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RESUMO 

 

Escolher dentre diversas alternativas de projetos de investimento em 

Hidrelétricas para compor um portfólio de projetos de uma organização é um 

assunto complexo. Por esta razão, as empresas utilizam modelos de seleção 

buscando otimizar este processo. Dentre os modelos mais utilizados no Brasil, 

encontram-se os métodos financeiros como Taxa Interna de Retorno, Payback e 

Valor Presente Líquido. Todavia, estes métodos restringem a análise das opções de 

projetos aos aspectos econômico-financeiros destes.  No entanto, no setor de 

energia, outros aspectos, por exemplo de natureza qualitativa como: impacto 

ambiental, atendimento à legislação e aos anseios da comunidade em que o projeto 

está inserido, devem ser levados em consideração. Dessa forma, foi proposto um 

modelo para seleção de projetos de investimento em Hidrelétricas a partir do método 

multicritério AHP (Analytic Hierarchy Process). Optou-se pelo método AHP porque 

este permite incorporar medidas de avaliação tanto quantitativas quanto qualitativas. 

O desenvolvimento do modelo se deu a partir de consulta a especialistas do setor de 

energia por meio da utilização da técnica Delphi. Os resultados obtidos mostraram 

que os critérios determinantes no processo de seleção, em ordem decrescente de 

relevância, são: atratividade financeira, licenciamento e impacto ambiental, 

capacidade e competência organizacional, ambiente político-legal e, finalmente, 

desenvolvimento de novas tecnologias e competências. A partir da lista ordenada de 

critérios foi desenvolvido, em software Excel e baseado na metodologia AHP, um 

modelo de seleção de projetos. Espera-se que este modelo possa contribuir para o 

aumento da eficiência e eficácia de decisões no processo de gerenciamento de 

portfólio de investimentos em projetos no setor de energia elétrica no Brasil.  

 

 

Palavras – chave: Seleção de Projetos; Decisão de investimento; Gestão de 
Portfólio; Gestão de Projetos; Hidrelétricas. 
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ABSTRACT 

 

Choose among several alternatives for investment in hydropower projects to 

compose a portfolio of projects in an organization is a complex subject. For this 

reason, organizations have used selection models seeking to optimize this process. 

Among the most widely used models in Brazil, there are the financial methods such 

as Internal Rate of Return, Payback and NPV. However, these methods restrict the 

analysis in economic and financial aspects of projects. Although, in the energy sector 

should also be taken into consideration qualitative aspects such as environmental 

impact, compliance with legislation and the wishes of the community in which the 

project is located, among others. Thus, this study proposes a model for selection of 

investment projects in hydropower from multicriteria method AHP (Analytic Hierarchy 

Process). AHP was chosen because it allows evaluation measures incorporate both 

quantitative and qualitative. The development of the model was from consultation 

with experts from the energy sector, through the use of the Delphi technique. The 

results showed that the determining criteria in the selection process, in decreasing 

order of importance, are: financial attractiveness, licensing and environmental 

impact, organizational competence and capacity, political-legal environment and 

ultimately developing new technologies and skills. From the ordered list of criteria 

was developed in Excel and based on AHP methodology, a model of project 

selection. It is hoped that this model can help increase the efficiency and 

effectiveness of decisions in portfolio management process of investment projects in 

the power sector in Brazil. 

 

 

Key  words: Project Selection; Investment Decision; Portfolio Management, Project 
Management; Hydropower. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A gestão de portfólio de projetos é fundamental para o sucesso de uma 

organização. Entretanto, trata-se de um grande desafio para as empresas 

equilibrarem suas carteiras de projetos e garantirem que todos eles estejam 

totalmente alinhados com a estratégia do negócio (COOPER, 2008). 

Para atender seus planejamentos estratégicos, as organizações têm investido 

em carteiras com grandes quantidades de projetos. Tal fato muitas vezes resulta em 

uma situação em que o portfólio desejado pela empresa está muito além de sua 

capacidade de realização (MODICA e RABECHINI JR, 2010). 

Archer e Ghasemzadeh (2000) chamam a atenção para as diversas 

dificuldades relacionadas à seleção de projetos, dentre elas: a) há vários e muitas 

vezes conflitantes objetivos; b) alguns dos objetivos podem ser qualitativos; c) 

incerteza e risco podem afetar projetos; d) a carteira de projetos selecionada pode 

precisar ser equilibrada em termos de fatores importantes como risco e tempo para 

conclusão. 

Dessa forma, deve-se fazer uso de modelos e técnicas que permitam 

selecionar apenas os projetos mais alinhados aos objetivos estratégicos da 

organização. Afinal, escolher entre dezenas e centenas de alternativas de projetos 

para compor a carteira de projetos de uma organização é um assunto complexo, 

bem como definir a prioridade entre os escolhidos (PADOVANI et al., 2008). 

Eid Jr. (1996) pesquisou sobre as técnicas de avaliação e seleção de projetos 

utilizadas pelas empresas no Brasil. Em sua pesquisa foram consultadas 

organizações de variados setores e tamanhos e os resultados (considerando 

respostas múltiplas) apontaram para utilização da Taxa Interna de Retorno (52%), 

Payback (51%) e Valor Presente Líquido (41%).  

Embora bastante utilizados, estes métodos restringem a análise das opções 

de projetos aos aspectos econômico-financeiros destes. Portanto, uma das 

limitações destas técnicas é não considerar os aspectos qualitativos dos projetos. 

Entretanto, muitas vezes a análise da aderência dos projetos aos objetivos 

estratégicos da organização se dá por meio da análise de critérios qualitativos 

(MOTTA, 2011). 
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Como alternativa, diversos autores como Saaty (1990), Archer e 

Ghasemzadeh (2000), Gomes et al. (2004) e Modica e Rabechini Jr (2010) propõem 

o Analitic Hierarchy Process (AHP).  O AHP é um método multicritério desenvolvido 

por Saaty (1990) para lidar com problemas complexos de decisão. Por meio da 

incorporação de medidas de avaliação, tanto objetiva quanto subjetiva, ele auxilia na 

identificação e ponderação de múltiplos critérios de seleção relativos às opções de 

projetos disponíveis. 

O método AHP é utilizado como instrumento de seleção de projetos de vários 

setores, porém, são raros os estudos de utilização no setor de energia. Todavia, 

trata-se de um setor regulado pelo governo e como tal o tomador de decisão não 

pode basear suas escolhas somente em critérios financeiros (VPL, TIR ou até 

Payback), pois tem de considerar o atendimento de fatores legais impostos pelo 

órgão regulador como: qualidade, segurança, preservação do meio ambiente, entre 

outros. (MOTTA, 2011). 

Assim, há uma lacuna no setor referente à utilização de métodos que 

permitam selecionar os projetos considerando tanto critérios quantitativos (como o 

VPL) como qualitativos (como preservação do meio ambiente) justificando o uso de 

uma metodologia como a AHP. 

A importância desta aplicação no setor energético se dá no sentido que a 

energia em suas diferentes formas é um elemento essencial para o desenvolvimento 

econômico-financeiro de qualquer nação. No Brasil, em particular, existe uma 

necessidade de investimentos nos setores de bens e serviços de infraestrutura, 

principalmente em energia elétrica, não só para o atendimento da demanda atual 

como também para sustentar o crescimento econômico (SONCINI, 2008). 

O Brasil usa energia hidrelétrica desde o final do século 19, mas as décadas 

de 1960 e 1970 marcaram a fase de maior investimento na construção de grandes 

usinas. Devido a essas opções feitas no passado, a matriz energética brasileira é 

predominantemente hídrica com aproximadamente 140 usinas em operação e 

perspectiva de aumento do uso dessa fonte (BRASIL, 2012). 

Assim, pode-se observar que o Brasil apresenta uma matriz de geração 

elétrica de origem predominantemente renovável, sendo que a geração interna 

hidráulica responde por 74,0% da oferta. Somando as importações, que 
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essencialmente também são de origem renovável, pode-se afirmar que 89% da 

eletricidade no Brasil é originada de fontes renováveis (BEN, 2012). 

Conforme estudo realizado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do 

Ministério de Minas e Energia, o crescimento do consumo de energia no país deve 

ser em média de 4,5% ao ano, pelos próximos dez anos. Assim, a demanda 

nacional deve passar dos 472 mil gigawatts-hora (GWh) consumidos em 2011 para 

736 mil GWh em 2021(EPE, 2012). 

A previsão do Plano Decenal de Energia é que o País terá 71 novas usinas 

hidrelétricas até 2017, com potencial de geração de 29.000 MW, sendo 15 na bacia 

do Amazonas, 13 na bacia do Tocantins-Araguaia, 18 no rio Paraná e 8 no rio 

Uruguai. As 28 usinas hidrelétricas planejadas na região amazônica têm no seu 

conjunto, a capacidade instalada de 22.900 MW (BRASIL, 2012). 

 

1.1 Problema e Pergunta de Pesquisa 

 

Usinas de grande porte a serem instaladas na região amazônica constituem a 

nova fronteira hidrelétrica nacional e irão interferir não apenas na dimensão do 

sistema de geração, mas também no perfil de distribuição de energia em todo o 

País, abrindo novas possibilidades de desenvolvimento regional e nacional. 

(BRASIL, 2012) 

Além disso, a construção de usinas exige desde o rígido cumprimento das 

exigências legais até o atendimento dos anseios da comunidade em que estão 

inseridos. Isso porque estes projetos causam diversos impactos ambientais tais 

como a diminuição da correnteza do rio alterando a dinâmica do ambiente aquático, 

perda/alteração da vegetação da área, poluição, desequilíbrio dos processos de 

bioprodução e decomposição, dentre outros (SOUSA, 2000) 

Adicionalmente, são projetos que exigem altas quantias de investimento. A 

estimativa do Ministério de Minas e Energia para o período 2008-2017 indica aportes 

públicos e privados da ordem de R$ 352 bilhões para a ampliação do parque 

energético nacional. Para a área hidrelétrica estão previstos cerca de R$ 83 bilhões 

(BRASIL, 2012). 
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Esta dissertação está inserida neste contexto de que projetos do setor de 

energia elétrica são complexos e envolvem riscos e grandes quantias de capital 

investido. Portanto, exigem um modelo que permita, de forma clara, selecionar e 

classificar projetos.  

Todavia, para a tomada de decisão eficiente e segura, na gestão de portfólio 

de projetos, é necessário a correta definição dos critérios de seleção. Uma definição 

incorreta destes pode levar a organização a iniciar projetos em desacordo com seu 

planejamento estratégico e às expectativas dos stakeholders. Tal fato pode levar a 

conseqüências desastrosas para a empresa e todos envolvidos como perda de 

competitividade e até mesmo redução no valor da organização (PADOVANI, 2008).  

Dessa forma, faz-se necessário identificar e classificar critérios para que seja 

possível utilizar um método multicritério de apoio à tomada de decisão no processo 

de seleção de projetos. Nesse sentido, esta dissertação tem como questão de 

pesquisa: “Como selecionar projetos de investimento em Usinas Hidrelétricas a partir 

do método multicritério AHP?”.  

 

1.2 Objetivos 
 

Objetivo Geral 

Utilizar o método multicritério AHP para seleção de projetos de investimentos 

em Usinas Hidrelétricas. 

 

Objetivos Específicos 

(a) Identificar critérios essenciais, na visão de especialistas, para seleção 

de projetos de investimentos em Usinas Hidrelétricas, por meio da técnica Delphi; 

(b) Classificar os critérios identificados por ordem de relevância justificada, 

por meio de consulta aos especialistas; 

(c) Propor um modelo em excel e baseado na metodologia AHP para 

seleção de projetos de investimentos em Usinas Hidrelétricas. 
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1.3 Relevância  

 

O alcance dos objetivos deste estudo permitiram contribuições técnico-

científicas para a prática de gestão de portfólios de projetos e o acúmulo de 

conhecimento nesta área. 

Sob o ponto de vista das contribuições técnicas, a identificação e 

classificação dos critérios de seleção de projetos de hidrelétricas, contribuiram de 

forma efetiva, para aperfeiçoamento das práticas de gestão de portfólio de projetos 

nas empresas do setor de energia, mais especificamente, as de energia 

hidrelétricas. Os resultados obtidos nesta pesquisa (critérios e classificação de 

indicadores de seleção de projetos para investimentos) permitiram construir um 

modelo de apoio à tomada de decisão para gerentes e executivos que, rotineira ou 

esporadicamente, se vêm diante de decisões de investimentos em projetos. Esse 

instrumento torna-se, por conseguinte, numa importante ferramenta de apoio à 

decisão, ajudando diretamente no aperfeiçoamento das técnicas e habilidades 

gerenciais necessárias para decisões dessa natureza. 

Considerando que o processo de seleção para investimentos é um processo 

que sempre envolve riscos, pela sua própria natureza, o modelo resultante, poderá 

ser utilizado por empresas do setor de energia melhorando a eficiência e diminuindo 

os riscos inerentes ao processo de seleção e, desta forma, garantindo a otimização 

da efetiva utilização de seus recursos financeiros. 

Além da contribuição de caráter técnico, envolvendo, ou de apoio, à práxis 

gerencial da gestão de projetos, há uma contribuição científica do estudo em tela, ao 

conhecimento acumulado na fronteira da aplicação, na área da Administração. 

Nesse sentido, o modelo resultante, tanto contribui diretamente para a prática 

gerencial – contribuição de caráter técnico - quanto contribui para o avanço do 

conhecimento sistematizado, isto é, para o avanço no conhecimento do processo 

decisório, no contexto da gestão de portfólio de projetos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 O Setor de Energia no Brasil 

 

Existe no Brasil uma necessidade por investimentos nos setores de bens e 

serviços de infraestrutura, em especial em energia elétrica, não só para o 

atendimento da demanda atual como também para sustentar o crescimento 

econômico (SONCINI, 2008). 

Conforme estudo realizado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do 

Ministério de Minas e Energia, o crescimento do consumo de energia no país deve 

ser em média de 4,5% ao ano, pelos próximos dez anos (EPE, 2012).  

Para atender a este aumento de consumo, o Plano Decenal da EPE prevê 

que a capacidade instalada no Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN) deve 

evoluir de 110 GW (2010) para 171 GW (2020), com a priorização das fontes 

renováveis (hidráulica, eólica e biomassa). Embora a participação das hidrelétricas 

cairá de 75% para 67%, nota-se aumento relevante em valores absolutos de 22 GW 

nesse horizonte. Já a participação da geração oriunda de fontes alternativas, como a 

de usinas eólicas, de térmicas à biomassa e de PCH, vai dobrar até 2020. Vide 

figura 1 - Evolução da Oferta Interna de Energia: 

 

         

Figura 1. - Evolução da Oferta Interna de Energia 

Fonte: Adaptado de Tolmasquim, 2012. 
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2.1.1 Estrutura do Setor de Energia no Brasil 

 

A aprovação da Lei 10.848 de 2004 (Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico) 

deu início a um novo marco regulatório para o setor de energia. Esta lei consiste em 

um conjunto de medidas a serem observadas pelos diferentes agentes do setor, 

como as exigências de contratação de totalidade da demanda por parte das 

distribuidoras e dos consumidores livres, contratação de usinas hidrelétricas e 

termelétricas em proporções que assegurem melhor equilíbrio entre garantia e custo 

de suprimento, bem como o monitoramento permanente visando detectar possíveis 

desequilíbrios conjunturais entre oferta e demanda (TOLMASQUIM, 2012). 

A seguir são apresentados os principais agentes do setor, bem como resumo 

de suas responsabilidades e atividades. 

 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

 

Segundo Portugal (2007) após a promulgação da Lei do Novo Modelo do 

Setor Elétrico, a ANEEL passou a ter as responsabilidades de regular e 

supervisionar o setor de energia elétrica em linha com a política delineada pelo 

Ministério de Minas e Energia.  As principais responsabilidades da ANEEL são:  

- administrar concessões para atividades de geração, transmissão e 

distribuição de energia, inclusive com a aprovação de tarifas;  

- supervisionar a prestação de serviços pelas concessionárias e impor as 

multas aplicáveis;  

- promulgar normas para o setor elétrico;  

- implantar e regular a exploração de fontes de energia, inclusive o uso de 

energia hidrelétrica;  

- promover licitações para novas concessões;  

-resolver disputas administrativas entre os agentes do setor e definir os 

critérios e a metodologia para determinação de tarifas de transmissão.  
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 Conselho Nacional de Política de Energia (CNPE)  

 

Em agosto de 1997, o CNPE foi criado com foco no desenvolvimento da 

política nacional de energia e visando garantir o fornecimento de recursos 

energéticos e aperfeiçoar a sua utilização no país. O CNPE é formado, em sua 

quase totalidade, por ministros do Governo Federal (PORTUGAL, 2007). 

 

Operador Nacional do Sistema (ONS)  

 

Criado em 1998, o ONS é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos 

constituídos por geradores, transmissores, distribuidores, consumidores livres e 

comercializadores. O papel principal do ONS é coordenar e controlar as operações 

de geração e transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN), sujeito à 

regulamentação e supervisão da ANEEL (PORTUGAL, 2007). 

 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)  

 

A CCEE é constituída por agentes de geração, distribuição, comercialização e 

consumidores livres.  Uma das principais atribuições da CCEE é realizar leilões 

públicos no Ambiente de Contratação Regulada (ACR). Além disso, a CCEE 

também registra os contratos de comercialização de energia no ACR, bem como 

aqueles celebrados no Ambiente de Contratação Livre (ACL), ou seja, no qual essas 

negociações ocorrem livremente com base na lei da oferta e da demanda (SONCINI, 

2008).  

  

Empresa de Pesquisa Energética (EPE)  

 

Criada em agosto de 2004, a EPE é responsável por conduzir pesquisas 

estratégicas no setor de energia, dentre as quais se destacam: energia elétrica, 
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petróleo, gás, carvão assim como outras fontes renováveis de energia.  As 

pesquisas realizadas pela EPE são utilizadas para subsidiar as decisões do 

Ministério de Minas e Energia auxiliando na elaboração de diretrizes e programas 

que regem o setor energético no Brasil (EPE, 2012). 

 

2.2 Usinas Hidrelétricas 

 

Dentre todas as formas de geração de eletricidade, a hidráulica é a única que 

reúne simultaneamente importantes atributos: é renovável, praticamente não emite 

gases de efeito estufa e, no caso do Brasil, a construção das usinas pode ser feita 

praticamente com 100% de fornecimento e serviços nacionais, o que significa 

geração de emprego e renda no país (TOLMASQUIM, 2012). 

No entanto, a construção de usinas exige desde o rígido cumprimento das 

exigências legais até o atendimento dos anseios da comunidade em que estão 

inseridos. Isso porque estes projetos causam diversos impactos ambientais tais 

como a diminuição da correnteza do rio alterando a dinâmica do ambiente aquático, 

perda/alteração da vegetação da área, poluição, desequilíbrio dos processos de 

bioprodução e decomposição, dentre outros (SOUSA, 2000). 

Por isso, para a tomada de decisão eficiente e segura, é necessário analisar o 

empreendimento sob a óptica de diferentes critérios. Uma definição/análise incorreta 

destes critérios pode levar a organização a iniciar projetos em desacordo com seus 

objetivos levando a organização à perda de competitividade, prejuízos e 

consequente redução em seu valor (PADOVANI, 2008).  

A seguir são listados e descritos os principais critérios / aspectos a serem 

considerados para se realizar um investimento em usinas hidrelétricas na visão de 

diferentes autores.  
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2.2.1 Critérios de Seleção de Projetos de Investimento em Usinas 

Hidrelétricas 

 

No que se refere à seleção de projetos de investimento em Usinas 

Hidrelétricas, observou-se na literatura acadêmica que a maioria dos trabalhos tem 

como foco a avaliação financeira dos projetos, sendo escassos os estudos que 

visam identificar e classificar os principais critérios de seleção destes projetos. 

Sendo assim, a seguir são apresentados os principais autores identificados na 

literatura que buscaram discutir os critérios a serem considerados na seleção de 

projetos de investimento em Usinas Hidrelétricas. 

Segundo Soncini (2008), os principais critérios/aspectos a serem 

considerados na avaliação e seleção de projetos no setor de energia são: 

a) aspecto ambiental: diz respeito à necessidade de análise do impacto 

que a usina trará no meio ambiente, tais como o tamanho da área a ser 

alagada para o represamento de águas e remoção de populações 

afetadas; 

b) aspecto financeiro: análise do fluxo de caixa, rentabilidade e prazo 

de retorno do investimento (TIR, VPL, Payback) e estrutura de capital 

(diz respeito a análise de como se dará o financiamento do 

empreendimento); 

c) aspecto estratégico: análise do impacto que a realização trará na 

posição da organização no mercado ou em relação a um possível 

ganho/desenvolvimento de novas tecnologias e/ou outro tipo de 

vantagem competitiva; 

d) aspecto de imagem: análise do impacto que o projeto pode ter sobre 

a credibilidade da organização perante a comunidade; 

e) aspecto legal: análise da capacidade de atender à legislação 

vigente, afinal o descumprimento da legislação pode trazer sanções e 

questionamentos jurídicos à empresa e seus administradores; 

f) aspecto político: análise/risco de influência de fatores externos à 

organização como mudanças nas regras/regulamentação do mercado; 
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g) aspecto operacional: análise da capacidade e da estrutura da 

organização para construir a usina. Diz respeito ao conhecimento e 

experiência da organização em relação à tecnologia necessária para 

construção da usina hidrelétrica (equipamentos, materiais, sistemas, 

segurança, qualidade e experiência do quadro de pessoal e outros). 

 

Já Faria (2003) destaca quatro principais direcionadores na avaliação e 

seleção de projetos de investimento de Hidrelétricas: 

a) Fatores Financeiros: análise do fluxo de caixa do projeto e impactos 

na rentabilidade do projeto em caso de alteração das projeções de 

inflação, taxa de juros, câmbio e outros; 

b) Fatores Ambientais: diz respeito ao cumprimento das exigências 

ambientais devido às inúmeras externalidades negativas geradas por 

esse tipo de empreendimento; 

c) Fatores Operacionais: o sucesso comercial depende de uma série 

de fatores como conclusão do projeto, escolha da tecnologia 

adequada, dentre outros.  

d) Fatores Político, Legal e Regulatório: está associado ao risco de 

mudanças na legislação ou regulamentação referente ao projeto ou ao 

setor econômico em que este se insere, ocupando posição de 

relevância no caso do setor elétrico, que se destaca por ser bastante 

regulamentado. 

 

Outros autores como Alencar Filho e Castilho (2011) e Chagas (2006) 

também consideram relevantes os aspectos financeiros, ambientais, operacionais e 

políticos, mas acrescentam que seria a necessidade de análise de fatores de força 

maior como a ocorrência de enchentes, terremotos, incêndio e outros. A importância 

de se considerar estes eventos se dá no sentido que estes podem prejudicar ou 

impedir a operação do projeto por um período de tempo prolongado durante a 

construção da usina e sua entrada em operação. 



 

23 

 

Nota-se, portanto, que são escassos os estudos na literatura quanto aos 

principais critérios a serem considerados para seleção de projetos de investimentos 

em Usinas Hidrelétricas, e que, além disso, existem divergências entre os autores.  

Adicionalmente, verificou-se que não há na literatura uma visão clara de quais 

destes critérios seriam os mais importantes, isto é, quais teriam maior peso no 

momento de se realizar uma seleção de projetos de Hidrelétricas. 

 

2.3 Gestão de Projetos 

 

Os projetos são os grandes propulsores da inovação e da mudança nas 

organizações. Enquanto na década de 80 a qualidade era tida como vantagem 

competitiva, nos dias atuais o sucesso organizacional depende cada vez mais da 

eficácia com que as empresas gerenciam seus projetos (DVIR e SHENHAR, 2009). 

Conforme Davis et al. (2010) a gestão de projeto é uma disciplina 

relativamente jovem, no entanto ela foi rapidamente incorporada aos mais diversos 

campos e áreas. Tal fato tem levado os projetos a se tornarem cada vez mais 

comuns em todos os tipos de organizações.  

O conceito de projeto vem sendo aprimorado nos últimos anos, dentre as 

várias definições uma das mais utilizadas é a do PMI - Project Management Institute 

(2008) segundo a qual um projeto é um empreendimento temporário realizado com o 

objetivo de criar um produto, serviço ou resultado único.  

Dvir e Shenhar (2009) definem projeto como uma organização temporária e 

processo estabelecido para alcançar um objetivo específico sob restrições de tempo, 

orçamento e demais recursos.  

Por sua vez, Tuman (1983) define projeto como sendo uma organização de 

pessoas dedicadas a atingir um objetivo específico. Segundo o mesmo, projetos 

usualmente envolvem gastos, ações ou empreendimentos de altos riscos e que 

devem ser concluídos com recursos financeiros e prazo determinados, dentro de 

uma expectativa de desempenho. 

Embora existam inúmeras definições de projetos, a maioria delas sempre 

aborda dois conceitos principais: um referente à temporalidade, ou seja, todo 
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processo tem começo e fim bem definidos, e outro que se refere à unicidade ou 

singularidade, isto é, que o resultado de um projeto sempre será, de alguma forma, 

diferente de todos os similares feitos anteriormente (CARVALHO  e RABECHINI JR; 

2011). 

Já o gerenciamento de projetos inclui planejamento, organização, supervisão 

e controle de todos os aspectos do projeto, em um processo contínuo, para alcançar 

os resultados esperados (ISO, 1997).  

Por outro lado, o PMI (2008) afirma que o gerenciamento de projetos requer 

aprimoramento da administração de nove áreas de conhecimento vinculadas a 

processos gerenciais. Estas áreas se referem à integração dos diversos elementos-

chave de um projeto, alguns essenciais, outros facilitadores, são eles: integração, 

escopo, prazos, custos, recursos humanos, aquisições, qualidade, riscos e  

comunicação.  Essas áreas são vistas de forma matricial por cinco grupos de 

processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e 

encerramento. A Figura 2 a seguir ilustra as áreas e processos do PMBoK:  

 

Figura 2. - Processos e Áreas de Conhecimento no PMBoK 

Fonte: Adaptado de PMI (2008). 

 

Para melhor entender como são constituídos tais processos, serão 

apresentados a seguir as características de cada grupo e como as áreas de 

conhecimento estão ligadas a estes. 

O processo de início de projetos caracteriza-se, fundamentalmente, pela 

aprovação do projeto e da nomeação de seu gerente. Os procedimentos no 
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processo de início referem-se à área de conhecimento denominada integração 

(CARVALHO e RABECHINI JR; 2011). 

Uma vez aprovado o projeto, cabe ao gerente de projetos e sua equipe 

iniciarem o processo de planejamento do projeto. No início do planejamento deve 

ser elaborado um detalhamento do escopo do projeto declarado no processo de 

início. O detalhamento do projeto deve explicitar todas as entregas desejadas e 

necessárias no âmbito do projeto. Para realizar as entregas, deve ser feita uma 

programação dos tempos possíveis e, segundo esta uma alocação de recursos 

humanos e materiais a serem consumidos pelo projeto. Também durante o processo 

de planejamento devem ser calculados todos os custos e organizados de forma a 

deixar claro o fluxo de caixa do projeto. Com essas áreas (escopo, prazos, recursos 

humanos e suprimentos) integradas deve-se planejar a qualidade de cada entrega 

do projeto, bem como organizar toda comunicação do projeto. Para encerrar a 

abordagem desse processo, faz-se necessário, realizar a administração dos riscos 

do projeto (PMI, 2008). 

Feito o planejamento, faz-se necessário desenvolver os processos de 

execução e controle. As características do grupo de processos de execução são: 

desenvolver as equipes de projetos, realizar as licitações ou fazer chegar o material 

necessário ao projeto, assegurar a qualidade e distribuir informações necessárias 

aos diversos interessados identificados no processo de planejamento. Com essas 

atividades desenvolvidas é possível realizar o processo de controle de projetos. 

Essencialmente, nesse processo os relatórios de desempenho devem ser 

elaborados e analisados. É através deles que os interessados podem saber: se o 

que foi planejado até a data foi feito, o que não foi feito, o que resta ser feito e quais 

os desvios existentes (CARVALHO e RABECHINI JR; 2011). 

O projeto, ao encerrar suas atividades, deve proceder aos passos para o seu 

correto fechamento. Deve-se designar um responsável para tal atividade, que inclui 

receber a avaliação e aceite do cliente, armazenar as informações dos relatórios de 

desempenho e fazer a avaliação interna/externa final do projeto (PMI, 2008). 

Como visto, para cada processo estão vinculadas áreas de conhecimento que 

precisam ser trabalhadas (vide Figura 2- Processos e Áreas de Conhecimento no 
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PMBoK). Estes, em linhas gerais, são os elementos adotados na metodologia de 

gerenciamento de projetos proposta pelo PMI (2008).  

Todavia, cada projeto é único e como tal envolve incerteza. Portanto, 

diferentes tipos de projetos envolvem diferentes níveis e tipos de incerteza (DAVIS 

et al. 2010). 

Por isso, projetos não podem ser gerenciados em modelos imutáveis, isto é, 

incapazes de se adaptarem às diferentes características dos projetos e das 

constantes mudanças que ocorrem no ambiente.  

Além disso, para atender seus planejamentos estratégicos, as empresas têm 

investido em carteiras com grandes quantidades de projetos. Assim, surgem 

inúmeros desafios quando é preciso administrar não só um projeto, mas um conjunto 

deles. Tal fato demonstra a importância do gerenciamento de portfólio nas 

organizações que é abordado na seção a seguir. 

 

2.4 Gerenciamento de Portfólio 

 

Cooper (2008) e Modica e Rabechini Jr. (2010) afirmam que um dos grandes 

desafios nas empresas é saber realizar o trade off entre o número elevado de 

projetos e a limitada quantidade de recursos disponíveis. Tal situação muitas vezes 

resulta em que o portfólio desejado pela organização esteja muito além de sua 

capacidade de realização.  

Já Mikkola (2000) ressalta a importância de se identificar tanto os pontos 

fortes e fracos da empresa em relação a cada projeto e quanto o valor do projeto ou 

produto para os clientes. É justamente o esclarecimento dessas questões que torna 

mais simples o processo de visualização dos projetos estratégicos e permite a 

alocação dos recursos de forma prioritária para estes. 

Outro desafio enfrentado pelas organizações é a necessidade de não se 

analisar os projetos isoladamente. O valor de um projeto é dado não só por suas 

propriedades, mas também pela relação ou impacto que o mesmo terá na carteira 

de projetos da empresa (GIROTRA et al,2007). 
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Neste sentido, Cooper (2008) destaca quatro principais metas na gestão de 

portfólio: maximizar o valor da carteira, atingir o equilíbrio certo de projetos, 

assegurar que o portfólio está alinhado com a estratégia da organização e garantir 

que não haja na carteira um número de projetos superior à quantidade de recursos 

da empresa. Para que a organização consiga alcançar estas metas é necessário 

possuir um rigoroso sistema de triagem a fim de abdicar de investir em projetos de 

baixo valor para que hajam recursos suficientes para projetos de alto valor para a 

empresa. 

Com o intuito de atender aos pontos levantados acima, tem sido desenvolvida 

uma série de técnicas e ferramentas que extrapolam a dimensão do gerenciamento 

de projetos. São modelos, procedimentos e processos que tem como objetivo 

gerenciar um conjunto de projetos de forma sistêmica. Em resumo, trata-se do 

gerenciamento de portfólio (DYE e PENNYPACKER, 2000).  

Uma etapa importante no gerenciamento de portfólio é a identificação dos 

projetos potenciais a compor o mesmo, ou seja, a formação de oportunidades de 

negócios para a empresa, bem como identificar os problemas existentes na 

condução de suas estratégias para serem resolvidos (CARVALHO e RABECHINI 

JR., 2011). 

Carvalho e Rabechini Jr (2011) sugerem que a partir de uma lista obtida dos 

projetos potenciais da organização, sejam realizadas análises no âmbito estratégico 

e de efetividade.  

No âmbito estratégico deve-se levar em conta o quanto um determinado 

projeto está vinculado aos objetivos de médio e longo prazo da empresa, isto é, 

quanto um projeto pode gerar de recursos, de redução de custos ou aumentar a 

lucratividade. Já a efetividade refere-se a um tipo de questão de ordem mais tática, 

ou seja, significa identificar a disponibilidade de recursos e quanto será dele 

consumido, qual o nível de esforço esperado, qual o orçamento previsto e quais 

desafios técnicos serão requeridos (CARVALHO e RABECHINI JR., 2011). 

Poucas organizações têm este processo formalmente delineado. Conforme 

Lee et al. (2008) há, principalmente, uma grande dificuldade em colocar em prática o 

alinhamento entre portfólio e uma visão de longo de prazo da organização. Tal fato 

permite que projetos que não fazem sentido com os objetivos estratégicos da 
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organização sejam desenvolvidos e, com isso, sejam desperdiçados recursos da 

empresa, muitas vezes escassos. 

Além disso, Archer e Ghasemzadeh (2000) destacam as seguintes 

dificuldades no processo de gestão de portfólio de projetos: a) há vários e muitas 

vezes conflitantes objetivos; b) alguns dos objetivos podem ser qualitativos; c) 

incerteza e risco podem afetar projetos; d) a carteira de projetos selecionada pode 

precisar ser equilibrada em termos de fatores importantes como risco e tempo para 

conclusão. 

Assim, deve-se fazer uso de modelos e ferramentas que permitam escolher 

apenas os projetos mais alinhados à estratégia da organização. Isso porque 

selecionar os melhores projetos entre dezenas e centenas de alternativas é uma 

tarefa extremamente difícil, bem como definir a prioridade entre os escolhidos 

(PADOVANI et al, 2008). 

Cooper et al. (2001) realizou uma pesquisa sobre o desempenho e as práticas 

de gerenciamento de portfólio por empresas americanas. Dentre os resultados da 

pesquisa, uma revelação importante diz respeito aos métodos mais utilizados no 

processo de decisão. A Figura 3 mostra um descolamento considerável entre 

adoção e o domínio dos métodos. Além disso, verificou-se que os métodos 

financeiros são os mais utilizados. 

 

Figura 3. - Adoção e Domínio de Métodos de Seleção de Projetos 

Fonte: Adaptado de Cooper et al. (2001) 
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No Brasil há também uma preferência pelos métodos financeiros. Em 

pesquisa realizada por Eid Jr. (1996) constatou-se, por meio de consulta a 

organizações de variados setores e tamanhos que atuam no país, que as técnicas 

de avaliação e seleção de projetos predominantes no Brasil são: Taxa Interna de 

Retorno (52%), Payback (51%) e Valor Presente Líquido (41%).  

Na mesma linha, Fensterseifer e Saul (1993) também estudaram grandes 

empresas brasileiras, dos setores industrial e de serviços básicos, e constataram 

que os métodos mais utilizados na análise de investimento pelas empresas são a 

Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Payback (PB), nesta ordem, como critérios  

principais, e eventualmente o Valor Presente Líquido (VPL). Outros trabalhos sobre 

o tema também foram realizados por autores como Gimenes et al (2003) com 

resultados semelhantes. 

Embora bastante utilizados, estes métodos restringem a análise das opções 

de projetos aos aspectos econômico-financeiros. Dessa forma, uma das limitações 

destas técnicas é não considerar os aspectos qualitativos dos projetos. Entretanto, 

muitas vezes a análise da aderência dos projetos aos objetivos estratégicos da 

organização se dá por meio da análise de critérios qualitativos (MOTTA, 2011). 

Portanto, as ferramentas e métodos que apoiam o gerenciamento de portfólio 

de projetos, como já mencionado, não são definitivos. Conforme pode-se observar, 

os próprios gestores têm preferências distintas e a maioria das organizações ainda 

necessitam desenvolver um processo formalmente delineado de gestão de portfólio. 

 

2.5 Tomada de Decisão 

 

A tomada de decisão normalmente envolve vários critérios ou objetivos que 

devem ser considerados para a escolha entre as alternativas existentes. É frequente 

que existam conflitos entre os objetivos. Como exemplo pode-se destacar o conflito 

entre os objetivos de retorno elevado e risco baixo. Isso porque usualmente a um 

retorno elevado está associado um risco elevado, e a um retorno baixo está 

associado um risco baixo (BELLEGARD, 2006). 
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Assim, o tomador de decisão deve analisar até que ponto é vantajoso abrir 

mão de um dos objetivos para atingir também o outro. Ou seja, muitas vezes é 

necessário abrir mão de um pouco de retorno para conseguir um menor risco, ou de 

aceitar algum risco para obter maior retorno (BELLEGARD, 2006). 

Segundo Hammond et al. (1999) a tomada de decisão envolve inúmeros 

aspectos, dentre eles destacam-se: 

 

a) Definir corretamente o problema. Trabalhar no problema correto é 

fundamental para chegar a um bom resultado decisório.  

b) Especificar os objetivos.  A decisão deve levar aos objetivos especificados.  

Sem objetivos claramente estabelecidos a decisão ficará prejudicada.   

 c) Criar alternativas. Uma decisão é tão boa quanto a melhor alternativa.  

Portanto, é importante usar a imaginação e criar alternativas.  

 d) Compreender as consequências. Analisando as consequências 

associadas a cada alternativa fica mais fácil identificar as decisões que melhor 

atendem os objetivos – todos os objetivos.  

 e) Avaliar ganhos e perdas. Frequentemente ocorre o caso de objetivos 

conflitantes, em que se torna necessário sacrificar um pouco de um objetivo para 

ganhar um pouco em outro objetivo.  Esses ganhos e perdas devem ser claramente 

avaliados e suas prioridades estabelecidas.  

f) Identificar e mitigar os riscos. É essencial avaliar probabilidade de diversos 

resultados e as consequências de cada um caso os riscos ocorram. Além disso, 

devem ser analisadas alternativas para mitigar os riscos identificados. 

g) Refletir sobre a tolerância a risco.  Quando se tem claro qual o patamar de 

risco que se está disposto a correr o processo decisório torna-se mais simples e 

eficaz. 

h) Considerar as decisões interligadas.  Decisões tomadas hoje podem ter 

influência sobre decisões que serão tomadas no futuro, bem como podem estar 

associadas a objetivos futuros.   
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Portanto, nota-se que existem fatores importantes que devem ser levados em 

consideração para a tomada de decisão que tornam o processo complexo. Por isso, 

deve-se fazer uso de métodos e ferramentas que auxiliem nesse processo. Os 

métodos mais utilizados são apresentados na seção a seguir. 

 

2.6 Métodos de Seleção de Projetos 

 

Conforme foi possível observar na seção anterior, as organizações devem 

fazer uso de modelos e ferramentas que permitam selecionar apenas os projetos 

mais alinhados a suas estratégias e objetivos. Dentre os métodos mais utilizados, 

destacam-se o VPL, a TIR e o Payback que são abordados a seguir.  

 

2.6.1 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

O valor presente líquido de um projeto de investimento pode ser definido 

como a diferença entre o valor presente das entradas líquidas de caixa do projeto e 

o investimento inicial necessário, com o desconto dos fluxos de caixa a uma taxa 

definida pela empresa, denominada Taxa Mínima de Atratividade (TMA) (KASSAI, 

2000). 

Assim, quando o valor do VPL é positivo, significa que, a valor presente, a 

soma de todos os capitais do fluxo de caixa é maior que o valor investido e que o 

projeto avaliado é, portanto, rentável, sob a TMA de referência (HELFERT, 2000). 

Com base no princípio geral de que a taxa de retorno de um projeto deve ser, 

no mínimo, igual ao custo do dinheiro nele aplicado, Assaf Neto (2006) afirma que a 

TMA utilizada para o cálculo do VPL constitui-se, na prática, na versão mais fiel das 

oportunidades futuras de reinvestimentos, por exprimir um valor aproximado do 

custo de oportunidade da empresa.  

Entretanto, conforme Kassai (2000), este método apresentada desvantagens, 

tais como: 
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a) necessidade de definir o valor da TMA: como esta taxa deve incluir o risco 

do projeto, defini-la não é um processo trivial.  

b) premissa de que todos os fluxos de caixa do projeto são reinvestidos à 

mesma taxa de atratividade, ou seja, há uma simplificação da realidade e 

c) o fato de que a resposta é um valor monetário ao invés de uma 

porcentagem: quando se comparam projetos utilizando apenas os respectivos 

VPL’s, não se tem referência quanto ao valor investido em cada um deles. 

 

2.6.2 Método da Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa de juros que iguala os fluxos de 

entrada e saída de dinheiro de um investimento no período zero, 

independentemente da taxa de juros do mercado ou da definida pela empresa. Por 

isso é chamada taxa interna de retorno, dado que é resultado somente dos fluxos de 

caixa do próprio projeto (GITMAN, 2000). 

Segundo Assaf Neto (2006) o VPL e a TIR usualmente levam à mesma 

decisão de aceitar ou rejeitar um investimento, quando estes são isolados ou 

independentes. Todavia, ao analisar projetos mutuamente exclusivos, as 

recomendações de ambos os métodos podem variar devido às taxas distintas de 

reinvestimento dos fluxos de caixa e à distinção dos montantes exigidos de 

investimento em cada proposta. A recomendação para análise de investimentos 

mutuamente exclusivos reside, basicamente, na análise do fluxo de caixa 

incremental, ou seja, no investimento incremental de um projeto relativamente a 

outro.   

Uma das vantagens da TIR, segundo Gitman (2000), refere-se ao fato do 

resultado do método ser uma taxa de juros, o que facilita a compreensão. Isso 

porque executivos acreditam que a facilidade de comparar a TIR com outras taxas 

mais do que compensa as deficiências técnicas do método e distorções por estas 

provocadas. 

Entretanto, Kassai (2000), destaca que apesar desta facilidade de 

comparação, o método apresenta como deficiência utilizar como premissa que, 
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durante o prazo de análise do projeto, todos os retornos gerados pelo projeto sejam 

reinvestidos à própria taxa interna de retorno. Tal fato pode acarretar grandes 

distorções no orçamento de capital das empresas.  

 

2.6.3 Método do Payback 

 

O Payback é um método de avaliação que consiste no cálculo do número de 

períodos que decorrerão até os fluxos de caixa acumulados igualarem o montante 

do investimento inicial (HELFERT, 2000). 

Conforme Gitman (2000), no caso de uma anuidade, o período de payback 

pode ser encontrado dividindo-se o investimento inicial pela entrada de caixa anual. 

Já para uma série mista, as entradas de caixa devem ser acumuladas até que o 

investimento inicial seja recuperado.   

Para aplicação do método, no entanto, é necessário que o fluxo de caixa do 

projeto seja do tipo simples, com apenas uma mudança de sinal e que o prazo 

máximo tolerado para recuperação do capital investido seja definido pela empresa.  

(GRINBLATT e TITMAN, 2005). 

Conforme Assaf Neto (2006), como a definição do tempo de retorno máximo é 

arbitrária, pode ocorrer de a empresa aceitar projetos de curta duração e baixa 

rentabilidade e rejeitar projetos de maior maturação e alta rentabilidade, ou seja, os 

tomadores de decisão correm o risco de ignorar projetos rentáveis para o acionista.  

Além disso, outra desvantagem ou limitação do método é que este 

desconsidera o valor do dinheiro no tempo, ou seja, subentende que a empresa 

trabalha na condição de custo de capital igual a zero. Quando isso acontece, corre-

se o risco de aceitar projetos que valem menos do que custam (KASSAI, 2000). 

Complementar a este método tem-se o Payback Descontado que corrige a 

deficiência de não considerar o valor do dinheiro do tempo. Entretanto, este método 

apresenta a mesma deficiência do Payback Simples no que diz respeito à definição 

arbitrária do tempo de retorno máximo (KASSAI, 2000). 
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2.6.4. Considerações sobre os Principais Métodos de Seleção de Projetos  

 

As metodologias apresentadas concentram-se na avaliação monocriterial de 

alternativas. Assim, os trade-offs possíveis centram-se, portanto, na escolha entre 

rentabilidade e prazo, ou seja, o decisor pode optar em obter retornos maiores em 

um determinado prazo ou retornos menores, em prazos igualmente menores 

(SONCINI, 2008). 

Embora sejam métodos consagrados e bastante utilizados mundialmente, 

todos possuem limitações, tais como não considerar aspectos qualitativos dos 

projetos, e nem sempre espelhar as preferências e expectativas dos tomadores de 

decisão.  

Sabe-se que no cenário particular a cada empresa existem variáveis 

qualitativas que são mais ou menos relevantes que as quantitativas em um processo 

de tomada de decisão de investimentos, tais como: o impacto das decisões sobre a 

sociedade e o meio ambiente, as forças políticas, sociais e sindicais, os critérios 

regulatórios, o posicionamento de mercado, as tecnologias em uso e em 

desenvolvimento, a imagem corporativa e as estratégias de diferenciação (SONCINI, 

2008). 

Nesse sentido, um conjunto mínimo de critérios variados pode ser muito útil 

para nortear o processo de tomada de decisão de projetos, dado que muitos dos 

problemas envolvendo gerenciamento de portfólio não têm somente um objetivo – 

na verdade, os objetivos são múltiplos e muitas vezes conflituosos (MOTTA, 2011). 

Dessa forma, a existência de um método para embasar o complexo processo 

de tomada de decisão constitui uma importante ferramenta para alcançar a solução. 

No entanto, apenas o uso dos métodos financeiros pode não ser suficiente para 

assegurar a eficácia da decisão tomada.  

Segundo Casarotto Filho e Kopittke (2005), para uma avaliação de maior 

espectro, que considere diferentes visões e critérios, é recomendado o uso da 

Análise Multicritério. O Quadro 1 a seguir demonstra quais métodos são 

recomendados para cada tipo de situação: 



 

 

Quadro 1. - Situação x Métodos que devem ser utilizados

Fonte: Adaptado de Casarotto Filho e Kopittke (2005)

                 

2.6.5. Análise Multicritério

 

As abordagens multicritério baseiam

conhecimento das pessoas são pelo menos tão valiosos quanto os dados 

considerados na análise de uma alternativa. 

avaliar critérios que não podem se

possível incluir no processo as dif

2006). 

A adoção de metodologias multicritério é particularmente interessante em 

problemas complexos, em que existam diversos tipos

envolvem características quantitativas e qualitativas de difícil mensuração ou que 

representem pontos de vista conflitantes (SONCINI, 2008).

Segundo Casarotto Filho e Kopittke (200

recomendada quando o problema de seleção envolve os seguintes aspectos: 

a) existência de múltiplos critérios; 

b) critérios e alternativas de solução n

c) há inter-relação e

d) existência de múltiplos decisores que possuem pontos de vista próprios 

muitas vezes, conflitantes; 

e) restrições do problema não estão bem definidas ou há dúvida entre o que é 

critério e o que é restrição;  

Situação x Métodos que devem ser utilizados

Adaptado de Casarotto Filho e Kopittke (2005). 

Análise Multicritério 

abordagens multicritério baseiam-se no princípio de que a experiência e o 

conhecimento das pessoas são pelo menos tão valiosos quanto os dados 

na análise de uma alternativa. Tratam-se de métodos

avaliar critérios que não podem ser transformados em valores financeiros, sendo 

possível incluir no processo as diferenças e conflitos de opiniões

A adoção de metodologias multicritério é particularmente interessante em 

problemas complexos, em que existam diversos tipos de decisores, nos casos que 

envolvem características quantitativas e qualitativas de difícil mensuração ou que 

representem pontos de vista conflitantes (SONCINI, 2008). 

Segundo Casarotto Filho e Kopittke (2005), a adoção da análise multicritério é 

dada quando o problema de seleção envolve os seguintes aspectos: 

tência de múltiplos critérios;  

b) critérios e alternativas de solução não estão claramente definidos; 

relação entre critérios e alternativas;  

d) existência de múltiplos decisores que possuem pontos de vista próprios 

muitas vezes, conflitantes;  

e) restrições do problema não estão bem definidas ou há dúvida entre o que é 

critério e o que é restrição;   
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Situação x Métodos que devem ser utilizados 

se no princípio de que a experiência e o 

conhecimento das pessoas são pelo menos tão valiosos quanto os dados 

métodos que permitem 

r transformados em valores financeiros, sendo 

erenças e conflitos de opiniões (VILAS BOAS, 

A adoção de metodologias multicritério é particularmente interessante em 

de decisores, nos casos que 

envolvem características quantitativas e qualitativas de difícil mensuração ou que 

), a adoção da análise multicritério é 

dada quando o problema de seleção envolve os seguintes aspectos:  

ão estão claramente definidos;  

d) existência de múltiplos decisores que possuem pontos de vista próprios e, 

e) restrições do problema não estão bem definidas ou há dúvida entre o que é 
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f) alguns critérios são quantificáveis, ao passo que outros só o são por meio 

de julgamentos sobre uma escala de valor;   

g) escala de valor para tratar critérios qualitativos pode receber configurações 

diversas (cardinal, verbal, ordinal, etc.), e;   

h) complicações podem surgir no decorrer da estruturação ou análise do 

problema devido às condições de incerteza no ambiente em que as decisões 

são tomadas.  

 

Segundo Motta (2011), as técnicas multicriteriais se propõem a auxiliar no 

processo de tomada de decisão, incorporando a importância relativa de cada 

variável quantitativa e qualitativa na decisão final. No entanto, ainda são pouco 

aplicadas pelos administradores de empresas.  

Várias metodologias podem ser utilizadas para solucionar problemas com 

características multicriteriais. A adoção particular de uma ou outra metodologia deve 

levar em conta as características de cada modelo, adaptadas ao cenário específico 

que irá suportar a sua implementação. Dentre os métodos para avaliar objetivos e 

critérios múltiplos, optou-se neste trabalho em se utilizar o Analytic Hierarchy  

Process (AHP).  

A escolha se deu levando em consideração a simplicidade do método, 

aderência do mesmo ao setor elétrico, visto que o mesmo exige uma análise de 

critérios tanto quantitativos como qualitativos, e facilidade de construção da 

modelagem matemática do método em software excel para aplicação. 

O AHP caracteriza-se pela simplicidade, clareza e sólida base matemática. 

Trata-se de um método que permite uma ampla ordenação de julgamentos objetivos 

e subjetivos, construídos de modo intuitivo  e  consistente  por  meio  da  agregação  

das  contribuições  individuais  das partes envolvidas no processo (SCHMIDT, 

1995). 

No que diz respeito à aplicação do método no setor de energia, por tratar-se 

de setor com forte regulação governamental, há de se ressaltar que mesmo que o 

tomador de decisão queira basear suas escolhas somente em critérios financeiros 

(VPL, TIR ou Payback), existem restrições para utilização destes critérios, pois 
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outros aspectos devem ser levados em consideração, tais como qualidade, 

segurança operativa, benefício para sociedade, preservação do meio-ambiente, 

entre outros.  Portanto, o método AHP se mostra como uma boa alternativa, uma 

vez que permite selecionar ou priorizar projetos de investimento considerando 

critérios tanto quantitativos (como o VPL) como qualitativos (como a questão da 

qualidade e segurança) (MOTTA, 2011). 

Além disso, a estrutura do AHP permite: identificar as áreas de maior e  

menor  oportunidade,  priorizar  as  opções,  esclarecer  as  diferenças  entre  as 

alternativas,  ajudar  os  agentes  entenderem  melhor  situação,  indicar  a  melhor 

alocação  de  recursos  para  atingir  os  objetivos,  facilitar  a  geração  de  novas  e 

melhores opções e favorecer a comunicação entre as partes integrantes do 

processo (VILAS BOAS, 2006). 

 

2.7 Analytic Hierarchy Process (AHP) 

 

O Analytic Hierarchy Process (AHP) é um método multicritério desenvolvido 

por Thomas L. Saaty na década de 1970 para lidar com problemas complexos de 

decisão. Sua aplicação é de grande uso quando no que se refere a problemas que 

envolvem definição de soluções potenciais por meio da análise e comparação de um 

conjunto de critérios (LEE e KOZAR, 2006). 

Trata-se de um método simples, porém com sólida base matemática e 

capacidade de avaliar fatores qualitativos e quantitativos, sejam eles, tangíveis ou 

intangíveis. Por esta razão, ele tem sido utilizado para sistematizar problemas de 

decisão nos mais diferentes contextos, tais como: econômico, político, social e 

ambiental (ARCHER e GHASEMZADEH, 2000; GOMES et al., 2004; e MODICA e 

RABECHINI JR., 2010). 

O AHP baseia-se na capacidade humana de usar a informação e a 

experiência para estimar importâncias relativas através de comparações par a par. 

Trata-se de uma abordagem flexível que utiliza a lógica aliada à intuição do tomador 

de decisão, com a finalidade  de obter julgamentos (ARCHER e GHASEMZADEH, 

2000). 
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Grandzol (2005) afirma que o método AHP descrito por Saaty retrata a 

realidade mesmo que ao efetuar comparações entre pares, haja redundância. 

Segundo o mesmo, o tomador de decisão é um ser humano, e como tal está sujeito 

a inseguranças e incertezas, o que pode vir a afetar a qualidade do julgamento. 

Entretanto, ao final, a redundância colabora para que os possíveis erros de 

julgamento sejam extintos. 

Conforme Saaty (1990), como modelo racional de tomada de decisão o AHP 

preconiza os seguintes passos: 

• Definição do problema: formular o problema como uma necessidade 

de chegar a um novo estado. 

• Busca de alternativas: estabelecer as diferentes alternativas 

(consideradas como as diferentes possíveis soluções do problema) e 

determinar critérios de avaliação.  

• Comparação entre critérios: comparar os critérios aos pares, 

estabelecendo importâncias relativas. 

• Classificação das alternativas: indicar a prioridade de decisão.  

• Avaliação da consistência do modelo: analisar a inconsistência das 

escolhas subjetivas, de acordo com o nível de tolerância definido.  

 

Segundo Grandzol (2005), o AHP foi aplicado em projetos de decisão e 

planejamento em cerca de vinte países por tratar-se de uma metodologia que 

agrega valor no planejamento de um projeto, ao tratar de prioridades, de parâmetros 

ótimos e de seleção de alternativas.  

O AHP procura decompor um problema em uma estrutura hierárquica 

descendente. As hierarquias geralmente são utilizadas em situações que envolvem 

incerteza e devem ser construídas de forma que: a) incluam todos os elementos 

essenciais para a avaliação, possibilitando que, se necessário, eles possam ser 

modificados ao longo do processo; b) considerem o ambiente em que o problema 

está inserido; c) identifiquem as questões ou atributos que contribuam para a 

solução, d) identifiquem os participantes envolvidos na situação-problema (VILAS 

BOAS, 2006). 
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Gomes et al. (2004) indica que o primeiro nível definido na hierarquia do AHP 

representa o objetivo ou a meta a ser alcançada. Os níveis sucessivamente 

inferiores apresentam os critérios, e quando cabível os subcritérios, que impactam a 

decisão do nível superior. O último nível da hierarquia é composto pelas possíveis 

alternativas (soluções). Os elementos de um mesmo nível hierárquico devem ser 

mutuamente excludentes entre si e, quando comparados par a par, devem ainda 

satisfazer a condição de reciprocidade. A Figura 4 a seguir representa um exemplo 

de estruturação hierárquica.  

 

Figura 4. - Exemplo de estruturação hierárquica 

                       

A fase seguinte descrita por Gomes et al. (2004) consiste em se fazer uma 

comparação, par a par, de cada elemento em um nível hierárquico dado, criando-se 

uma matriz de decisão quadrada de ordem n, onde n representa a quantidade de 

elementos em cada nível analisado. Nessa matriz, o decisor representa, a partir de 

uma escala predefinida, sua preferência entre os elementos comparados. 

Assim, o decisor deverá fazer 
�������

�
 comparações pareadas em todos os 

níveis hierárquicos, de acordo com as suas preferências em relação às informações 

contidas na hierarquia.  

Desta forma, dada a matriz quadrada A na equação (1) mostrada a seguir, aij 

representa o valor da comparação entre os critérios de decisão da linha i com a 

coluna j. Por definição aij = 1 se i=j e aji = (aij)-1.  



 

 

Equação 1 - Matriz Quadrada dos critérios de decisão

Fonte: VILAS BOAS, 2006. 

 

As comparações par a par devem ser expressas em 

Escala Fundamental de Saaty (

Quadro 2. - Escala Fundamental de Saaty

Fonte: Adaptada de Saaty (1990)

Em seguida, as matrizes são submetidas ao cálculo do autovetor, que calcula 

os pesos locais e globais para cada critério nos diversos níveis hierárquicos e em 

relação às alternativas em análise (

 

 

 

Matriz Quadrada dos critérios de decisão 

As comparações par a par devem ser expressas em valores por meio da 

Escala Fundamental de Saaty (Quadro 2).  

Escala Fundamental de Saaty 

Adaptada de Saaty (1990). 

 

Em seguida, as matrizes são submetidas ao cálculo do autovetor, que calcula 

globais para cada critério nos diversos níveis hierárquicos e em 

relação às alternativas em análise (SAATY, 1990).  
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valores por meio da 

 

Em seguida, as matrizes são submetidas ao cálculo do autovetor, que calcula 

globais para cada critério nos diversos níveis hierárquicos e em 
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O autovetor da matriz pode ser estimado pela expressão 1: 

 

                                                                   Fonte: Vilas Boas (2006) 

 

Os resultados obtidos com a aplicação desta fórmula devem ser 

normalizados. O processo de normalização consiste no cálculo da proporção de 

cada elemento em relação à soma, como pode se observar na expressão 2, onde T 

é o autovetor normalizado (VILAS BOAS, 2006). 

 

Fonte: Vilas Boas (2006) 

 

Isto resulta no autovetor de prioridades para ordenação. Ele fornece a 

hierarquia ou ordem de prioridade das características estudadas.  

A qualidade ou consistência da solução obtida, entretanto, deve ser testada 

com o cálculo do autovalor. Esta medida indica se os dados estão logicamente 

relacionados. (VILAS BOAS, 2006) 

Assim, estima-se inicialmente o autovalor (λ Max) por meio da expressão 3 

onde w é calculado pela soma das colunas da matriz de comparações. 

 

Fonte: Vilas Boas (2006) 

 

Em seguida, calcula-se o índice de consistência (IC) por meio da expressão 4, 

onde n representa a ordem da matriz 

  

Fonte: Vilas Boas (2006) 



 

 

Por fim, a razão de consistência (RC) é calculada com a 

CA é o índice de consistência aleatória (CA) apresentado 

uma amostra de 500 matrizes recíprocas positivas, de tamanho até 11 por 11, 

geradas aleatoriamente: 

 

 

A razão de consistência (RC)

um valor ideal para a mesma quantidade de critérios adotados na avaliação. Vide 

seguir Tabela 1 com os percentuais permitidos para cada número de critérios:

Tabela 1. - Limites para Relação de Consistência

Fonte: TOGATLIAN et al. (2006

 

Caso a RC esteja fora dos parâmetros preestabelecidos, é necessário rever 

as comparações realizadas, par a par, para aquela alternativa, e então refazer o 

teste de Relação de Consistência. (TOGATLIAN 

A fim de determinar o

comparadas par a par em cada um dos critérios, de modo análogo ao descrito para 

a obtenção da importância relativa dos critérios. Com estas importâncias relativas e 

os níveis de preferência das altern

cada uma das alternativas, de acordo com o método da soma ponderada, 

razão de consistência (RC) é calculada com a 

CA é o índice de consistência aleatória (CA) apresentado a seguir

uma amostra de 500 matrizes recíprocas positivas, de tamanho até 11 por 11, 

 

  

Fonte: Vilas Boas (2006) 

Fonte: Vilas Boas (2006) 

de consistência (RC) indica o desvio entre o cálculo dos resultados e 

um valor ideal para a mesma quantidade de critérios adotados na avaliação. Vide 

com os percentuais permitidos para cada número de critérios:

 

Limites para Relação de Consistência 

2006). 

Caso a RC esteja fora dos parâmetros preestabelecidos, é necessário rever 

as comparações realizadas, par a par, para aquela alternativa, e então refazer o 

teste de Relação de Consistência. (TOGATLIAN et al., 2006) 

A fim de determinar o nível de preferência das alternativas, estas devem ser 

comparadas par a par em cada um dos critérios, de modo análogo ao descrito para 

a obtenção da importância relativa dos critérios. Com estas importâncias relativas e 

os níveis de preferência das alternativas, realiza-se, a seguir, a valoração global de 

cada uma das alternativas, de acordo com o método da soma ponderada, 
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razão de consistência (RC) é calculada com a expressão 5, onde 

a seguir, proveniente de 

uma amostra de 500 matrizes recíprocas positivas, de tamanho até 11 por 11, 

 

indica o desvio entre o cálculo dos resultados e 

um valor ideal para a mesma quantidade de critérios adotados na avaliação. Vide a 

com os percentuais permitidos para cada número de critérios: 

Caso a RC esteja fora dos parâmetros preestabelecidos, é necessário rever 

as comparações realizadas, par a par, para aquela alternativa, e então refazer o 

nível de preferência das alternativas, estas devem ser 

comparadas par a par em cada um dos critérios, de modo análogo ao descrito para 

a obtenção da importância relativa dos critérios. Com estas importâncias relativas e 

, a valoração global de 

cada uma das alternativas, de acordo com o método da soma ponderada, dado pela 
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expressão 6, onde: V(a) corresponde ao valor global da alternativa analisada; pj à 

importância relativa do critério j e vj ao nível de preferência da alternativa analisada 

no critério j. (VILAS BOAS, 2006) 

 

 

Fonte: Vilas Boas (2006) 

 

Com a execução de todos os procedimentos descritos obtêm-se subsídios 

consistentes para a tomada de decisão. Além disso, o AHP permite a formalização e 

o registro do racional utilizado na escolha da alternativa. A Figura 5 sintetiza as 

etapas de execução do AHP. 

 

Figura 5. - Etapas de execução do AHP 

Fonte: Adaptado de Vilas Boas (2006). 
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Portanto, em resumo pode-se concluir que o AHP quebra um problema em 

subproblemas e depois agrega as soluções dos subproblemas em uma solução 

geral. Sendo assim, este método facilita a tomada de decisão ao organizar 

percepções, sentimentos, julgamentos e memórias em uma estrutura que exibe as 

forças influentes na decisão e que gera um resultado numérico e conclusivo 

(GRANDZOL, 2005). 

 

2.8 Aplicações Reais do Método AHP 

 

A seguir são apresentadas aplicações práticas por instituições públicas e 

privadas (VILAS BOAS, 2006): 

a) Xerox: decisões de pesquisa e desenvolvimento (P&D), implementação  

de  tecnologia, seleção de design de engenharia e decisões de marketing. 

b) British Columbia Ferries (Canadá): seleção de produtos e suprimentos. 

c) NASA: análise dos critérios de segurança, performance,  confiabilidade  e  

flexibilidade  na avaliação das alternativas de células fotovoltaicas para 

reatores nucleares. 

d) Royal Institute of Technology (Estocolmo): avaliação de fluidos para 

motores considerando os seguintes requisitos: termodinâmica, tecnologia, 

economia e meio ambiente. Seus principais critérios foram: influência no 

meio ambiente e custos. 

e) General Motors: avaliação de alternativas de design e gerenciamento de  

performance  para  obter os melhores designs  de automóveis. 

f) Escritório Executivo de Submarinos da Marinha dos EUA: seleção de 

equipamentos eletrônicos que são instalados em submarinos. 

g) Departamento de Polícia de Massachusetts: estruturação de um modelo  

multicritério  para  avaliação  da  performance  dos policiais.  

h) Força Aérea dos Estados Unidos: realocação de recursos da comunidade 

médica da Força Aérea americana.  

i) Autoridade Coreana de Telecomunicações: priorização e alocação de 

recursos. 
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j) Universidade do Havaí (Honolulu): mensuração da atratividade de projetos 

com relação a diferentes objetivos e cenários, considerando escassez e 

demanda da água. 

k) IBM Rochester (Minnesota - EUA): articulação do que seria necessário 

para se tornar a melhor empresa de computação do mundo.  

l) Banco Inter-Americano de Desenvolvimento: seleção das melhores 

alternativas para automação das atividades de investimento e para 

implantação de um sistema eletrônico de gerenciamento da imagem; 

escolha de uma companhia de auditoria externa; seleção de um provedor 

de comunicações via satélite e seleção de um provedor de serviços de 

assistência médica. 

 

Portanto, percebe-se que o AHP tem sido amplamente utilizado nos mais 

diversos setores para: seleção de uma alternativa entre várias, alocação de recursos 

gerenciamento de desempenho, dentre outras finalidades. No entanto, são raras as 

utilizações do método AHP no setor de energia, o que justifica a realização do 

presente trabalho. 

 

2.9  Vantagens e Desvantagens do Método AHP 

 

Na visão de diversos autores (Lee e Kozar, 2006; Gomes et al., 2004 e Archer 

e Ghasemzadeh, 2000), a maior vantagem do AHP é sua simplicidade ao possibilitar 

a resolução do problema através de comparações entre pares de alternativas. Além 

disso, o método permite que o tomador de decisão utilize tanto de dados concretos 

(números, fatos) quanto de intuição e experiências anteriores para efetuar seu 

julgamento. 

Já Grandzol (2005) ressalta que um dos pontos fortes do AHP é a capacidade 

de medir o grau de inconsistência presente nestas comparações par a par e, assim, 

garantir que apenas ordenamentos justificáveis sejam usados na avaliação.  
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Entretanto, embora o método AHP apresente inúmeras vantagens, também 

apresenta limitações como o fato da escala verbal de 1 a 9 não possuir fundamento 

teórico (ISHIZAKA e LUSTI, 2006; GOMES et al, 2004). 

A seguir o resumo das principais vantagens e desvantagens do método AHP 

conforme VILAS BOAS (2006): 

 

Vantagens: 

• O desenvolvimento dos sistemas estruturados hierarquicamente é 

preferível àqueles montados de forma geral; 

• Pequenas modificações em uma hierarquia bem estruturada têm 

efeitos flexíveis e pouco significativos, pois ela é estável; 

• Capacidade em lidar com problemas que envolvam variáveis tanto 

quantitativas como qualitativas; 

• A forma de agregação dessas variáveis exige que o tomador de 

decisão participe ativamente no processo de estruturação e avaliação  

do  problema,  o  que  contribui  para  tornar  os resultados propostos 

pelo modelo mais exeqüíveis; 

• Estruturando hierarquicamente um problema, os usuários são capazes  

de  ordenar  e  comparar  uma  lista  menor  de itens dentro de seus 

próprios contextos; 

• Sintetiza os resultados dentro de uma lista ordenada que permite a  

comparação  de  prioridades  e  importância  relativa de cada fator; 

• É capaz de prover pesos numéricos para opções onde julgamentos 

subjetivos de alternativas quantitativas ou qualitativas constituem uma 

parte importante do processo de decisão; 

 

Desvantagens: 

• Requer procedimento para estruturar o questionário de perguntas e 

preferências;  

• O trabalho computacional  é  sensivelmente  maior  quando  se eleva o 

número de alternativas;  



 

47 

 

• A escala de 1-9 é potencialmente inconsistente internamente;  

• A ligação entre os pontos na escala de 1 a 9 e as descrições verbais 

correspondentes não têm fundamento teórico;  

• A introdução de novas opções pode mudar a posição relativa de 

algumas das opções originais;  

• O número de comparações requeridas pode ser muito alto;  

• As prioridades dependem do método usado para derivá-las;  

• Alternativas incomparáveis não são permitidas;  

• Ausência de fundamento de teoria estatística. 

 

Em resumo, foram apresentados os principais conceitos da literatura referente 

a projeto, gerenciamento de projetos e gerenciamento de portfólio.  

Em seguida, por meio da visão dos mais diferentes autores, procurou-se 

ressaltar a importância do tema gerenciamento de portfólio para as organizações e 

que, dado que o comum nas empresas é haver um elevado número de projetos e 

uma limitada quantidade de recursos disponíveis, deve-se fazer uso de técnicas e 

ferramentas para se realizar o gerenciamento de portfólio. 

Posteriormente, conforme pesquisa de diversos autores, foram apresentados 

os principais métodos de seleção e avaliação de projetos utilizados no Brasil: Taxa 

Interna de Retorno, Payback e Valor Presente Líquido. No entanto, todos estes 

métodos possuem limitações, tais como não considerar aspectos qualitativos dos 

projetos, e nem sempre espelhar as preferências e expectativas dos tomadores de 

decisão.  

Por fim foi proposta a utilização do método multicritério AHP. Este método 

permite avaliar critérios tanto quantitativos quanto qualitativos, sendo possível incluir 

no processo de definição do portfólio as diferenças e conflitos de opiniões dos 

tomadores de decisão. Assim, foram apresentadas as características do método 

AHP, os argumentos para escolha do mesmo e, diversas aplicações reais da 

ferramenta e finalmente, suas vantagens e desvantagens. 
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3. METODOLOGIA 
 

Existem várias formas de classificar as pesquisas. Segundo Gil (1991), 

podemos classificá-la quanto à natureza, meios de investigação, abordagem, 

objetivos e procedimentos técnicos (métodos).   No caso, o problema de pesquisa 

investigado consistia em como realizar a seleção de projetos de investimento em 

usinas hidrelétricas, sob a óptica da metodologia AHP.  Assim, o objetivo do trabalho 

foi utilizar o método AHP para realizar a seleção de projetos de investimentos em 

usinas hidrelétricas.  

Com intuito de atender a este propósito, desenhou-se a parte empírica dessa 

pesquisa buscando informações especializadas com um grupo de especialistas em 

projetos de investimento em Hidrelétricas. Assim desenhada, a pesquisa pode ser 

caracterizada de modo singular, dentro dos critérios de caracterização sugeridos por 

Gil (1991). Pode-se, portanto, dizer que, quanto à natureza, essa pesquisa pode ser 

caracterizada como qualitativa, pois busca analisar no conjunto de opiniões, emitidas 

por pessoas especializadas, os elementos e fatores que permitirão construir o 

conjunto de parâmetros e indicadores de seleção de projetos.  Como a natureza 

dessas informações é estritamente subjetiva, elas servirão de fundamento para a 

necessária análise e extrapolação de parâmetros e indicadores de seleção, 

demonstrando, de forma inerente aos aspectos empíricos, a natureza qualitativa da 

pesquisa. 

Quanto aos meios de investigação, as informações a serem coletadas não 

têm sua base cognitiva originária da literatura especializada, mas do conhecimento 

tácito e experiencial dos especialistas. Estes serviram de base cognitiva original para 

a pesquisa, por meio do método Delphi para coleta de informações. 

A abordagem tipicamente qualitativa dessa pesquisa, por outro lado, traz 

incorporada distintos graus de investigação – exploratório, descritivo e explicativo 

(GIL, 2002).  Como não se possui ainda um arcabouço de parâmetros e indicadores 

específicos e validados, que possa garantir e eficácia do processo analítico e 

seletivo de projetos de investimentos em hidrelétricas, o grau de investigação 

permitido para esse caso é o exploratório. A premissa para a coleta de informações 

acerca dos parâmetros e indicadores de seleção, é de que existe sim, na literatura e 

na experiência acumulada dos especialistas selecionados, um conjunto de 
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parâmetros e indicadores de caráter genérico que podem ser utilizados – e 

frequentemente o são - para trabalhos dessa natureza.  Por isso, buscar consenso 

(técnica Delphi de coleta de informações) entre especialistas acerca de um conjunto 

específico de parâmetros é ainda exploratório.  

Finalmente com relação aos procedimentos técnicos (métodos), além da 

pesquisa bibliográfica, como subsídio teórico à análise e interpretação dos 

resultados (MARTINS e THEÓPHILO, 2009), foi utilizado o método Delphi, como 

instrumento de obtenção de informação especializada. 

 

3.1 Método Delphi 

 

O método Delphi disseminou-se no início da década de 60 por meio dos 

trabalhos desenvolvidos por Olaf Helmer e Norman Dalker, pesquisadores da Rand 

Corporation (GIOVINAZZO; WRIGHT, 2000). O objetivo original era desenvolver 

uma técnica para aprimorar o uso da opinião de especialistas na previsão 

tecnológica.  

Recentemente, o conceito tradicional do Delphi aqui descrito, geralmente 

aplicado à projeção de tendências e eventos, tem sido ampliado para incorporar a 

busca de ideias e estratégias para as organizações. Esta nova forma de Delphi não 

se caracteriza tão claramente por um instrumento de previsão, mas sim por uma 

técnica de apoio à tomada de decisão. (GIOVINAZZO et al., 2010) 

Em síntese, o Delphi consulta um grupo de especialistas a respeito de 

determinado assunto através de um questionário. Este questionário é repassado 

contínuas vezes até que seja obtido um consenso nas respostas, isto é, uma 

consolidação do julgamento do grupo. Pressupõe-se que o julgamento coletivo, 

quando organizado adequadamente, é melhor do que a opinião de um só indivíduo 

(BRITO e GRISI, 2003). 

Dessa forma, conforme Giovinazzo e Fischmann (2001), podemos destacar 

as seguintes vantagens na utilização do método: 
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• O grupo de especialistas dá maior consistência à análise do 

problema por possuir um volume muito maior de informação do que 

um único especialista, mesmo que bem informado. 

• O uso de questionários com respostas escritas conduz a uma maior 

reflexão e cuidado nas respostas dos especialistas em comparação 

a uma discussão em grupo. 

• O anonimato nas respostas elimina a influência de fatores como o 

nível hierárquico do respondente, ou sua capacidade de oratória, na 

consideração da validade de seus argumentos. 

• Fatores restritivos da dinâmica de grupo são reduzidos, como a 

supressão de posições minoritárias, a omissão de participantes, a 

adesão às posições majoritárias e a manipulação política. 

 

Além disso, é importante ressaltar que a aplicação deste trabalho se deu por 

meio do Delphi Eletrônico. Este, além de possuir as mesmas vantagens do método 

tradicional (descritas anteriormente), possibilita outras vantagens, dentre elas um 

ganho de tempo. Isso porque a internet elimina o tempo gasto no envio e 

recebimento do questionário pelo correio. Outro ponto favorável é que a internet 

torna mais rápido e eficiente o processo de feedback dado aos especialistas. Isso 

evita uma perda do interesse por parte dos participantes, devido a uma demora 

excessiva do processo como um todo (GIOVINAZZO e FISCHMANN, 2001). 

De acordo com Abiko et al. (2005) o método Delphi deve possuir três 

características principais: anonimato, interação com feedback controlado e respostas 

estatísticas do grupo. Quando estes conceitos não são atendidos, o trabalho não 

pode ser classificado como uma aplicação do método Delphi. 

O anonimato entre os participantes é um modo de evitar a influência prévia de 

uns sobre os outros e eventuais constrangimentos devido a mudanças de opinião 

durante o processo (GIOVINAZZO et al., 2010). 

Já a interação com retorno (feedback) controlado - condução do experimento 

numa série de rodadas e comunicando aos participantes um resumo da etapa 

precedente – é que permite que os especialistas possam, conhecendo as opiniões 
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do grupo, reavaliar e aprofundar suas visões durante o processo de busca do 

consenso (BRITO e GRISI, 2003). 

Por fim, deve haver um tratamento estatístico das respostas para que seja 

possível ao pesquisador posicionar as opiniões de cada especialista em relação ao 

grupo, e, além disso, acompanhar o desempenho deste em direção ao consenso ao 

longo das rodadas. Estatisticamente, a evolução em direção ao consenso pode ser 

mensurada pela relação entre a distância do 1° ao 3° quartil das respostas e o valor 

da mediana. Assim, após a última rodada a média representará a resposta final do 

grupo de especialistas (ABIKO et al., 2005). 

O número de etapas a serem realizadas no estudo depende do custo do 

painel, do tempo disponível pelo pesquisador e também da disponibilidade de tempo 

dos participantes. Além disso, não existe a exigência de um número mínimo ou 

máximo de especialistas, portanto pode-se ter um pequeno grupo ou até um grupo 

numeroso, dependendo do tipo de problema a ser investigado e da população e/ou 

amostras utilizáveis (GIOVINAZZO e WRIGHT, 2000). 

Com relação ao conceito de especialista, não há também uma uniformidade 

de definições. Abiko et al. (2005) adota o conceito de que especialista é o profundo 

conhecedor do assunto, seja por formação acadêmica ou por experiência no ramo 

em questão. A definição de especialista utilizada neste trabalho é apresentada na 

seção de seleção dos sujeitos sociais da pesquisa. 

 

3.2  Coleta e Interpretação dos Resultados 

 

A coleta e interpretação dos dados foi realizada de acordo com a aplicação do 

método Delphi descrito a seguir. 

No presente trabalho optou-se pela aplicação do método Delphi por meio de 

questionários enviados por e-mail. Conforme Giovinazzo e Fischmann (2001), o 

Delphi realizado por meio eletrônico trabalha exatamente com as mesmas premissas 

de Delphi tradicional, ou seja, anonimato, interação com feedback controlado e 

respostas estatísticas do grupo. A seqüência básica de atividades envolvidas na 

execução de um Delphi Eletrônico é descrita na Figura 6 a seguir: 
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Figura 6. - Atividades para Execução de Delphi Eletrônico. 
Fonte: Adaptado de Giovinazzo; Fischmann, 2001. 
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3.2.1 Seleção dos Sujeitos Sociais da Pesquisa 

 

Abiko et al. (2005) adota o conceito de que especialista é o profundo 

conhecedor do assunto, seja por formação acadêmica ou por experiência no ramo 

em questão. Neste trabalho utilizou-se como conceito de especialista o profissional 

que atender aos seguintes requisitos: 

- Trabalhe atualmente em empresas do setor de energia hidrelétrica; 

- Participe ativamente do processo de seleção de projetos de energia 

elétrica; 

- Possua experiência mínima de 5 anos em gerenciamento de projetos 

de energia hidrelétrica. 

 

Estes requisitos foram definidos com o intuito de garantir que os especialistas 

selecionados não só possuam experiência na área de gestão de projetos de energia 

elétrica, como também estejam envolvidos no processo de seleção dos mesmos em 

suas respectivas empresas. 

No método Delphi não há exigência de um número mínimo ou máximo de 

especialistas. Assim, a amostra utilizada pode ser intencional, probabilística ou 

mesmo uma conjunção de ambas. Dessa forma, optou-se por uma amostra de sete 

especialistas, sendo o número e os participantes escolhidos de forma intencional 

pelo pesquisador conforme sua rede de contatos.  

A seguir pode-se verificar no Quadro 3 que os sujeitos sociais selecionados 

atendiam aos critérios estabelecidos para participar da pesquisa. 
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Quadro 3. - Especialistas Consultados 

 

Assim, verificou-se que todos profissionais consultados exercem cargo de 

gerência ou coordenação e estão envolvidos na avaliação e prospecção de novas 

oportunidades para suas respectivas organizações na área de energia, sobretudo 

energia elétrica (Usinas Hidrelétricas).  

Conforme informado pelos próprios especialistas, todas as organizações em 

que os mesmos trabalham são de iniciativa privada e atuam com investimentos 

relacionados à geração, transformação, transporte, distribuição e comércio de 

energia em qualquer forma.  

 

3.2.2 Elaboração do Questionário da 1ª Rodada de Delphi 

 

As questões, como em outros tipos de questionários de pesquisa, devem ser 

cuidadosamente elaboradas, conforme apresentado e discutido por Martins e 

Theóphilo (2009), Giovinazzo e Fischmann (2001) e Brito e Grisi, (2003). 

O questionário da 1ª Rodada de Delphi visava identificar os principais critérios 

para seleção de projetos de energia hidrelétrica. Este formulário era composto de 

duas partes. A primeira parte com campos para preenchimento de dados pessoais 

dos especialistas tais como: nome, telefone para contato, formação, organização a 

qual está vinculado, cargo, tempo de experiência em gestão de projetos de energia e 

se participa do processo de seleção de projetos de energia hidrelétrica na 

organização. Já a segunda parte do questionário trazia a seguinte pergunta: “Em 

sua organização, quais os principais critérios para seleção de projetos de energia 
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hidrelétrica?” É solicitado ao especialista que liste e dê uma breve descrição de no 

máximo nove critérios de seleção. O limite de nove critérios foi definido para que 

fosse possível trabalhar posteriormente com a metodologia AHP, já que a mesma 

possui esta restrição. O questionário pode ser visualizado no Apêndice A - Protocolo 

de Pesquisa Acadêmica: identificação dos Principais Critérios de Seleção de 

Projetos de Energia Hidrelétrica. 

 

3.2.3 Envio por E-mail do Questionário da 1ª Rodada e Recebimento das 

Respostas 

 

Cada participante da pesquisa recebeu por e-mail o questionário demonstrado 

anteriormente. Além disso, no corpo do e-mail enviado aos especialistas havia uma 

breve explicação do objetivo da pesquisa, do método Delphi e de que na pesquisa 

haveria garantia de confidencialidade de informações como nome, empresa e 

telefone.  

Os especialistas tiveram um prazo de sete dias a partir do recebimento do e-

mail para responder ao questionário. O pesquisador efetuou um acompanhamento 

do recebimento das respostas da seguinte forma: dois dias após o envio do 

questionário foi enviado um novo e-mail lembrando os especialistas do prazo, dois 

dias após este e-mail foi realizado um contato telefônico e novamente no prazo limite 

dos sete dias novo contato telefônico solicitando o retorno da pesquisa. Obteve-se 

assim, sucesso no cumprimento de prazos de forma que quatro especialistas 

enviaram suas respostas no dia seguinte ao 1º contato telefônico e os demais 

enviaram logo após o 2º contato telefônico.  

 

3.2.4 Tabulação, Análise das Respostas da 1ª Rodada de Delphi e Conclusão 

sobre Convergência para o Consenso 

 

De posse das respostas de todos participantes foi realizada uma consolidação 

das respostas obtendo-se uma lista única de critérios de seleção de projetos de 

energia elétrica. Para realizar a consolidação, critérios similares ou complementares 

foram agrupados em único critério (os critérios identificados, bem como os 
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agrupamentos realizados são discutidos no capitulo 4 – Apresentação e Discussão 

dos Resultados) 

Tendo sido realizada a identificação dos principais critérios avançou-se para a 

próxima etapa da pesquisa que foi a classificação dos mesmos em ordem de 

relevância utilizando a metodologia AHP. 

 

3.2.5 Elaboração do Questionário para Nova Rodada de Delphi  

 

Para realizar a classificação dos critérios identificados se fez necessária 

elaboração de novo questionário. Para tal, o pesquisador prepararou uma planilha 

em excel contendo os critérios selecionados e solicitou aos participantes que 

colocassem em ordem de relevância os critérios conforme metodologia AHP. 

Portanto, os especialistas realizaram a comparação par a par dos critérios, 

conforme notas de 1 (igualmente importante) a 9 (importância extrema) e 

respeitando o nível de relação de consistência aceitável estabelecido pela 

metodologia AHP (vide capítulo 2 para maiores detalhes). Adicionalmente, os 

especialistas descreveram sucintamente as justificativas para a classificação 

realizada. 

É importante destacar que para cada comparação realizada a planilha 

calculava automaticamente a relação de consistência e caso esta estivesse fora dos 

parâmetros preestabelecidos, a planilha emitia um aviso de erro ao especialista 

solicitando que este refizesse as comparações.  

Assim, ao final das comparações par a par cada especialista ordenou por 

relevância os critérios de seleção de projetos de energia hidrelétrica. 

Cabe ressaltar que para esta etapa de classificação dos critérios ocorreram 

duas rodadas. Portanto, na segunda rodada, as perguntas foram repetidas e os 

participantes reavaliaram suas respostas à luz das respostas numéricas e das 

justificativas dadas pelos demais respondentes na rodada anterior. Foram solicitadas 

novas classificações por parte do grupo. O questionário/planilha pode ser 

visualizado no Apêndice B – Questionário/Planilha de Pesquisa Acadêmica: 

Classificação dos Principais Critérios de Seleção de Projetos de Energia Hidrelétrica. 
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3.2.6 Envio por E-mail do Questionário da Nova Rodada de Delphi e 

Recebimento das Respostas 

 

Cada um dos especialistas recebeu por e-mail o questionário demonstrado na 

seção anterior. Além disso, no corpo do e-mail havia novamente uma breve 

descrição do objetivo da pesquisa e do método Delphi e, adicionalmente, uma breve 

explicação da metodologia AHP. 

Os especialistas tiveram novamente um prazo de sete dias a partir do 

recebimento do e-mail para responder ao questionário. A fim de garantir o 

cumprimento do prazo o pesquisador seguiu o mesmo fluxo de cobrança das 

respostas citado anteriormente. Desta vez, o pesquisador recebeu todas as 

respostas no dia posterior ao primeiro contato telefônico. 

Na nova rodada realizada o procedimento e prazo foram idênticos, exceto 

pelo fato de que os especialistas receberem as representações estatísticas do grupo 

e as justificativas, de modo a possibilitar uma melhor visualização por parte dos 

respondentes, de qual a sua posição perante o grupo. Neste caso o recebimento das 

respostas ocorreu parte após primeiro contato telefônico (2 especialistas) e parte 

após segundo contato telefônico (5 especialistas), portanto também houve 

cumprimento de prazos para esta rodada. 

 

3.2.7 Tabulação, Análise das Respostas da Nova Rodada de Delphi e 

Conclusão sobre Convergência para o Consenso 

 

Após recebimento das respostas o pesquisador realizou a tabulação dos 

dados e análise estatística: mediana, média aritmética e amplitude inter-quartílica. É 

justamente a representação estatística que oferece a possibilidade do pesquisador 

acompanhar o processo de criação do consenso entre os especialistas, objetivo 

central da técnica. Isso porque a evolução em direção ao consenso, 

estatisticamente, pode ser mensurada pela relação entre a distância do 1° ao 3° 

quartil das respostas e o valor da mediana (ABIKO et al., 2005).  
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Conforme dito anteriormente, foram realizadas duas rodadas de Delphi para 

classificação dos critérios. Isso se fez necessário porque o método Delphi implica o 

feedback de respostas do grupo para reavaliação em rodadas subseqüentes. Assim, 

tanto os resultados estatísticos quanto as justificativas foram reenviadas aos 

especialistas, mantendo o anonimato destes, para que pudessem reavaliar e 

aprofundar suas opiniões. 

Conforme Abiko et al. (2005), pode-se considerar que há consenso quando a 

diferença entre primeiro e terceiro quartis for inferior a 25%. Já o resultado final da 

classificação dos critérios pode ser dada pela média das respostas dos 

especialistas. Por fim, foram elaboradas as conclusões gerais do estudo e um 

relatório com os resultados foi enviado aos especialistas. Os resultados são 

apresentados e discutidos no capítulo a seguir. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A apresentação e discussão dos resultados é dada a seguir por meio de três 

seções. Na primeira seção são apresentados os especialistas consultados e 

apresentados e discutidos os critérios identificados pelos mesmos para a seleção de 

projetos de investimento em hidrelétricas. Na segunda seção são apresentadas e 

discutidas a importância de cada um destes critérios na visão destes especialistas. 

Por fim, na terceira seção é apresentado um modelo para seleção de projetos de 

hidrelétricas utilizando-se metodologia AHP. 

 

4.1 Identificação dos Critérios de Seleção de Projetos de Investimentos em 

Hidrelétricas 

 

Conforme descrito no capítulo de Metodologia do presente trabalho (Capítulo 

3), a identificação dos critérios de seleção de projetos de investimentos em 

Hidrelétricas se deu por meio de consulta a sete especialistas utilizando-se a técnica 

Delphi.  

A partir das respostas dos sujeitos sociais pesquisados foi realizada uma 

consolidação dos critérios conforme as características e natureza destes. Dessa 

forma, obteve-se a seguinte lista final de critérios de seleção para projetos de 

investimento em Hidrelétricas:  

 

Quadro 4. - Critérios Identificados pelos Especialistas 
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A) Atratividade Financeira 

 

Os critérios financeiros apontados pelos especialistas foram agrupados em 

um só critério denominado “Atratividade Financeira”. Isso foi feito para que fosse 

possível obter uma lista única de critérios, já que os especialistas embora não 

tenham descrito exatamente os mesmos critérios financeiros, citaram critérios 

similares e/ou complementares. Foram apontados os seguintes critérios financeiros: 

Análise do VPL - Valor Presente Líquido (citado por dois especialistas), Análise da 

TIR - Taxa Interna de Retorno (citado por cinco especialistas) e Análise da 

Disponibilidade de Recursos Financeiros (Financiamento e Recursos Próprios) para 

o Projeto (citado pelos sete especialistas).  

Como hidrelétricas necessitam de investimentos da ordem de bilhões, se faz 

necessário uma análise detalhada da origem e dos custos dos recursos. Conforme 

apontado por um dos especialistas consultados na pesquisa, o BNDES financia um 

máximo de 80% da obra de uma usina. Assim, os 20% restantes a empresa precisa 

obter de outras formas como: empréstimos de longo prazo com instituições 

financeiras, parcerias, debêntures, abertura de capital e outros. Como a análise 

deste ponto está intimamente ligado à análise da TIR e VPL, optou-se por trabalhar 

com um único critério financeiro denominado “Atratividade Financeira”.  

 

B) Licenciamento e Impacto Ambiental  

 

A importância de um estudo de impacto ambiental bem elaborado e da 

análise da facilidade ou complexidade para obtenção da licença ambiental foram 

critérios apontados pelos sete especialistas consultados. Conforme um dos 

especialistas consultados, grande parte dos impactos ambientais de uma hidrelétrica 

deve-se à construção do reservatório e de seu funcionamento. Esses impactos 

consistem em perda/alteração da vegetação da área, poluição, desequilíbrio dos 

processos de bioprodução e decomposição, dentre outros. Assim, em geral, quanto 

menor o impacto ambiental, menor o risco de demora na obtenção da licença 

ambiental. Como exemplo, o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis), durante a fase de licenciamento da Usina de Belo 
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Monte, demorou a autorizar a obra por ter encontrado lacunas no estudo de impacto 

ambiental, ocasionando atraso ao cronograma do projeto e consequentemente 

perdas financeiras às empresas envolvidas. 

Além disso, conforme visão de outro dos especialistas consultados, 

dependendo da obra, o processo de licenciamento ambiental pode parar na Justiça 

em decorrência do grande número de instituições com poder de opinião: a FUNAI 

(Fundação Nacional do Índio) representa os índios, a Fundação Palmares 

representa os quilombolas, o Instituto Chico Mendes protege a biodiversidade e 

ainda há institutos de patrimônio histórico federal, estaduais e municipais que zelam 

por relíquias como fósseis ou vestígios de homens primitivos. Acima de todos eles 

está o Ministério Público, também com vertentes federal e estaduais dos órgãos 

governamentais. 

 

C) Capacidade e Competência Operacional da Organização 

 

Outro critério apontado como fundamental na visão de todos especialistas diz 

respeito ao conhecimento e experiência da organização em relação à tecnologia, 

competência e capacidade necessária para construção da usina hidrelétrica 

(equipamentos, materiais, sistemas, segurança, qualidade e experiência do quadro 

de pessoal e outros). 

Segundo um dos especialistas, antes de escolher iniciar determinado projeto, 

se faz necessário que os tomadores de decisão reflitam sobre o impacto que o 

mesmo poderá ocasionar na empresa como um todo. Ou seja, a organização 

precisa investir em novos projetos, mas não pode comprometer sua eficiência. 

Assim, deve-se avaliar, por exemplo, se a atual equipe de trabalho tem condições e 

está qualificada para gerenciar o novo projeto em questão ou se será necessário 

realizar novas contratações e/ou atém mesmo recorrer a consultorias. Portanto, 

também trata-se de um critério importante a ser considerado, pois há um risco das 

novas contratações ou consultorias não exercerem as atividades com a mesma 

performance e a um mesmo custo que a equipe atual de trabalho. 
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D) Desenvolvimento de Novas Tecnologias ou Novas Competências 

 

Embora o mercado de energia hidrelétrica possua uma tecnologia já 

dominada por todos os concorrentes, todos os especialistas afirmaram que é 

justamente este fato que torna a busca por inovações e adoção de soluções não 

convencionais em engenharia um critério importante no momento da tomada de 

decisão.  

Conforme um dos especialistas, inovações no projeto de construção da usina 

como identificação de uma alternativa que permita reduzir a área de alagamento 

necessária ou uma nova forma de projetar o reservatório, além do uso de novas 

tecnologias, podem representar ganho de eficiência e/ou redução de custos e, 

consequentemente, aumentar a competitividade da organização.  

Além disso, a organização pode avaliar que em um primeiro momento pode 

ser mais vantajoso se associar a outros competidores e formar um consórcio do que 

construir o empreendimento de forma exclusiva. Isso porque a organização pode 

entender que sua equipe não tem domínio ou experiência suficiente, ou mesmo que 

o risco é demasiado alto para gerenciar o projeto de forma solitária e que por meio 

de parcerias seria possível absorver conhecimentos das concorrentes ou fortalecer 

parcerias para projetos futuros. 

 

E) Ambiente Político-Legal   

 

Todos os sete especialistas consultados também citaram como um critério 

importante para a seleção de projetos em Hidrelétricas a análise do ambiente 

político-legal. As decisões de investimento em Hidrelétricas são fortemente afetadas 

por mudanças no ambiente político-legal, formado por leis e órgãos governamentais 

que influenciam e limitam o poder de decisão das organizações. 

Em geral, os especialistas justificaram a importância deste critério com o fato 

de que é preciso estar atento à movimentação do Governo Federal, pois este pode 

tornar investimentos atrativos ou insustentáveis de acordo com suas decisões. Isso 

porque o Governo Federal pode aumentar ou reduzir o prazo, taxa e/ou limite para 
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financiamento pelo BNDES de determinado empreendimento. Além disso, o 

Governo pode até mesmo alterar o valor da tarifa pela qual pagará pela energia 

produzida na hidrelétrica.  

Portanto, na visão dos especialistas os cinco critérios descritos acima são 

fundamentais para seleção de projetos de investimento em Hidrelétricas. A seguir 

estes critérios são apresentados, também na visão dos especialistas, em ordem de 

relevância utilizando-se a metodologia AHP. 

 

4.2 Classificação dos Critérios de Seleção de Projetos de Investimentos em 

Hidrelétricas 

 

Esta etapa da pesquisa tinha como objetivo obter, na visão dos especialistas 

e utilizando-se a metodologia AHP, a ordem de relevância dos critérios para seleção 

de projetos de investimento em Hidrelétricas. 

Para realização desta classificação, foi preparada uma planilha em excel 

contendo os critérios identificados e solicitado aos especialistas que colocassem em 

ordem de relevância os mesmos utilizando-se da metodologia AHP.  

Dessa forma, nesta etapa os especialistas realizaram comparações par a par 

dos critérios, conforme notas de 1 (igualmente importante) a 9 (importância extrema) 

e respeitando o nível de relação de consistência aceitável estabelecido pela 

metodologia AHP (para cada comparação realizada a planilha calculava 

automaticamente a relação de consistência e, caso esta estivesse fora dos 

parâmetros preestabelecidos, a mesma emitia um aviso de erro ao especialista 

solicitando que este refizesse as comparações).  

Assim, ao final das comparações par a par, cada especialista ordenou por 

relevância os critérios para seleção de projetos de energia hidrelétrica. 

Adicionalmente, foi solicitado aos especialistas que descrevessem sucintamente as 

justificativas para a ordenação realizada.  

Uma vez que o método Delphi implica que haja feedback de respostas do 

grupo para reavaliação em rodadas subsequentes foram realizadas duas rodadas de 

Delphi. Após a realização da primeira rodada, tanto os resultados estatísticos quanto 
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as justificativas foram reenviadas aos especialistas, mantendo o anonimato destes, 

para que pudessem reavaliar e aprofundar suas opiniões em uma segunda rodada. 

Os resultados, tanto da primeira rodada quanto da segunda rodada, são 

apresentados a seguir, bem como os comentários e justificativas dos especialistas. 

 

Resultados 1ª Rodada 

  

Tabela 2. - Classificação dos Critérios pelos Especialistas - 1a Rodada 

 

Para uma interpretação mais consistente dos resultados foi realizada uma 

análise estatística das respostas: mediana, média aritmética e amplitude inter-

quartílica conforme demonstrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3. - Média, Mediana e Quartis da 1a Rodada de Classificação dos 
Critérios 

 

É justamente a representação estatística que oferece a possibilidade de se 

acompanhar o processo de criação do consenso entre os especialistas, objetivo 

central da técnica Delphi. Isso porque a evolução em direção ao consenso, 

estatisticamente, pode ser mensurada pela relação entre a distância do 1° ao 3° 

quartil das respostas e o valor da mediana (ABIKO et al, 2005).  
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Analisando-se a média das respostas dos especialistas é possível verificar 

que o critério Atratividade Financeira foi classificado como de maior importância com 

52,9%. O segundo critério mais importante foi o de Licenciamento e Impacto 

Ambiental com 19,1%. Em terceiro lugar ficou o critério de Capacidade e 

Competência Operacional da Organização com 14,2%. Por fim, os critérios de 

Ambiente Político-Legal com 7,7% e Desenvolvimento de Novas Tecnologias ou 

Novas Competências com 6,0%.  

Embora a mediana tenha ficado próximo da média na análise de todos os 

critérios, os especialistas estiveram próximo do consenso apenas no que diz 

respeito ao critério de Atratividade Financeira. Isso porque apenas para este critério 

a distância entre 1º e 3º Quartil esteve próxima de 25% que é a distância aceitável 

para se considerar consenso conforme Abiko (2005). Portanto, após a 1ª Rodada de 

Delphi não foi possível ordenar os demais critérios para seleção de projetos de 

investimento em Hidrelétricas. Sendo assim, foi solicitado aos especialistas que 

reavaliassem suas respostas em uma nova Rodada de Delphi. Os resultados desta 

2ª Rodada são apresentados na Tabela 4. 

 

Resultados 2ª Rodada 

 

Tabela 4. - Classificação dos Critérios pelos Especialistas - 2a Rodada 

 

Também para a 2ª Rodada foi realizada uma análise estatística das 

respostas: mediana, média aritmética e amplitude inter-quartílica. Esta análise pode 

ser visualizada a seguir na Tabela 5.  
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Tabela 5. - Média, Mediana e Quartis da 2a Rodada de Classificação dos 
Critérios 

 

No que diz respeito à mediana, foi possível verificar que a mesma seguiu o 

mesmo comportamento da 1ª Rodada e também permaneceu próxima da média 

para todos os critérios comparados. No entanto, a distância entre 1º e 3º Quartil, que 

é a referência para obtenção ou não de consenso, diminuiu para todos os critérios 

tendo ficado próximo ou abaixo de 25% em todos os casos. Portanto, considerou-se 

que após a 2ª Rodada de Delphi foi obtido o consenso no que diz respeito à 

classificação de cada um dos critérios identificados pelos especialistas para seleção 

de projetos de investimento em Hidrelétricas. Sendo assim, os critérios e seus 

respectivos pesos a serem considerados para seleção de projetos de investimento 

em Hidrelétricas são apresentados na Tabela 6: 

 

Tabela 6. - Classificação Final dos Critérios para Seleção de Projetos de 
Investimento em Hidrelétricas 

 

Adotou-se como peso de cada critério justamente a média das respostas dos 

especialistas. Sendo assim, foi possível verificar que, embora tenha ocorrido 
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alteração dos percentuais relativos a cada critério em comparação à 1ª rodada, não 

houve alteração na posição/ordenação dos mesmos.  

Dessa forma, o critério Atratividade Financeira continuou classificado como de 

maior importância, agora com 51,4%. A justificativa utilizada pelos especialistas de 

um modo geral foi que, assim como em qualquer negócio, se faz necessário 

selecionar as oportunidades mais rentáveis, de forma a obter um retorno sobre o 

investimento superior ou, no mínimo, igual à Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

exigida pelos acionistas da organização. Um dos especialistas ainda acrescentou 

que, pelo fato da construção, operação e manutenção de hidrelétricas envolverem 

inúmeros riscos e altas quantias de dinheiro, a relevância da atratividade financeira 

tende a ser ainda maior que em outros negócios. 

Esta visão dos consultados confirma para o setor de energia elétrica o que já 

foi verificado para outros setores do país, isto é, de que há no Brasil uma preferência 

pelos métodos financeiros de análise (Eid Jr., 1996). Todavia, o fato deste critério ter 

obtido pouco mais de 50% de relevância demonstra que não se pode limitar o 

processo de seleção de projetos de investimentos em Hidrelétricas aos fatores 

financeiros.  

O segundo critério mais relevante, na visão dos especialistas, continuou 

sendo o de Licenciamento e Impacto Ambiental, dessa vez com 21,1%. Segundo 

estes o critério é relevante, dentre outros motivos, por conta de que no Brasil o 

licenciamento de empreendimentos hidrelétricos é feito, em sua maioria, por 

Secretarias de Meio Ambiente Estaduais.  

De um modo geral, embora as regras para o licenciamento sejam 

estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), na prática, 

cada secretaria possui seu próprio modelo de avaliação que, muitas vezes, é 

subjetivo. Dessa forma, não fica está claro às organizações como se dá a aprovação 

do EIA/RIMA (Estudo e Relatório de Impacto Ambiental) e consequentemente a 

obtenção do licenciamento ambiental.  

Como exemplo, um dos especialistas comentou que uma mesma metodologia 

de trabalho utilizada na elaboração do EIA/RIMA pode ser aceita por determinadas 

secretarias e recusadas por outras. Tal fato causa desde atraso aos projetos como 

necessidade de gastos adicionais para atendimento a exigências não previstas pelas 



 

68 

 

secretarias. Além disso, quando o empreendimento envolve rios que pertencem à 

União (rios que cortam dois estados) o licenciamento é realizado pelo IBAMA e este 

realiza sua avaliação também de forma peculiar, ou seja, diferente das secretarias. 

Por fim, são muitas as instituições com poder para opinar sobre a construção 

de uma usina, dentre elas: a FUNAI (Fundação Nacional do Índio), a Fundação 

Palmares (representa os quilombolas), o Instituto Chico Mendes (protege a 

biodiversidade), dentre outros.  Por estas razões, os especialistas consideram 

fundamental considerar os riscos e estar atento às solicitações e exigências destas 

instituições para que o projeto não sofra posteriormente com invasões de índios ou 

ações na justiça e tenha suas obras paralisadas pelo Ministério Público Federal 

comprometendo prazos e causando prejuízos. 

Já o terceiro critério mais importante foi a Capacidade e Competência 

Operacional da Organização com 12,9%. Dentre as justificativas dadas pelos 

sujeitos sociais consultados pode-se destacar a questão da importância de se 

considerar, no momento da tomada de decisão, o conhecimento e experiência da 

organização em relação à tecnologia, competência e capacidade necessária para 

construção da usina hidrelétrica em questão (equipamentos, materiais, sistemas, 

segurança, qualidade e experiência do quadro de pessoal e outros). Caso estes 

aspectos sejam negligenciados o projeto pode acabar não sendo tão rentável quanto 

o esperado, uma vez que podem ser necessárias novas contratações de 

funcionários e até mesmo de consultorias que não necessariamente exercerão as 

atividades com a mesma performance e/ou custo que a equipe atual de trabalho. 

O critério Ambiente Político-Legal foi considerado o quarto mais relevante 

com 8,0%. A importância deste critério é justificada, na visão dos especialistas, pelo 

fato de que o Governo Federal pode intervir no setor e até mesmo em um 

empreendimento em específico de várias formas. Um exemplo citado por um dos 

especialistas foi o fato do Governo Federal ter estendido o prazo para financiamento 

pelo BNDES da Usina de Belo Monte de 25 para 30 anos o que tornou o 

investimento ainda mais atrativo. Por outro lado, o mesmo especialista afirmou que o 

próprio Governo Federal por meio da Medida Provisória (MP) 579 reduziu tarifas e 

receitas para novas concessões de geração e transmissão de energia que vencem 

entre 2015 e 2017, fazendo com que seja necessário rever expectativas de ganhos e 

até mesmo a viabilidade destas concessões. 
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Finalmente, o critério de Desenvolvimento de Novas Tecnologias ou Novas 

Competências foi classificado com 6,5%. Dentre as justificativas dadas pelos 

especialistas para este critério, pode-se destacar a questão de que a identificação 

de uma alternativa que permita reduzir a área de alagamento da obra ou uma nova 

forma de projetar o reservatório, além do uso de novas tecnologias, podem 

representar ganho de eficiência e/ou redução de custos e, consequentemente, 

aumentar a competitividade da organização e a rentabilidade do empreendimento. 

Portanto, os critérios identificados pelos especialistas para seleção de 

projetos de investimento em Hidrelétricas foram devidamente classificados em 

ordem de relevância utilizando-se a metodologia AHP. A partir da classificação 

destes critérios foi possível propor um modelo de seleção que é apresentado na 

seção a seguir. 

 

4.3 Modelo de Seleção de Projetos de Investimentos em Hidrelétricas 

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa (critérios e classificação de indicadores 

de seleção de projetos para investimentos) permitiram propor um modelo de apoio à 

tomada de decisão baseado na metodologia AHP, portanto trata-se de um modelo 

hierarquizado. Este modelo foi desenvolvido por meio de software excel. 

O primeiro nível definido na hierarquia do modelo representa o objetivo ou a 

meta a ser alcançada, isto é, realizar a seleção de projetos de investimentos em 

Hidrelétricas. Os níveis sucessivamente inferiores apresentam os critérios que 

impactam a decisão do nível superior, ou seja, os critérios identificados pelos 

especialistas na pesquisa.  Finalmente, o último nível da hierarquia é composto 

pelas possíveis alternativas ou soluções para alcançar o objetivo definido 

anteriormente, isto é, as opções de projetos de investimento em hidrelétricas. Vide a 

seguir na figura 7 Estruturação Hierárquica do Modelo de Seleção de Projetos de 

Hidrelétricas: 

 



 

 

Figura 7. - Estruturação Hierárquica do Modelo de Seleção de Projetos de 

 

Dessa forma, os dois primeiros níveis 

pré-definidos. Assim, nesta primeira etapa

planilha apenas a quantidade de projetos que deseja comparar e dar um nome para 

cada um deles. A fim de

hidrelétricas fictícias, as usi

A seguir a metodologia AHP determina que sejam realizadas

par a par para cada um dos critérios 

destes. No caso deste modelo esta etapa não é necessária, pois 

resultados obtidos das comparações realizadas pelos especialistas, conforme 

apresentado e discutido na seção

Assim, a próxima etapa

análise de cada alternativa

Deve-se repetir o mesmo procedimento comparativo par a par, obtendo

forma, a matriz hierárquica das alternativas para 

comparação, a própria planilha informa 

caso a mesma fique fora dos parâmetros preestabelecidos

planilha exibe uma mensagem de aviso ao usuário 

suas comparações realizadas

Estruturação Hierárquica do Modelo de Seleção de Projetos de 
Hidrelétricas 

, os dois primeiros níveis do modelo (objetivo e critérios) já são 

esta primeira etapa, o usuário do modelo deverá informar na 

planilha apenas a quantidade de projetos que deseja comparar e dar um nome para 

A fim de exemplificar o modelo optou-se por comparar 

hidrelétricas fictícias, as usinas A, B, C e D. 

metodologia AHP determina que sejam realizadas

par a par para cada um dos critérios a fim de serem estabelecidas as relevâncias 

No caso deste modelo esta etapa não é necessária, pois 

resultados obtidos das comparações realizadas pelos especialistas, conforme 

apresentado e discutido na seção anterior deste trabalho (vide Tabela 

Assim, a próxima etapa, a ser realizada pelo usuário do modelo,

cada alternativa levando-se em consideração um critério de cada vez. 

o mesmo procedimento comparativo par a par, obtendo

forma, a matriz hierárquica das alternativas para os critérios. Durante o processo de 

comparação, a própria planilha informa ao usuário a Relação de Consistência (RC)

fora dos parâmetros preestabelecidos pela metodologia AHP

ha exibe uma mensagem de aviso ao usuário solicitando ao mesmo

comparações realizadas. 
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Estruturação Hierárquica do Modelo de Seleção de Projetos de 

do modelo (objetivo e critérios) já são 

o usuário do modelo deverá informar na 

planilha apenas a quantidade de projetos que deseja comparar e dar um nome para 

se por comparar quatro usinas 

metodologia AHP determina que sejam realizadas comparações 

a fim de serem estabelecidas as relevâncias 

No caso deste modelo esta etapa não é necessária, pois foram utilizados os 

resultados obtidos das comparações realizadas pelos especialistas, conforme 

abela 6.).  

, a ser realizada pelo usuário do modelo, consiste na 

se em consideração um critério de cada vez. 

o mesmo procedimento comparativo par a par, obtendo-se, desta 

. Durante o processo de 

o usuário a Relação de Consistência (RC) e 

pela metodologia AHP, a 

ao mesmo que reveja 



 

 

No exemplo, a Usina Hidrelétrica 

relação à Usina Hidrelétrica 

Atratividade Financeiras. 

 

Tabela 

 

Após este procedimento, a própria planilha r

(descritos detalhadamente no capítulo 3 

análise, isto é, uma classificação dos projetos de investimento em Hidrelétricas em 

ordem de relevância ilustrado

Tabela 

 

No exemplo, a Usina Hidrelétrica C apresentou uma importância 

relação à Usina Hidrelétrica A, quando analisadas sob a óptica do critério 

.  A Tabela 7 ilustra o procedimento.  

Tabela 7. - Matriz hierárquica das alternativas

Após este procedimento, a própria planilha realiza os cálculos necessários 

(descritos detalhadamente no capítulo 3 – Metodologia) e exibe o resultado final da 

análise, isto é, uma classificação dos projetos de investimento em Hidrelétricas em 

ilustrado a seguir na Tabela 8 Classificação Final dos Projetos

Tabela 8. - Classificação Final dos Projetos
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uma importância extrema em 

analisadas sob a óptica do critério 

 

Matriz hierárquica das alternativas 

ealiza os cálculos necessários 

exibe o resultado final da 

análise, isto é, uma classificação dos projetos de investimento em Hidrelétricas em 

Classificação Final dos Projetos. 

 

Classificação Final dos Projetos 
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Dessa forma, neste exemplo, chegou-se à conclusão de que o melhor projeto 

é o da Usina Hidrelétrica C, seguido das Hidrelétricas B, D e A.  

Portanto, pode-se notar que o modelo desenvolvido para seleção de projetos 

de investimento em Usinas Hidrelétricas é bastante prático e objetivo, porém com 

sólida base matemática. Além disso, este modelo tem capacidade de avaliar fatores 

tanto qualitativos e quantitativos, constituindo-se assim em uma ferramenta que visa 

auxiliar decisões a respeito de seleção de projetos de investimento em usinas 

hidrelétricas no Brasil.  
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5. CONCLUSÕES 
 

Este trabalho abordou a questão da gestão de portfólio para organizações do 

setor de energia no Brasil. Em geral, trata-se de um assunto complexo escolher 

dentre diversas alternativas de projetos para compor a carteira de projetos. 

No setor de energia elétrica tal fato não é diferente, pois projetos de 

Hidrelétricas envolvem inúmeros riscos e necessidade de investimento de grandes 

quantias de capital. Sendo assim, faz-se necessário a utilização de um modelo de 

seleção que permita, de forma clara, selecionar e classificar os melhores projetos.  

Dentre os modelos mais utilizados no Brasil, encontram-se os métodos 

financeiros como Taxa Interna de Retorno, Payback e Valor Presente Líquido 

(GIMENES et al., 2003 e EID JR., 1996). 

No entanto, estes métodos têm como foco os aspectos econômico-financeiros 

dos projetos. Todavia, para a tomada de decisão eficaz, também devem ser 

analisados aspectos qualitativos. No caso do setor de energia, por exemplo, 

adicionalmente aos critérios financeiros devem ser levados em consideração 

questões como impacto ambiental, atendimento à legislação e aos anseios da 

comunidade em que o projeto está inserido, dentre outros (MOTTA, 2011). 

Por esta razão, conforme recomendado por diversos autores como Saaty 

(1990), Gomes et al. (2004), Modica e Rabechini Jr (2010) optou-se por utilizar neste 

estudo o método AHP. Por meio da incorporação de medidas de avaliação, tanto 

objetiva quanto subjetiva, o AHP auxilia na identificação e ponderação de múltiplos 

critérios de seleção relativos às opções de projetos disponíveis (SAATY, 1990). 

Nesse sentido, esta dissertação buscou responder à seguinte questão de 

pesquisa: “Como selecionar projetos de investimento em Usinas Hidrelétricas a partir 

do método multicritério AHP?”. Sabe-se que a seleção de projetos é realizada com 

base em critérios, portanto, para que esta pergunta fosse respondida definiu-se que 

seria necessário identificar critérios para seleção de projetos de Usinas Hidrelétricas 

e posteriormente classificá-los em ordem de relevância. Ao realizar estas duas 

etapas seria possível realizar a seleção de projetos de Hidrelétricas por meio de um 

modelo baseado na metodologia AHP.  
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Sendo assim, este estudo buscou responder à questão de pesquisa por meio 

de consulta a especialistas do setor de energia que, através da técnica Delphi, 

identificaram e classificaram em ordem de relevância os critérios de seleção de 

projetos de investimento em Hidrelétricas. Os resultados obtidos mostraram que os 

critérios determinantes no processo de seleção são, em ordem decrescente de 

relevância: atratividade financeira, licenciamento e impacto ambiental, capacidade e 

competência organizacional, ambiente político-legal e, finalmente, desenvolvimento 

de novas tecnologias e competências. 

A fim de realizar-se um comparativo, buscou-se na literatura acadêmica 

estudos que abordassem a questão de critérios de seleção de projetos de 

Hidrelétricas. No entanto, observou-se que a maioria dos trabalhos tem como foco a 

avaliação financeira de Hidrelétricas, sendo escassos os estudos com foco em 

critérios de seleção de projetos de Hidrelétricas.  

Dentre os raros trabalhos sobre o tema, Faria (2003) destaca os seguintes 

critérios para seleção de projetos de Hidrelétricas: critério financeiro, critério 

ambiental, critério operacional, critério político-legal e critério regulatório. Já Alencar 

Filho e Castilho (2011) e Chagas (2006) trazem como critérios essenciais para 

seleção de projetos de Hidrelétricas: financeiro, ambiental, operacional, político e de 

força maior (necessidade de análise de fatores como ocorrência de enchentes, 

terremotos e incêndios). 

 Portanto, nota-se que o presente trabalho está em linha com os estudos de 

Faria (2003), Alencar Filho e Castilho (2011) e Chagas (2006) no que diz respeito 

aos critérios. No entanto, este estudo traz um critério que não foi abordado pelos 

demais trabalhos que é o de desenvolvimento de novas tecnologias ou novas 

competências. Tal fato demonstra que a busca por tecnologias mais eficientes e 

limpas, isto é, que não agridem ou tem impacto reduzido no meio ambiente, vem 

ganhando cada vez mais importância para as organizações do setor de energia. 

Conforme Hart e Milstein (2004) as tecnologias limpas não se referem a melhorias 

incrementais, mas a inovações que ultrapassam as rotinas e o conhecimento 

comum. Assim, em vez de simplesmente buscar reduzir os impactos negativos de 

suas operações, as empresas têm se esforçado para solucionar problemas sociais e 

ambientais por meio do desenvolvimento ou da aquisição de novas capacitações 

que se direcionam diretamente para os desafios da sustentabilidade. As 
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competências sustentáveis que se originam da busca por tecnologias limpas são 

centrais aos esforços das organizações para reposicionarem seu conjunto de 

habilidades internas para o desenvolvimento. 

Além disso, o presente estudo também se difere dos demais (Faria, 2003, 

Alencar Filho e Castilho, 2011 e Chagas, 2006) por trazer a discussão da relevância 

de cada um dos critérios, isto é, por procurar definir e discutir qual o peso de cada 

critério no momento de se realizar uma seleção de projetos de Hidrelétricas.  

Sendo assim, observou-se que o critério Atratividade Financeira foi 

considerado, na visão dos especialistas consultados, como de maior importância 

com peso de 51,4%. Tal fato indica que é primordial para as organizações do setor 

de energia selecionarem as oportunidades mais rentáveis, de forma a obter um 

retorno sobre o investimento superior ou, no mínimo, igual àquele exigido por seus 

acionistas. Entretanto, como o critério obteve pouco mais de 50% de relevância, fica 

claro que não se pode limitar o processo de seleção de projetos de investimentos 

em Hidrelétricas aos fatores financeiros, sendo necessária a análise de outros 

critérios, tais como: o licenciamento e impacto ambiental, capacidade e competência 

operacional da organização, ambiente político-legal e desenvolvimento de novas 

tecnologias ou competências. 

O critério de Licenciamento e Impacto Ambiental foi considerado o segundo 

de maior relevância com 21,1%. Conclui-se, portanto, que analisar o estudo de 

impacto ambiental e a facilidade ou complexidade para obtenção da licença 

ambiental também estão entre as prioridades ao se realizar uma seleção de projetos 

de investimento em Hidrelétricas. Isso ocorre, principalmente, porque no Brasil existe 

um risco de demora na obtenção da licença ambiental.  Esse risco é causado por 

dois motivos, o primeiro é que as Secretarias de Meio Ambiente Estaduais têm 

sistemas de avaliação subjetivos e, portanto, não fica claro às organizações como 

proceder para obter a aprovação do licenciamento ambiental. Já o segundo motivo é 

que são inúmeras as instituições com poder para opinar sobre a construção de uma 

usina, dentre elas: a FUNAI (Fundação Nacional do Índio), a Fundação Palmares 

(representa os quilombolas), o Instituto Chico Mendes (protege a biodiversidade), 

dentre outras.  Assim, a demora na obtenção do licenciamento ambiental é uma 

questão que preocupa as empresas do setor de energia uma vez que pode resultar 
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em atrasos nos cronogramas dos projetos e, consequentemente, perdas financeiras 

e redução da rentabilidade dos mesmos. 

O terceiro critério considerado como mais importante, na visão dos 

especialistas, para se definir um portfólio de projetos de usinas hidrelétricas foi a 

Capacidade e Competência Operacional da Organização (critério com peso de 

12,9%). Tal fato demonstra a necessidade de se considerar, no momento da tomada 

de decisão, o conhecimento e experiência da organização em relação à tecnologia, 

competência e capacidade necessária para implementação de um projeto de usina 

hidrelétrica. Caso estes aspectos sejam mensurados incorretamente, a organização 

certamente terá sua rentabilidade reduzida em razão da necessidade de novas 

contratações ou consultorias para atingir a performance esperada no projeto. 

Por fim, os especialistas apontaram que, também se faz necessário levar em 

consideração outros critérios como Ambiente Político-Legal (8,0%) e 

Desenvolvimento de Novas Tecnologias ou Novas Competências (6,5%). A análise 

do Ambiente Político-Legal se mostra relevante visto que o Governo Federal pode 

intervir no setor de energia de diversas maneiras. Um exemplo foi a implementação 

da Medida Provisória (MP) 579 que reduziu tarifas e receitas para novas concessões 

de geração e transmissão de energia que vencem entre 2015 e 2017. Esta ação do 

Governo Federal fez com que as organizações revissem as expectativas de ganhos 

e até mesmo a viabilidade destas concessões. Já com relação ao Desenvolvimento 

de Novas Tecnologias ou Novas Competências tem sua importância demonstrada 

pela necessidade de busca de alternativas que permitam reduzir o impacto 

ambiental e ainda possam representar ganho de eficiência e aumento de 

competitividade da organização. 

Assim, a partir desta lista ordenada de critérios foi proposto um modelo para 

seleção de projetos de investimento em Hidrelétricas baseado na metodologia AHP 

desenvolvido a partir de software Excel. Esse modelo consiste na análise de cada 

alternativa de investimento (usina hidrelétrica) levando-se em consideração um 

critério de cada vez. Como os critérios e os pesos dos mesmos já foram definidos 

pelos especialistas, basta realizar o procedimento comparativo par a par das 

alternativas (usinas hidrelétricas) conforme metodologia AHP, que o usuário obterá, 

desta forma, o ranking de suas opções de projetos. Assim, espera-se que este 
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modelo possa constituir-se em uma ferramenta prática auxiliando o processo de 

tomada de decisão das empresas do setor de energia elétrica no Brasil. 

Finalmente ressalta-se que, além da contribuição de caráter técnico à prática 

da gestão de portfólio, o estudo contribuiu cientificamente para o avanço do 

conhecimento sistematizado, isto é, para o avanço no conhecimento do processo 

decisório, no contexto da gestão de portfólio de projetos. 

 

5.1 Limitações da Pesquisa e Recomendação de Estudos Futuros 

 

Este trabalho apresenta as limitações inerentes aos trabalhos de cunho 

qualitativo, isto é, a dificuldade de generalização dos resultados obtidos. No entanto, 

a utilização do método Delphi por meio de consulta a um grupo de especialistas dá 

maior consistência à análise do problema, por possuir um volume muito maior de 

informação do que um único especialista, mesmo que bem informado.  

No entanto, apesar de todas as vantagens que o método Delphi apresenta, 

existem alguns cuidados que devem ser tomados e ressalvas para a aplicação da 

metodologia, independente de ser ou não realizada pela internet.  

Conforme Giovinazzo e Wright (2000) as desvantagens e restrições do 

método consistem em: 

• Tratamento estatístico com relevância limitada; 

• Dependência dos resultados da escolha subjetiva dos especialistas; 

• Fragilidade do conceito de consenso. 

 

Em relação à primeira restrição, a pesquisa Delphi não pretende fazer um 

levantamento estatisticamente representativo de um determinado grupo amostrado. 

Essa técnica consiste apenas na consulta a um grupo limitado e seleto de 

especialistas, que através da sua capacidade de raciocínio lógico, da sua 

experiência e da troca objetiva de informações procura chegar a opiniões conjuntas 

sobre as questões propostas. Nesta situação, as questões de validade estatística da 

amostra e dos resultados não se aplicam (GIOVINAZZO e WRIGHT, 2000). 
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A despeito destas desvantagens que cercam o método Delphi, observa-se 

que, trata-se de um instrumento de grande valia a estudos como este que buscam 

ser úteis aos tomadores de decisão, auxiliando-os a definir os rumos estratégicos de 

seus negócios. 

É importante salientar que devido ao fato de serem raros os estudos de 

implementação de AHP no setor de energia, há muitas oportunidades de 

aprendizagem e de aperfeiçoamento do modelo aqui apresentado. Esta dissertação  

pode,  por conseguinte,  impulsionar  outras  pesquisas  em  busca  de  mais  

informações  e aprimoramento  do  modelo.  Para tanto, sugere-se: aplicar  o  

modelo  a  estudos  de casos  reais; averiguar se o modelo desenvolvido é 

adequado a quaisquer  projetos de hidrelétricas  e  determinar  as  limitações  para  

sua  aplicabilidade; considerar  novos  fatores  contextuais;  procurar  outras  formas  

de  modelar  os  pontos de vista fundamentais dos decisores. 
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Apêndice A - Protocolo de Pesquisa Acadêmica: Identificação dos 

Principais Critérios de Seleção de Projetos de Energia Hidrelétrica. 
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Apêndice B – Questionário/Planilha de Pesquisa Acadêmica: 

Classificação dos Principais Critérios de Seleção de Projetos de Energia 

Hidrelétrica. 

 


