de geração elétrica, o 

Poder Concedente pode constar de um percentual mínimo de energia elétrica a 

                                                 
10

CCEE. Comercialização de Energia. Disponível em: 

<http://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/onde-atuamos/comercializacao?_adf.ctrl-

state=w3mdckqkv_4&_afrLoop=1456109009474276> Acesso em 21/04/2016. 
11

 CAMPOS, Clever. Curso Básico de Direito da Energia Elétrica. Rio de Janeiro, 2010, p. 63. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10433.htm
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ser destinada ao mercado regulado, podendo a energia remanescente ser 

destinada ao consumo próprio ou à comercialização para contratação livre. 

2.1.1.4. EPE 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) foi instituída pela Lei nº 10.847/2004 está 

diretamente vinculada ao MME e tem por finalidade o estudo e a pesquisa na área de 

planejamento do setor elétrico. Para tanto a EPE realiza projeções para a matriz energética 

brasileira para curto, médio e longo prazo; estudos de integração dos recursos energéticos; 

projetos de expansão da matriz de geração bem como dos sistemas de transmissão de energia; 

estudos de viabilidade técnico-econômica para novas usinas; e também apoio para 

licenciamento ambiental tanto para exploração de novas fontes energéticas quanto para 

implantação de sistemas de transmissão de energia elétrica. 

2.1.1.5. CMSE 

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) tem por responsabilidade o 

controle e monitoramento constante da continuidade e segurança do suprimento 

eletroenergético em todo território nacional. Conforme matéria disciplinada pelo Decreto nº 

5.175/2004 tal função requer a padronização para um encaminhamento célere das ações 

preventivas de modo que represente o menor custo possível para o consumidor. Eventos 

naturais que comprometem os reservatórios e a produção de energia elétrica, aumento 

repentino na demanda, atrasos de obras importantes de expansão, etc., são exemplos de 

eventos que devem ser monitorados pelo CMSE. 

2.1.1.6. CNPE 

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) tem como funções precípuas: a 

implementação da política energética, harmonizada com as demais políticas públicas, junto à 

Presidência da República; a especificação de projetos estratégicos recomendados pelo MME 

mediante processo licitatório; estabelecimento de garantia estrutural de suprimento de energia 

elétrica. 

2.1.1.7. MME 

Ao Ministério das Minas e Energia (MME) compete a elaboração das políticas 

energéticas à luz das diretrizes do CNPE; homologação da quantidade de energia demandada 
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pela previsão de consumo; desempenhar função de planejamento setorial; exercício do Poder 

Concedente; monitoramento da segurança e qualidade de fornecimento de energia junto ao 

CMSE; gestão conjuntural e estrutural dos temas ligados ao mercado de energia. 

 

2.1.2. Revisão Tarifária 

A tarifação no setor de energia elétrica é um ponto vital para a sustentabilidade do 

sistema elétrico. A tarifa deve contemplar todos os custos de implantação, ampliação e 

manutenção do sistema e garantir o fornecimento ininterrupto com qualidade; harmonizar 

interesses do investidor com as necessidades do consumidor de modo a tornar factíveis os 

investimentos no setor. Todas as fases da produção de energia até o consumidor final devem 

estar contempladas nesse processo.  

De acordo com Fábio El Hage, “entende-se por estrutura tarifária o conjunto de regras 

métodos e processos que definem, da forma mais objetiva possível, a diferenciação de preços 

aos diversos produtos e/ou consumidores de um determinado mercado”.
12

 

 A implementação de um modelo de precificação para o setor elétrico é, deveras, 

complexo e deve se pautar nas seguintes diretrizes: 

a) Garantir de modo eficiente a demanda, i.e., suprir os consumidores; 

b) Obter o retorno necessário para a consecução das atividades concernentes ao lado da 

oferta; 

c) Sólida fundamentação teórica para analisar e justificar os valores estipulados; 

d) Buscar holisticamente com objetividade e coerência desenvolver de maneira 

sustentável todo o setor elétrico; 

e) Assegurar a estabilidade do sistema considerando a quantidade e qualidade com que a 

energia chega aos consumidores; 

f) Transparência e confiabilidade na fiscalização tanto pela parte dos consumidores 

quanto dos órgãos públicos. 

                                                 
12

 EL HAGE, Fábio et al. A Estrutura Tarifária da Energia Elétrica: teoria e aplicação. Rio de Janeiro, 

2011, p3. 
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Devido a todas essas exigências e considerando ainda as complexidades e 

contingências inerentes ao setor elétrico o preço da energia elétrica necessita ser inferido 

computacionalmente de modo a cotejar as variáveis climáticas, hidrológicas, 

mercadológicas e tecnológicas. Tal esforço computacional reflete nebulosamente o 

equilíbrio entre a oferta e a demanda. 

A figura abaixo13 mostra a composição tarifária: 

 

Figura 5: Composição Tarifária 

 

 A revisão tarifária é um procedimento (RTP) previsto tanto na legislação setorial 

quanto no contrato de concessão e ocorre, em geral, a cada 3/5 anos (dependendo do contrato 

de concessão). O reajuste tarifário é relacionado ao índice inflacionário e às variações dos 

custos não gerenciados pelas distribuidoras, ou seja, encargos, transmissão e compra de 

energia. “Base de Remuneração”, por seu turno, representa as melhorias necessárias à garantia 

da qualidade do sistema avaliadas pelos preços de reposição do mercado. Em outras palavras, 

considerando o ciclo tarifário (2007-2010), a Base de Remuneração é uma componente da 

“Parcela B” que deriva grosso modo dos custos gerenciáveis da concessionária, ou seja, 

custos decorrentes dos serviços diretamente prestados pela concessionária. A tabela abaixo 

ilustra a divisão do nível tarifário entre as parcelas A e B: 

 

                                                 
13

SERVIJA, JOSÉ L. B. Orçamento e Custos no Setor Elétrico – Apostila, MBA do Setor Elétrico FGV, p. 20. 
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Compra de Energia para Revenda 45,22%  

PARCELA A 

67,83% 

Encargos Setoriais 11,46% 

Custo com Transporte de Energia 11,16% 

Custos Operacionais 16,71%  

PARCELA B 

32,17% 

 

Remuneração do Capital 9,05% 

Quota de Reintegração 6,41% 

PARCELA A + PARCELA B 100,00%  

Tabela 1: Divisão do Nível Tarifário em Parcela A e Parcela B 

 

 A Parcela A, por sua vez, representa em geral os custos não gerenciáveis14 - custos não 

gerenciáveis “são aqueles relativos aos serviços de geração e transmissão de energia 

contratados pela distribuidora e ao pagamento de obrigações setoriais” -, que neste caso 

correspondeu a um montante significativo. Segundo Diogo Mac Cord de Faria essa expressiva 

quantidade se deve “não só pelo grande volume de encargos setoriais no Brasil, mas também 

pela desverticalização do setor, que faz com que os custos de geração e de transmissão sejam 

componentes da tarifa faturada pelo agente de distribuição e posteriormente repassados aos 

demais agentes. Por isso é de fundamental importância que a Agência Reguladora mantenha o 

acompanhamento sobre a estabilidade econômica e financeira dos distribuidores, principais 

arrecadadores do setor.” 15 

 A revisão tarifária aprimora o processo atinente à base de remuneração regulatória de 

modo a implementar critérios que valorizem os ativos das empresas e incentivem a eficiência 

diminuindo os contraditórios entre regulado e regulador. O impacto deste trabalho incide 

diretamente no retorno financeiro dos entes regulados uma vez que tal remuneração 

corresponde à parcela significativa das receitas das empresas que atuam no setor. 

                                                 
14

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Perguntas e Respostas sobre Tarifas das 

Distribuidoras de Energia Elétrica. Brasília: ANEEL, 2007, p. 8. 

15
FARIA, Diogo Mac Cord de. Revisão Tarifária – Apostila, MBA do Setor Elétrico FGV, p. 20. 
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 O método usado para valorar os ativos da distribuição é definido como Valor Novo de 

Reposição – VNR.  

 VNR = EP + COM + CA + JOA 

Onde: 

EP – corresponde aos equipamentos principais, um transformador de força, por exemplo; 

COM – conjunto de componentes vinculados a um determinado padrão construtivo; 

CA – custos adicionais necessários para colocar o empreendimento em funcionamento; 

JOA – representam os juros sobre obras em andamento. 

 O fluxograma abaixo mostra a complexidade das etapas de trabalho necessárias para a 

precificação dos módulos: 
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Figura 6: Fluxograma de Construção dos Módulos 

 

 Simplificadamente, o processo de revisão tarifária depende dos custos das empresas 

experimentados no mercado e visa garantir uma tarifa justa tanto para os consumidores quanto 

para investidores de modo a proporcionar uma adequada taxa de retorno, cobrir custos de 
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operação e manutenção, estimular a eficiência e a qualidade deste imprescindível serviço. 

Apesar das dificuldades em se chegar ao quantum da tarifa esta estratégia possui a vantagem 

de possibilitar aos gestores públicos implementar políticas sociais através de, por exemplo, 

subsídios a consumidores de baixa renda, para a eletrificação rural ou incentivos para a 

geração de energias renováveis.  

2.2. GESTÃO DE PROJETOS PARA SES DE MÉDIA TENSÃO 

Muitas são as prioridades para a gestão de programas e portfólios em SEs de média 

tensão. Longe de ter um rol definido de diretrizes, as demandas por ampliações e novas SEs 

se dão por variados motivos com diferentes e mutáveis níveis de prioridade. Em meio a essas 

contingências e complexidades a necessidade de atender tais demandas com a devida 

qualidade requer um processo de tomada de decisão que esteja alinhado com os interesses 

organizacionais. Isto porque, de acordo com Kerzner (2007), nem sempre é possível executar 

o que se pede com os escassos recursos disponíveis. Tal dificuldade se reflete integralmente 

nos resultados que a empresa almeja. Destarte, é necessário avaliar muito bem o que se 

pretende priorizar desde a elaboração do programa de obras e dos portfólios. O 

estabelecimento de critérios basilares desde o nascimento de cada projeto, bem como o 

acompanhamento e controle de tais objetivos ao longo da execução dos mesmos são as ações 

imprescindíveis que o gestor de projetos deve priorizar para que esse trabalho 

inexoravelmente retorne à organização os valores esperados. Em outras palavras, isso 

significa traduzir através dos projetos os objetivos estratégicos da empresa. 

Genericamente, para podermos analisar os retornos dos investimentos em projetos de 

ampliação e implantação de SEs, classificamos as fontes de requisitos (prioridades) de acordo 

com duas etapas principais de gestão de projetos, quais sejam: a etapa de planejamento e a 

etapa de obras e gestão de contratos. À etapa de planejamento incumbem, principalmente, as 

melhorias físicas do sistema que se iniciam com a formulação das alternativas (oriundas tanto 

de extensiva análise do sistema elétrico quanto do estudo do histórico da demanda de 

energia); análise técnica das metas fixadas; e análise econômica de viabilidade. Nesta fase em 

geral há forte participação das partes interessadas tanto internamente à empresa (fiscalização, 
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projetos, manutenção, meio ambiente, etc.) quanto externamente (indústrias, políticas 

públicas, novos acessantes16, comércio, produtores rurais, etc.).  

Para que sejam sustentáveis, os resultados dos investimentos devem proporcionar17 a 

adequada remuneração dos acionistas, pagar os juros e as dívidas contraídas para a realização 

dos projetos, manter relações produtivas com clientes e fornecedores, fomentar o crescimento 

profissional e a qualidade de vida de seus colaboradores e, numa perspectiva da função social 

da empresa, desenvolver as comunidades e preservar o meio ambiente na qual a empresa se 

insere.  

 

2.2.1. Prioridades do Planejamento 

Classicamente, nas empresas de distribuição de energia elétrica, a gestão de projetos, 

programas e portfólios de SEs de média tensão começa na divisão ou departamento 

especialmente criado para elaborar o planejamento da expansão da rede elétrica. A tal setor 

compete o estudo e planejamento da ampliação do sistema elétrico de distribuição a curto, 

médio e longo prazos. Da contínua comunicação do planejamento com outras áreas (por 

exemplo, manutenção, projeto de redes, projeto de SEs, fiscalização de obras, etc.) advém 

grande parte das diretrizes que norteiam os projetos. Além disso, o planejamento de sistemas 

de distribuição de energia elétrica compreende os seguintes aspectos18:  

- metas de qualidade de fornecimento, definida pelos indicadores de faixa de 

frequência, distorção harmônica, continuidade de fornecimento e faixa de tensão; 

- previsão de carga, consiste em uma das tarefas mais básicas do processo de 

planejamento e analisa-se, nesta fase, o histórico da demanda e da oferta de energia para 

consumidores residenciais, industriais, comerciais, rurais, iluminação pública, etc.; ademais, 

estimam-se também as perdas de energia e fator de carga anual levando em consideração as 

peculiaridades de cada lugar; 

                                                 
16

Termo usado pela ANEEL para definir solicitantes de acesso ao sistema elétrico. Podem ser tanto de geração, 

i.e., aqueles que necessitam usar o sistema da concessionária para fornecer energia; quanto consumidores. 

17
VIEIRA, Marcos Villela. Administração Estratégica do Capital de Giro. 2ª ed. São Paulo: ATLAS, 2008, 

p.3. 

18
ELETROBRÁS. Planejamento de Sistemas de Distribuição. Rio de Janeiro: Eletrobrás, 1982. 
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- análise do sistema elétrico atual e simulação das deficiências previstas, orientada à 

verificação do carregamento e dos níveis de qualidade, em termos de tensão e continuidade, 

do serviço; além disso, analisam-se também os sistemas de proteção da distribuição bem 

como o suporte de manutenção necessário; 

- formulação de alternativas e análise técnico-econômica, é neste ponto que, a partir 

das etapas anteriores, se define o plano de obras a curto, médio e longo prazos; 

- elaboração do plano geral de obras, que passa pelas etapas de definição e orçamento 

das obras necessárias, classificação e codificação dos projetos, definição das prioridades e 

seleção dos projetos, detalhamento, análise e aprovação e, por fim, controle e 

acompanhamento. 

No que tange ao planejamento de projetos de SEs cabe destacar a necessidade das 

seguintes19 especificações: 

- quanto às necessidades do sistema: demanda inicial e final conforme a evolução 

prevista; disponibilidade de circuitos de subtransmissão; especificação das tensões de das 

fontes e das cargas; disponibilidade do terreno; especificações e padronizações; facilidades e 

segurança na manutenção da SE; especificações de desempenho; condições de carregamento e 

níveis de tensão necessários. 

- quanto ao arranjo e locação dos principais equipamentos: elaborados conforme as 

padronizações empregadas na ampliação do sistema elétrico bem como observando tanto as 

necessidades operacionais e de manutenção quanto garantir a qualidade requisitada para o 

atendimento da carga estipulada. 

- quanto à localização da SE: neste ponto devem ser levados em conta os critérios de 

custo e facilidade de acesso para rede de distribuição; limites de tensão e corrente de acordo 

com o local de instalação dos equipamentos; facilidade de transferência de carga para outras 

SEs próximas de acordo com a necessidade; o crescimento local da carga estipulada; custo 

dos terrenos avaliados; condições ambientais e sociais que delimitam o uso do terreno para 

estes fins. 

Embora as orientações do planejamento clássico supracitado sejam imprescindíveis, a 

criação de vantagem competitiva e valor econômico para enseja, conforme aduz Almeida 

                                                 
19

ELETROBRÁS. Planejamento de Sistemas de Distribuição. Rio de Janeiro: Eletrobrás, 1982, p. 86. 
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(2011), o fomento de uma cultura empresarial voltada à gestão de projetos. Isso porque tal 

modelo supera o modelo funcional do planejamento clássico no que tange à gestão do uso 

otimizado dos recursos da empresa. Dessa forma, embora a área de planejamento sempre 

represente um stakeholder, deveras, essencial há uma necessidade de iniciativa de criação de 

novos projetos por parte de outras partes interessadas que complementam a atuação do 

planejamento. Destarte, podemos elencar outras diretrizes estratégicas para a elaboração do 

portfólio de projetos de SEs como a necessidade de atualização tecnológica e transferência de 

tecnologia; benchmarking com outras empresas do setor elétrico; a importância estratégica do 

conceito de smart grid20 para o futuro das concessionárias de energia elétrica; a criação e/ou 

estímulo da indústria nacional na produção de equipamentos elétricos, número de 

desligamentos programados necessários à execução da obra, etc. Ou seja, em número e nível 

de importância o conjunto das partes interessadas nos projetos de expansão do sistema elétrico 

espelha, deveras, a onipresença e o impacto do setor elétrico na sociedade. 

 

2.2.2. Prioridades das Obras e Gestão de Contratos 

A partir da descrição do projeto na fase de planejamento fica a critério da equipe de 

projetos executar o que se pede de acordo com o paradigma que melhor lhe aprouver. As 

prioridades nesta etapa passam então a ser guiadas por fatores relacionados principalmente a 

custos, documentação, gestão de conflitos e prazos. Compete ao gestor do contrato zelar por 

seu cumprimento e evitar a necessidade de termos aditivos tanto de prazo quanto de custo.  

Nesse ponto, para o efetivo cumprimento dos marcos contratuais, fatores logísticos 

como disponibilidade de equipamentos e materiais, capacitação das equipes terceirizadas 

especializadas, controle de prazos de inspeção de equipamentos (relativos ao fabricante e 

modelo), controle de estoque no almoxarifado próprio, etc., são fontes importantes para a 

tomada de decisão no que tange à priorização dos projetos, sobremaneira em aspectos 

atinentes à gestão de custos e prazos. Não seria factível, por exemplo, elaborar projetos que 

                                                 
20

Podemos definir smart grid, conforme assevera (MORI, 2011) como “um conjunto de tecnologias de 

sensoriamento, monitoramento, informação e telecomunicações, de caráter digital, que visa um desempenho 

mais eficiente dos serviços”. 
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demandem equipamentos que não foram devidamente ensaiados e aprovados sob a supervisão 

de inspetor próprio. 

No âmbito da gestão documental, como aduz Valeriano (2005), abrange um complexo 

processo de preservação de dados, elaboração e controle de documentos bem como seu 

correto arquivamento e divulgação com as devidas partes interessadas. De um modo geral a 

informação deve estar categorizada, correta e facilmente disponível. Na prática vantagens na 

gestão documental acaba ganhando relevo quando há gritante desinformação a respeito de um 

paradigma de projeto. Dificilmente uma tecnologia promissora, porém desconhecida, por 

exemplo, alteraria a elaboração de um portfólio de projetos de SEs de média tensão. Só faz 

sentido estudar o retorno de um possível investimento em tal tecnologia se esta for 

devidamente conhecida a ponto de prever vantagens e desvantagens em sua escolha. 

Já no que tange à gestão dos conflitos embora estes possam ser muito impactantes nos 

projetos em geral merecem ser estudados, para efeitos de retorno de investimento em projetos 

de SEs de média tensão, à luz da gestão de riscos. Historicamente, os conflitos em projetos 

desta natureza podem facilmente ser amenizados por processos atinentes à administração de 

conflitos. Podemos considerar as fontes principais de conflitos as seguintes: 

 

Figura 7: Fontes de Conflitos 

 

Na figura consideram-se empresas terceirizadas a Contratada, responsável pela 

execução do projeto; e os Fabricantes de Equipamentos. Representam a empresa os 

Inspetores, que verificam os equipamentos tanto nas fábricas quanto nas obras; e a 

Fiscalização que supervisiona as obras conforme o projeto executivo. 

 

2.2.3. Outras Prioridades 

Podemos destacar outras importantes prioridades tais como diminuição do número de 

homens-hora através de novas tecnologias de SEs que utilizam menos tempo para montagem 
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e comissionamento; período de retorno (Payback) necessário para recuperar os investimentos 

dos projetos; segurança e saúde no trabalho, através de outros paradigmas de projetos que 

privilegiem as normas de segurança e conforto dentro da SE; relação UC/COM/CA21, de 

modo a harmonizar tal relação e evitar eventuais glosas por parte da ANEEL; prazos de 

atendimento de acessantes, nesse quesito há regras específicas que determina o prazo de 

resposta a essas solicitações;  

Podemos considerar ainda muitas prioridades adicionais, mas as mais importantes para 

efeitos de projetos de SEs de média tensão são essas. 

 

2.2.4. VMO 

Como visto o retorno dos investimentos, ou seja, o valor agregado a partir dos projetos 

não se restringe apenas ao âmbito pecuniário, pois depende das necessidades dos gestores 

bem como dos objetivos da empresa. De acordo com Saaty (1991), o conceito de valor22 está 

visceralmente ligado a teorias econômicas subjetivas baseadas em expectativas e utilidades 

tanto dos agentes que tomam decisões quanto das demais partes interessadas. No contexto 

organizacional o valor advém das relações entre os benefícios, custos e os riscos referentes a 

uma necessidade temporária (como um projeto, por exemplo) ou permanente (operacional). 

Tais concepções podem ser facilmente aplicadas à gestão de portfólios, programas e projetos 

tendo como objetivo a otimização da gestão do valor. Os processos e sistemas mais 

importantes da organização devem estar alinhados de modo a criar valor para a empresa23.  

Conforme orienta Lapponi (2007), juntamente com os resultados oriundos de medidas 

quantitativas há sempre um rol de impactos a serem analisados qualitativamente24. Pois, na 

prática, muitos fatores podem afetar o resultado do projeto, tais como: falta de matéria-prima 

                                                 
21

De acordo com o MCPSE – Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico (ANEEL), UC significa unidade 

de controle; COM – componentes menores; CA – custo adicional. 

22
BARCAUI, André. PMO: Escritório de Projetos, Programas e Portfólio na Prática. Rio de Janeiro: 

Brasport, 2012, p. 142. 

23
COSTA, Luiz Guilherme Tinoco Aboim. et. al. Análise Econômico-Financeira de Empresas. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 2011, p. 128. 

24
LAPPONI, Juan Carlos. Projetos de Investimento na Empresa. 1ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2007,p. 110. 
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e de recursos humanos, qual o impacto provocado pelas obras, etc. Ademais, há situações que 

podem melhorar o resultado individual do projeto, quais sejam: a diminuição da reclamação 

dos clientes devido a melhorias na qualidade do produto, a customização do projeto de modo 

a atender mais assertivamente às necessidades do cliente. Embora nem sempre tais detalhes 

sejam facilmente quantificáveis, há sempre a possibilidade de abstrair na forma de melhoria 

ou piora do VPL do projeto. 

Genericamente, como afirmam25Shenhar e Dvir (2007), podemos considerar pelo 

menos cinco dimensões de valores que projetos bem sucedidos devem se pautar: 

- eficiência nos objetivos típicos de projetos, tais como prazos e custos; 

- impacto no cliente, como satisfação e manutenção da fidelidade dos clientes do 

projeto; 

- impactos na equipe, promovendo crescimento profissional e retenção de talentos; 

- resultados dos negócios quais sejam, crescimento da empresa, retorno do 

investimento, marketshare; 

- visão de futuro, que fomente novas tecnologias, explore novos mercados e amplie a 

atuação da empresa. 

 

                                                 
25

SHENHAR, Aaron; DVIR, DOV. Reinventing Project Management: The Diamond Approach to 

Successful Growth and Innovation. Bonston: Harvard Business School Press, 2007, p. 12. 
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Figura 8: Balanceamento das Variáveis para Otimização do Valor 

 

Na figura acima26, por benefícios contemplam-se todos os retornos (vantagens) 

analisados anteriormente que beneficiam uma ou mais partes interessadas que podem 

abranger tanto valores tangíveis quanto intangíveis, tanto financeiros quanto orientado a 

outras vantagens estratégicas. 

 

                                                 
26

BARCAUI, André. PMO: Escritório de Projetos, Programas e Portfólio na Prática. Rio de Janeiro: 

Brasport, 2012, p. 143. 
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Figura 9: Tomada de Decisão Baseada em Valores 

 

A supracitada27 figura aduz, estruturalmente, o conceito de valor como “chave 

hermenêutica” para a tradução das diretrizes estratégicas, comumente gerais e abstratas, para 

a linguagem concreta e objetiva dos projetos. As metodologias necessárias para a gestão do 

valor em cada uma das fases supracitadas (pré-projeto, projeto, pós-projeto) representam os 

maiores esforços para a implementação de um VMO na prática. 

 

2.2.4.1. Otimização do Valor 

A metodologia MoV criada pela OGC (2011) define sete princípios para que o valor 

seja otimizado na empresa: 

1 – Alinhar com os objetivos organizacionais 

                                                 
27

BARCAUI, André. PMO: Escritório de Projetos, Programas e Portfólio na Prática. Rio de Janeiro: 

Brasport, 2012, p. 146. 
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À luz da gestão de projetos, conforme aduz Melton (2007), o ciclo de vida de cada 

projeto se inicia com o desenvolvimento a partir do planejamento estratégico do nicho a ser 

explorado, passando pelo plano do projeto e se encerra com os benefícios auferidos com a sua 

entrega. A figura abaixo28 ilustra o processo. 

 

Figura 10: Ciclo de Vida do Projeto 

 

2- Foco nas funções e resultados almejados 

Nesta fase desenvolve-se uma hierarquia de valores com a finalidade de estabelecer as 

prioridades de cada projeto escolhido. O MoV (OGC, 2010), apresenta dois modelos de 

análise de valor: diagramas FAST e Árvore de Valor. Quanto mais próximos do topo da 

árvore (e mais à esquerda do diagrama FAST) mais relacionados aos motivos que levam a 

empresa a conduzir o projeto; por outro lado, quanto mais próximos à base da árvore (ou mais 

à direita no diagrama FAST), maior a relação com as entregas do projeto conforme ilustram 

as figuras abaixo29: 

 

 

Figura 11: Diagrama FAST 

                                                 
28

MELTON, Trish. Project Benefits Management: Linking Projects to the Business. Oxford: Elsevier, 2008, 

p. 1. 

29
Fonte: MoV (OGC, 2010). 
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Figura 12: Árvore de Valor 

 

3- Balanceamento das variáveis para maximizar o valor 

Para balancear as variáveis de modo a maximizar o valor é necessário fazer uma 

síntese de todas as necessidades oriundas das partes interessadas de forma a harmonizar todos 

os interesses e definir as entregas. Isso feito, é necessário fazer a gestão dos recursos de modo 

a otimizar o seu aproveitamento de acordo com a hierarquia dos valores contemplada. Por 

fim, deve-se maximizar a relação custo-benefício a tal ponto que se obtenha o máximo dos 

benefícios almejados.  

4- Aplicação sempre quando foi realizado o processo de tomada de decisão para 

investimentos 

Essas diretrizes devem ser implementadas em qualquer fase do ciclo de vida de um 

projeto que envolva decisão de investimentos. 

5 – Adaptar o processo a cada caso 

O processo, no entanto, deve se amoldar às características do projeto bem como as 

complexidades e contingência observadas ao longo de seu ciclo de vida. 

6 – Aprender com a experiência e melhorar 
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Devido à importância da gestão de valor para as organizações é imprescindível a busca 

de aprimoramento constante. Para tanto, a cultura de atualização, revisão e divulgação das 

lições aprendidas deve ser incentivada. 

7 – Atribuir responsabilidades e funções assertivamente e criar cultura de suporte 

Uma vez definidas as prioridades exige-se que estas sejam distribuídas aos 

colaboradores responsáveis de modo assertivo e buscando a eficiência nos processos. 

 

2.2.4.2. Mensuração do Valor 

Ao longo do ciclo de vida de um projeto é necessário medir o progresso de maneira 

orientada aos requisitos do produto final. Essa tarefa é determinada pelo cumprimento de 

critérios estabelecidos que representam o sucesso do empreendimento. Para tanto a ferramenta 

sugerida pelo MoV (OGC, 2010) é a PBEV (Performance Based Earned Value). A PBEV 

integra o desempenho técnico (i.e., de acordo com os requisitos técnicos do projeto) com o 

desempenho no uso dos recursos. De acordo com Solomon e Young (2007), como benefícios 

do PBEV podemos destacar: 

- facilidades para uso de padrões de engenharia de sistemas, modelos de 

desenvolvimento de software e gestão de projetos; 

- permite planejamento inteligente de pacotes de trabalho; 

- possibilita análise de variações; 

- compatível com metodologias ágeis em gestão de projetos; 

- possibilita a escalabilidade do escopo considerando a complexidade e os riscos, 

inclusive, permitindo gerenciamento dos riscos considerando a linha base de medição do 

desempenho; 

- permite abordagem Lean. 
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3. ESTUDO DE CASO 

Este estudo de caso é voltado para as necessidades de uma concessionária de 

distribuição de energia elétrica que necessita desenvolver, de acordo com os critérios 

estrategicamente elencados, projetos de SEs de média tensão.  

Mais especificamente, pretende-se, nesta parte, emular a aplicação de um VMO para 

portfólios de projetos. Para tanto, utilizaremos o processo mencionado na Figura 7. De início, 

na fase de pré-projeto, usaremos a metodologia AHP para priorização dos projetos. Não será 

contemplado neste estudo de caso uma metodologia de análise de valor agregado, a qual seria 

pertinente para o acompanhamento dos resultados (valores) almejados ao longo da execução 

dos projetos.  

No cenário analisado o departamento de planejamento de média tensão, como de 

praxe, envia um programa de obras para o departamento de projeto e construção de SEs. Até 

esse ponto não há a necessidade de usar por parte do departamento de projetos alguma 

metodologia de hierarquização de projetos, i.e., estes poderiam ser executados conforme as 

conveniências e disponibilidades do departamento de projetos. Todavia, devido à iminência 

do encerramento do ciclo da revisão tarifária definido pela ANEEL, a superintendência que 

engolfa os dois departamentos supracitados resolve estrategicamente, com a finalidade de 

aumentar a base de remuneração, priorizar projetos de acordo com os seguintes critérios: 

 

Figura 13: Critérios AHP 

 

Houve um necessário corte na lista de critérios já observada neste trabalho tanto para 

facilitar a análise quanto para privilegiar os critérios mais impactantes para o momento da 

revisão tarifária. Às vésperas da revisão tarifária destacadamente o maior objetivo é aumentar 

ao máximo a base de remuneração (critérios financeiros se destacam nesse ponto), mas sem 
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descurar de outros itens comprometedores (estratégicos e técnicos). Para tanto, a escala 

proposta por Saaty (2005) pode ser usada para quantificar as importâncias conforme tabela 

abaixo. 

 

Escala Avaliação Numérica Recíproco 

Extremamente Preferido 9 1/9 

Muito Forte a Extremo 8 1/8 

Muito Fortemente Preferido 7 1/7 

Forte a Muito Forte 6 1/6 

Fortemente Preferido 5 1/5 

Moderado a Forte 4 1/4 

Moderadamente Preferido 3 1/3 

Igual a Moderado 2 1/2 

Igualmente Preferido 1 1 

Tabela 2: Escala de Saaty 

 

Como mostrado na tabela abaixo, os valores devem ser comparados dois a dois 

conforme a escala proposta para, em seguida, calcular a matriz ponderada e o vetor de Eigen. 

O λMáx (vetor principal de Eigen) e o CI (índice de consistência) são necessários para a taxa de 

consistência (CR) que deve ser menor que 1 para que a matriz seja considerada consistente. 

Conforme tabela abaixo. 
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Tabela 3: Matriz Comparativa dos Principais Critérios 

 

Os resultados contemplam a Matriz Comparativa dos Principais Critérios ponderada e 

o vetor de Eigen. No caso o critério estratégico tem maio peso, 54,78%, seguido pelos 

critérios financeiro (24,96%), técnico (12,76%) e outros critérios (7,52%). 

 

Como critérios estratégicos, consideramos mais significativos para este caso de estudo, 

dadas as circunstâncias, a base de remuneração, a relação UC/COM/CA e a qualidade do 

sistema elétrico. Na base de remuneração, como já foi comentado anteriormente, o que 

importa é priorizar os projetos que mais agreguem valor à remuneração estabelecida pela 

ANEEL. No que tange à relação UC/COM/CA, a exemplo de obras com grandes 

equipamentos como transformadores, por serem obras mais rápidas e pela disponibilidade 

desses equipamentos em almoxarifado próprio, busca-se contemplar a maior remuneração 

possível com o menor uso dos recursos disponíveis. Já quanto à qualidade o objetivo é atender 

as exigências da ANEEL, o contrário pode resultar em multas ou até mesmo prejuízos na 

remuneração de situações que não estejam em conformidade. A tabela abaixo ilustra esse 

ponto. 
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Tabela 4: Matriz Comparativa dos Critérios Estratégicos 

 

Como critérios financeiros utilizados consideramos o VPL o mais relevante juntamente 

com o ROI e o Payback, como vemos abaixo. 

 

 

Tabela 5: Matriz Comparativa dos Critérios Financeiros 

 

Quanto aos critérios técnicos priorizou-se o critério da confiabilidade do sistema 

elétrico em detrimento dos critérios da previsibilidade de carga e complexidade da obra, 

respectivamente, conforme tabela abaixo. Embora neste momento o critério da confiabilidade 

não seja tão prioritário quanto os demais critérios estratégicos e financeiros, a médio e longo 

prazos é fundamental para a manutenção dos índices30 de DEC FEC estipulados pela ANEEL. 

O critério atinente à complexidade da obra, por seu turno, deve ser cotejado com a experiência 

                                                 
30

Esses índices aludem à continuidade do serviço por parte das distribuidoras. É um critério essencial exigido 

pela ANEEL. O descumprimento de tal regra pode implicar em multas e, a depender da gravidade, representa um 

fator importante para a renovação das concessões, pois representa um critério mínimo de qualidade. DEC é o 

índice de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora; o FEC representa a frequência 

equivalente de interrupção por unidade consumidora.  
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auferida junto às empresas contratadas. Em geral consideramos que estas têm, historicamente, 

um bom desempenho. Portanto, embora importante, esse critério tem peso menor. Finalmente, 

o critério da previsibilidade de carga considera as demandas do próprio sistema para poder 

priorizar as obras mais urgentes.  

 

 

Tabela 6: Matriz Comparativa dos Critérios Técnicos 

 

Por fim em outros critérios foram considerados em ordem de relevância, 

respectivamente: segurança em SEs; renovação/modernização dos ativos; e custo homem-hora 

conforme tabela abaixo.  

 

 

Tabela 7: Matriz Comparativa para Outros Critérios 

 

Temos então uma árvore que agrupa os critérios e seus respectivos pesos: 
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Tabela 8: Critérios Agrupados 

 

Na sequência devemos avaliar os projetos candidatos à luz dos critérios pré-

estabelecidos. Para tanto, consideramos os seguintes projetos: 

- SE Nova, considerando um determinado arranjo a ser construído considerando 

equipamentos convencionais; 

- Ampliação de TF, obra de ampliação de transformador de força para aumentar a 

potência instalada e garantir o atendimento de demandas crescentes de energia; 

- SE GIS, são subestações isoladas a gás SF6 e muito usadas quando o espaço é 

pequeno; 

- SE Plataforma, consiste em uma SE feita para ser montada em plataforma 

transportável, tem o mérito de acelerar a implantação onde for viável e diminuir o custo de 

mão de obra (embora custe mais que uma SE convencional); 

- SE Plataforma 2, um arranjo ainda mais compacto que a primeira, mas, em geral, 

com as mesmas especificações; 

- Ampliação de BRT, visa a instalação de bancos de reguladores de tensão com a 

finalidade de garantir a qualidade dos níveis de tensão demandados pelo sistema. 
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Com isso podemos fazer a avaliação dos projetos seguindo a metodologia AHP 

proposta. A seguir a comparação dos seis projetos supracitados à luz dos 12 critérios 

analisados conforme as tabelas abaixo. 

 

 

Tabela 9: Projetos em Relação à Base de Remuneração 

 

 

Tabela 10: Projetos em Relação à UC/COM/CA 
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Tabela 11: Projetos em Relação à Qualidade do Sistema Elétrico 

 

 

Tabela 12: Projetos em Relação ao VPL 

 

 

Tabela 13: Projetos em Relação ao ROI 
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Tabela 14: Projetos em Relação ao Payback 

 

 

Tabela 15: Projetos em Relação à Confiabilidade do Sistema Elétrico 

 

 

Tabela 16: Projetos em Relação à Previsibilidade de Carga 
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Tabela 17: Projetos em Relação à Complexidade da Obra 

 

 

Tabela 18: Projetos em Relação à Segurança em SEs 

 

 

Tabela 19: Projetos em Relação à Renovação dos Ativos 
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Tabela 20: Projetos em Relação ao Custo Homem-Hora 

 

A prioridade final de cada um dos projetos em relação à meta é dada pelo cruzamento 

entre todas as avaliações dos projetos com todos os critérios propostos. Obtivemos os 

seguintes resultados: 

 

 

Tabela 21: Prioridade para SE Nova 
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Tabela 22: Prioridade para Ampliação TF 

 

 

Tabela 23: Prioridade para SE GIS 
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Tabela 24: Prioridade para SE Plataforma 

 

 

Tabela 25: Prioridade para SE Plataforma 2 
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Tabela 26: Prioridade para Ampliação BRT 

 

 

Figura 14: Participação dos Projetos nas Metas Estipuladas 
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4. CONCLUSÕES 

1- Quanto à gestão do valor em projetos, programas e portfólios, consideramos a 

criação de um VMO como a função de suporte tanto para o PMO quanto à alta administração. 

Não acreditamos que tal função suporte - embora boa parte das preocupações de um gestor de 

projetos orbite ao redor da gestão de valores -, seja estanque às atribuições de um PMO pelo 

próprio viés temporário inerente aos projetos. A gestão do valor, por seu turno, por estar 

diretamente relacionada com as diretrizes estratégicas, tem viés mais permanente e influência 

mais abrangente, i.e., manifesta-se em toda a estrutura organizacional: tanto na gestão de 

projetos quanto no âmbito operacional. Por essa razão, em empresas de maior porte, ou seja, 

com variados e complexos projetos, vislumbramos a importância acadêmica e prática deste 

tema. 

2- O retorno financeiro no setor elétrico, por sua complexidade e vital importância para 

a sustentabilidade deste estratégico ramo para a economia e a sociedade carece mais estudos 

tanto para ampliação do atual paradigma tecnológico quanto para fomentar o desenvolvimento 

tecnológico que o setor tem experimentado nos últimos anos. Temas como smart grid, 

eficiência energética, energias renováveis, geração distribuída, etc., ganham cada vez mais 

importância. Para tanto, para que tais projetos sejam factíveis, é necessário revisar as taxas de 

retorno do investimento para que sejam mais atraentes sem, contudo, comprometer o acesso 

da população mais carente a tais tecnologias. 

3- Considerando a importância do tema energia para a economia, a sociedade e o meio 

ambiente, certamente as decisões, ainda que aparentemente técnicas, possuem fortes relações 

com outras áreas de estudos. No começo deste trabalho, por exemplo, foram 

panoramicamente analisadas questões atinentes ao modelo institucional do setor elétrico. 

Assunto esse fortemente relacionado ao direito administrativo. Essa característica 

multidisciplinar representa sempre um desafio adicional para trabalhos nesta área. 

4- Baseado em Hisrich e Sheperd (2009) o quanto um projeto retorna para a empresa 

fomenta o intraempreendedorismo, pois municia os tomadores de decisão de modo a otimizar 

os recursos. É possível correlacionar o intraempreendedorismo com o nível de maturidade em 

projetos, notadamente quanto os indicadores de desempenho do projeto estão ajustados de 

modo a permitir a um maior entendimento do real retorno dos investimentos em projetos.  
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5- Como assevera Ricardo Viana Vargas (2009, p.32), embora o retorno financeiro 

somente possa ser auferido com os produtos ou serviços criados a partir do projeto, o que 

atesta a importância do viés pecuniário para os projetos, em projetos ligados ao setor elétrico, 

por vezes, podem existir muitos benefícios de natureza social e política, por exemplo, que 

suplantem a dimensão do lucro. Tais investimentos devem ser analisados caso a caso 

aproveitando a versatilidade da metodologia AHP. 

 6- A gestão de riscos, para não ultrapassar os limites deste trabalho e também para não 

tornar esta análise muito complexa, embora seja importante não foi considerada neste estudo. 

Achamos mais adequado deixar como sugestão de pesquisa futura. 

 7- À medida que as lições aprendidas evoluem e, com isso, conhecemos melhor os 

resultados dos projetos anteriores torna-se viável a utilização do ótimo de Pareto para 

simplificar os critérios do AHP ou, caso se mantenha a matriz de critérios fixa é possível 

atualizar os valores atribuídos para cada critério de modo mais orientado à otimização dos 

valores. 

 8- A metodologia AHP empregada foi implementada a partir de cálculos simplificados. 

Em uma aplicação real deveriam ser considerados todos os projetos e suas peculiaridades. 

Uma análise assim seria extremamente exaustiva e transcenderia o propósito deste trabalho.  

 9- De uma maneira geral, pensando no contexto de uma empresa atuante no setor 

elétrico, a análise dos retornos dos investimentos é complexa e peculiar quando consideramos 

o modelo institucional do setor elétrico vigente. Independentemente do porte da organização 

em questão, ainda que esta não tenha um PMO estruturado, muitos dos conceitos ora 

apreciados que contemplam a aplicabilidade de um VMO são imprescindíveis para a 

preservação desta empresa neste mercado. Quanto mais conhecimento dos valores que 

inspiram projetos no setor elétrico tanto mais as empresas prestadoras de serviços bem com as 

que exploram as concessões e permissões reguladas pelo poder concedente podem explorar 

sustentavelmente as desafiadoras e indispensáveis oportunidades que este mercado demanda. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

1- Sobretudo em empresas de maior porte, ou seja, com variados e complexos projetos, 

vislumbramos a importância acadêmica e prática da aplicação do conceito de VMO para 

trabalhos futuros. Ainda no setor elétrico há possibilidades de aplicação para outras áreas 

como projetos de linhas de transmissão, projetos de geração de energia elétrica, fontes 

alternativas de energia, etc. Certamente a aplicação das ideias atinentes ao conceito não se 

restringem ao setor elétrico, podem ser usados em todas as áreas de negócios que envolvam 

projetos. 

2- Outra fonte de estudos ainda no âmbito do mercado de energia elétrica, por sua 

complexidade e vital importância, relaciona-se com o estudo do retorno financeiro no setor 

elétrico. Entendemos que, para a sustentabilidade deste estratégico ramo para a economia e a 

sociedade, não se prescinde de uma análise mais acurada à altura do desenvolvimento 

tecnológico que o setor tem experimentado nos últimos anos.  

3- Em se tratando do tema energia, as questões sociais, econômicas e ambientais, cada 

vez mais presentes na gestão das políticas públicas, podem ser estudadas de modo específico e 

aplicado a partir do tema geral proposto por este trabalho. Pois, projetos para o setor elétrico 

incitados pelos valores esperados contemplados por esta pesquisa possuem, deveras, 

importantes desdobramentos para estas áreas. Dessa forma, não somente é possível como é 

necessário, inclusive para a ampliação do entendimento dos retornos oriundos dos projetos do 

para o setor elétrico, que outras ciências (tais como economia, história, direito, sociologia, 

etc.) desenvolvam trabalhos para esse tema multidisciplinar. 

4- Conforme o nível de maturidade de uma empresa se desenvolva, outros incentivos e 

benefícios começam a ser fomentados. É possível cotejar em trabalho futuro, o nível de 

maturidade em projetos à luz de um VMO e o incentivo ao intraempreendedorismo, inclusive, 

adotando ferramentas da estatística. 

5- Seria interessante, como proposta de trabalho futuro, documentar a importância 

histórica dos critérios que não tenham viés financeiro, com a finalidade de ampliar o conceito 

de valor agregado em projetos ligados ao setor elétrico. 

 6- Outra fonte de estudos para futuros trabalhos que poderia relativizar muito os 

resultados deste trabalho é a importante área de gestão de riscos. É possível imaginar 

diferentes concepções de valor agregado simplesmente mudando os cenários analisados. À 
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medida que o autoconhecimento de um VMO aumenta o entendimento dos riscos atinentes a 

novos projetos também evolui. Tal ilação induz o VMO a buscar documentar, de modo 

independente do PMO, suas próprias lições aprendidas. 

 7- O conceito de valor, hodiernamente, cada vez mais deve ser harmonizado com uma 

adequada política de compliance. Destarte, outra rica fonte de estudos se dá através da 

contemplação da autopoiese31 dos valores da organização a partir das influências externas. 

 

                                                 
31

Autopoiese no sentido luhmanniano, ou seja, mais relacionada às ciências sociais. Considerando o sistema de 

valores de uma empresa como algo que embora lhe seja próprio sofre importantes interferências do meio 

externo.  
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