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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

Este Projeto de Graduação é a apresentação dos resultados obtidos do estudo de 

caso da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, localizada no estado de Rondônia, onde foi 

aplicada uma análise multicritério de decisão. 

Os conceitos de análise de risco de projetos foram estudados em algumas 

disciplinas ao longo do curso de Engenharia de Produção da UFRJ. Questões como 

processos do gerenciamento de riscos e diversas técnicas de análise de decisão 

multicritério foram revisadas. A metodologia AHP, em especial, foi a escolhida para um 

estudo aprofundado. 

Neste contexto, a proposta deste Projeto de Graduação é estudar as diversas 

técnicas de análise de risco em empreendimentos de infraestrutura, métodos de análise 

de decisão multicritério e aplicar a metodologia AHP em questionários aplicados a 

gestores da usina supracitada, representantes dos consórcios proprietários e acionistas. 

Para embasar o estudo de caso, no segundo capítulo são apresentadas 

informações sobre a expansão do sistema elétrico brasileiro, fator motivador para a 

construção de Santo Antônio. 

Em seguida, são apresentadas e discutidas técnicas de gerenciamento de risco e 

tipos de análise de decisão multicritério. Então, inicia-se o estudo de caso. São 

realizadas entrevistas com os gestores da usina e, por meio de análise quantitativa de 

conteúdo, alguns fatores de risco são escolhidos. Posteriormente, um questionário é 

confeccionado e os entrevistados realizam comparações pareadas entre os diversos 

fatores de risco. 

Os dados obtidos com os questionários são tratados e trabalhados em planilhas 

Excel a fim de se obter pesos aos diversos eventos de risco. Desta maneira, é possível 

hierarquizar a importância dos diversos riscos, obtidos pelas entrevistas, para os grupos 

de profissionais pesquisados. 

Por fim, o último capítulo deste trabalho apresenta a conclusão do estudo de 

caso realizado, bem como sugestões para trabalhos futuros. 
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1.2 Objeto 

Este trabalho tem como objeto de estudo o projeto de construção da usina 

hidrelétrica de Santo Antônio do Rio Madeira, por sua importância para a matriz 

energética brasileira e complexidade característica a grandes projetos de infraestrutura, 

o que o torna um grande e instigante desafio de engenharia.  

1.3 Objetivo 

1.3.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo geral estudar os riscos envolvidos nos 

empreendimentos de expansão do sistema elétrico nacional, utilizando os conceitos e 

técnicas aprendidos no curso de Engenharia de Produção. 

1.3.2 Objetivo Específico 

Este trabalho tem como objetivo específico a aplicação do método Analytic 

Hierarchy Process (AHP) para priorização de eventos de risco na construção da usina 

hidrelétrica de Santo Antônio do Rio Madeira.  

1.4 Justificativa 

Mais da metade de toda energia consumida no Brasil vem da matriz hidrelétrica 

(ANEEL, 2014), o que faz com que as usinas hidrelétricas sejam de grande importância 

para a economia nacional. Dessa forma, o país possui um extraordinário potencial e uma 

grande dependência por esse tipo de energia, cuja produção é bastante sensível a 

condições climáticas e, portanto, apresenta um elevado grau de incerteza. 

Além disso, os projetos de construção dessas usinas envolvem um número muito 

grande de etapas, cada uma com suas particularidades, o que exige um notável esforço 

de engenharia, tanto da parte técnica quanto da parte de gestão do projeto. Qualquer 

desvio entre a execução e o planejamento pode resultar em diferenças significativas no 

custo, na qualidade e no tempo de execução do projeto. 

O que instigou a curiosidade dos autores para esse tema foi, portanto, o eminente 

desafio de engenharia envolvido, sobretudo quanto ao gerenciamento dos eventos de 
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risco nos projetos de construção de plantas hidrelétricas. Outra motivação para a escolha 

do tema foi o fato de este ser um assunto atual e bastante relevante para o país, uma vez 

que existem, neste momento, diversos projetos desse porte ocorrendo simultaneamente, 

como as usinas de Jirau, Santo Antônio e Belo Monte. 

1.5 Estrutura e Método da Pesquisa 

Este trabalho contém a seguinte estrutura de capítulos: 

1. Introdução 

2. Expansão do Sistema Elétrico Nacional 

3. Risco em Empreendimentos de Infraestrutura 

4. Análise de Decisão Multicritério 

5. Estudo de Caso: UHE Santo Antônio 

6. Conclusão 

A Introdução apresenta de maneira agregada o trabalho realizado. São 

explicadas questões como o objeto de estudo, os objetivos pretendidos, a justificativa do 

tema escolhido e a metodologia utilizada para escrever cada etapa deste trabalho. 

O segundo capítulo, Expansão do Sistema Elétrico Nacional, é o resultado de 

uma pesquisa bibliográfica com a finalidade de explorar o cenário energético brasileiro, 

suas origens, evolução ao longo dos anos, situação atual da matriz energética e as 

perspectivas para o futuro, com dados qualitativos e quantitativos. 

O terceiro capítulo, Risco em Empreendimentos de Infraestrutura, é fruto de uma 

pesquisa bibliográfica sobre gerenciamento de risco de projetos que buscou apresentar 

as melhores práticas do mercado, defendidas pelos principais autores do assunto e 

prescritas pelos padrões profissionais mais importantes no cenário internacional. Essa 

seção dá uma maior familiaridade ao leitor quanto aos processos de gerenciamento de 

projetos e as técnicas e ferramentas utilizadas em cada um deles. 

O quarto capítulo, Análise de Decisão Multicritério, apresenta com mais 

detalhes algumas das técnicas utilizadas no processo de análise qualitativa de riscos 

(apresentado no terceiro capítulo). O capítulo, assim como os anteriores, é uma pesquisa 

bibliográfica que explora os principais métodos de Análise de Decisão Multicritério, 
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dando uma maior ênfase ao método AHP (Analytic Hierarchy Process), pois este foi 

escolhido para a aplicação no caso prático do próximo capítulo. 

 O quinto capítulo é o estudo de caso da construção da usina hidrelétrica de 

Santo Antônio, no qual se busca familiarizar o leitor com o projeto de construção e, em 

seguida, priorizar os principais eventos de risco envolvidos, aplicando o conhecimento 

teórico acumulado dos capítulos anteriores. Para isso, além da parte teórica, foi 

realizada pesquisa exploratória a fim de coletar dados primários por meio de entrevistas 

e formulários com o objetivo de embasar a aplicação do método AHP e, assim, dar uma 

maior confiabilidade aos resultados obtidos. 

Por fim, a Conclusão apresenta uma avaliação crítica dos resultados obtidos por 

este estudo, as considerações finais pertinentes e algumas sugestões para futuros 

trabalhos. 

1.6 Limitações da Pesquisa 

Não é escopo deste trabalho: identificar as consequências dos diversos tipos de 

risco, avaliar os impactos monetários dos riscos no empreendimento e nem elaborar 

estratégias para a mitigação dos riscos e planos contingenciais. 
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2 EXPANSÃO DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL 

A revolução industrial, iniciada no século XIX, foi altamente influenciada por 

Adam Smith, com sua escola clássica liberal, além de Augusto Comte, e sua doutrina 

positivista. Naquela época, o pensamento da sociedade era altamente progressista e o 

pilar de sustentação da sociedade atendia por um só nome: desenvolvimento. Muitas 

fábricas foram criadas e automatizadas, e nova infraestrutura foi construída para atender 

ao alto crescimento populacional, maior demanda por alimentos e produtos 

industrializados. 

O século XX foi marcado por uma grande oferta de energia elétrica obtida, 

principalmente, de combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão mineral. A partir da 

segunda metade do século, estudiosos começaram a alertar sobre as consequências do 

efeito estufa e a possibilidade da extinção das reservas naturais de petróleo. Aliado a 

estes estudos, os embargos realizados pelos países membros da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) mostraram quão voláteis são os preços deste 

combustível e estimularam a busca por combustíveis substitutos. Neste sentido, a 

crescente substituição das termelétricas por outras fontes de energia tem se mostrado 

uma constante no decorrer dos anos. 

Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (ANEEL, 

2014), a potência instalada no Brasil já é superior a 127 gigawatts (GW) no início de 

2014 com mais de três mil empreendimentos em operação. Destas, mais de 80% são 

provenientes de usinas hidrelétricas (UHE). Já existem 218 empreendimentos de 

geração elétrica em construção no país e quase 500 outros já receberam outorgas, i.e. 

ainda não iniciaram sua construção. Com estes novos empreendimentos, espera-se 

adicionar à capacidade de geração do Brasil 37 GW, totalizando 164 GW em um curto 

horizonte de tempo. 

Apesar de algumas desvantagens das UHEs como a inundação de biomas 

naturais, a mudança da população que reside nos territórios que sediarão a usina e 

possíveis mudanças no curso natural dos rios próximos, as hidrelétricas utilizam uma 

fonte renovável de energia, viabilizam o uso de outras fontes renováveis (como a eólica 

e a solar), não geram subprodutos tóxicos, elevam a confiabilidade e estabilidade do 

sistema elétrico nacional – por sua energia poder ser injetada no sistema elétrico 

interligado e transportada para todas as regiões do Brasil, apresentam uma das melhores 
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relações custo/benefício e são investimentos que podem durar 100 anos, beneficiando 

diversas gerações. (ELETROBRAS, [s.d.]) Além disso, um estudo da revista americana 

Scientific American mostrou que a energia hidroelétrica é a aquela que menos mata 

dentre as matrizes mais utilizadas. 

 

Figura 1: Mortes decorridas de acidentes de produção de energia 

Fonte: Fischetti (2011) 
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O Atlas de Energia Elétrica do Brasil (ANEEL, 2008), possui inúmeras 

informações sobre a energia no Brasil e no mundo, com informações básicas 

introdutórias, características do sistema elétrico brasileiro, informações sobre 

distribuição, transmissão e geração, sistema de leilões, matriz energética, dentre outras. 

A partir de agora, as informações aqui contidas serão baseadas nas informações neste 

atlas e complementadas por outros autores, quando necessário. 

2.1 Evolução do Setor de Energia Elétrica 

Uma revolução ocorreu no setor de energia elétrica nos anos 90. Após 50 anos 

sob o controle estatal, ele sofreu uma grande modificação com a Lei das Concessões dos 

Serviços Públicos
1
 em 1995. Uma nova estrutura organizacional foi lançada e iniciou-se 

um processo de privatizações de diversas empresas, bem como a captação de capital 

privado, necessária para promover a expansão do sistema nacional. (ONS, 2014)  

Um ano depois, em 1996, a ANEEL foi criada
2
 com o objetivo de regular e 

fiscalizar a geração, transmissão, distribuição e comercialização da energia elétrica. A 

mesma lei que criou esta agência definiu que a empresa que oferecesse o maior valor 

pela outorga de exploração dos potenciais hidráulicos seria a vencedora. 

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) foi criado em 1997
3
 e “tem 

por objetivos: promover o aproveitamento racional de energia, a proteção ao 

consumidor em termos de preços, qualidade e oferta de produtos, a proteção ao Meio 

Ambiente, o incremento do uso do gás natural, a utilização de fontes renováveis de 

energia, a promoção da livre concorrência, a ampliação da competitividade e a atração 

de capitais para a produção de energia.” (ONS, 2014). Entre 1997 e 1998, foram 

criados
4
 o Mercado Atacadista de Energia (MAE) e o Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS) e um ano depois, o Comitê Coordenador da Expansão dos Sistemas 

Elétricos
5
 (CCPE), responsável por coordenar todo o planejamento e expansão do 

sistema elétrico. 

                                                 
1
 Leis 8.987/95 e 9.074/95 

2
 Lei 9.427/96 

3
 Lei 9.498/97 

4
 Lei 9.648/98 

5
 Portaria MME nº 150, de 10 de maio de 1999 
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A segunda revolução ocorreu em 2004, com a instituição
6
 do Novo Modelo para 

o Setor Elétrico Brasileiro. Suas motivações principais foram o grave racionamento de 

energia elétrica entre os anos de 2001 e 2002 no qual o governo teve que diminuir o 

consumo em 20% em quase todo o país, os elevados custos da energia e mais de 10 

milhões de brasileiros sem acesso à energia na época.  

Neste sistema, criou-se a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), responsável 

por desenvolver os estudos necessários à expansão do sistema elétrico no longo prazo; o 

Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), responsável pela avaliação da 

segurança no suprimento da energia elétrica em todo o território nacional; e a Câmara 

de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), responsável pela comercialização de 

energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) – Sistema composto pelas 

instalações de produção e transmissão de energia elétrica, atendendo a mais de 98% da 

capacidade de produção de eletricidade brasileira. O CCEE deu sequência às atividades 

do MAE. Os principais objetivos do Novo Modelo do Setor Elétrico são garantir 

confiabilidade, qualidade e segurança no fornecimento de energia elétrica; assegurar 

que as tarifas cobradas aos cidadãos são acessíveis (modicidade tarifária); e promover a 

inserção social por meio de programas de universalização, como o “Luz para Todos”. 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2013) 

O SIN é regulado pela ANEEL e controlado e operado pelo ONS. A integração 

trazida com este sistema interligado permite, por exemplo, que uma região onde os 

reservatórios estejam mais cheios envie energia elétrica para uma região que esteja 

enfrentando um período de estiagem. No Brasil, país que possui dimensões continentais, 

o SIN representa uma maneira de se preservar o estoque de energia elétrica. “Outra 

possibilidade aberta pela integração é a operação de usinas hidrelétricas e termelétricas 

em regime de complementaridade. Como os custos da produção têm reflexo nas tarifas 

pagas pelo consumidor e variam de acordo com a fonte utilizada, transformam-se em 

variáveis avaliadas pelo ONS para determinar o despacho – definição de quais usinas 

devem operar e quais devem ficar de reserva de modo a manter, permanentemente, o 

volume de produção igual ao de consumo”. (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA, 2008)  

                                                 
6
 Leis 10.847/2004 e 10.848/2004 e Decreto 5.163/2004 
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Fatores como baixo poder aquisitivo da população, baixa densidade demográfica 

e pouca geração de renda local, fizeram com que as Regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste do Brasil reunissem a maior quantidade de população sem acesso à rede elétrica. 

Apesar disso, a região norte é tida como aquela com o maior potencial de geração 

hidrelétrica do país. A tabela abaixo mostra as ligações elétricas residenciais ocorridas 

nos anos 2006 e 2007, bem como suas variações percentuais. 

Tabela 1: Ligações Residenciais entre 2006 e 2007 

Região 2006 2007 variação 

absoluta % 

Norte 2.620 2.745 125 4,8 

Nordeste 12.403 13.076 674 5,4 

Sudeste 24.399 25.101 702 2,9 

Sul 7.319 7.520 201 2,8 
Centro-Oeste 3.579 7.703 125 3,5 

Brasil 50.319 52.703 1.827 3,6 
Fonte: EPE (2008) 

Apesar de terem sido realizadas mais ligações no sudeste, observando-se as 

variações percentuais, percebe-se que as regiões que mais cresceram foram justamente 

as três que tem menos população com acesso à energia. 

O quadro institucional do setor elétrico brasileiro encontra-se na figura abaixo: 

 

Figura 2: Estrutura do setor elétrico brasileiro 

Fonte: Matsudo (2011) 
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Com o Novo Modelo instituído em 2004, as novas diretrizes para o setor elétrico 

passaram a ser: “Todos os consumidores devem ter 100% do seu consumo contratado; 

todos os contratos são lastreados por capacidade de produção física (segurança no 

suprimento); consumidores acima de 3 MW são livres para contratar energia 

diretamente com geradores ou comercializadores; distribuidoras devem contratar 

energia para seus consumidores cativos através de leilões públicos; 8 anos para 

contratos de empreendimentos existentes; 15 a 30 anos para contratos com 

empreendimentos futuros – garantia para investidores; critério para contratação em 

leilões aos menores custos para consumidores; comprometimento governamental no 

maior número possível de novos projetos para os leilões; novos projetos hidrelétricos 

são licitados com licença prévia aprovada; qualquer investidor pode oferecer projetos 

alternativos; produtores independentes e autoprodutores competem em condições iguais 

com outros investidores para novos projetos hidrelétricos; vencem nos leilões os que 

forem mais baratos para o consumidor” (SCHUCK, 2007) 

O ONS é uma entidade autônoma que substituiu o antigo GCOI (Grupo de 

Controle das Operações Integradas, que era subordinado à Eletrobrás). É responsável 

por coordenar operações de usinas do SIN, controlando estoques de água e prevendo 

vazões nos rios para garantir que não falte energia. Além disso, opera toda a rede de 

transmissão do Sistema Interligado para que a energia chegue com segurança aos 

consumidores, trabalhando para evitar apagões e intervindo no reestabelecimento do 

sistema caso alguma falha aconteça. Para realizar estudos de projeção, utiliza o 

Newwave, software computacional que elabora analisa diversas possibilidades para a 

oferta de energia elétrica. A CCEE utiliza o mesmo software para realizar suas 

projeções e determinar os preços que serão determinados nas operações de curto prazo 

do mercado livre.  
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Figura 3: Sistema Interligado Nacional 

Fonte: ONS (2013) 
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2.2 Matriz energética brasileira 

De acordo com informações do Banco de Informações de Geração (BIG) da Aneel (ANEEL, 2014), a matriz energética brasileira está 

assim dividida: 

Tabela 2: Matriz Energética Brasileira 

Empreendimentos em Operação 

Tipo 
Capacidade Instalada  

% 
Total 

% 
N.° de Usinas (kW) N.° de Usinas (kW) 

Hidro 
 

1.105 86.475.715 63,73 1.105 86.475.715 63,73 

Gás 
Natural 116 12.527.121 9,23 

156 14.256.044 10,51 
Processo 40 1.728.923 1,27 

Petróleo 
Óleo Diesel 1.117 3.526.848 2,6 

1.150 7.610.461 5,61 
Óleo Residual 33 4.083.613 3,01 

Biomassa 

Bagaço de Cana 378 9.339.426 6,88 

477 11.419.335 8,41 

Licor Negro 16 1.530.182 1,13 

Madeira 51 432.635 0,32 

Biogás 23 80.659 0,06 

Casca de Arroz 9 36.433 0,03 

Nuclear 
 

2 1.990.000 1,47 2 1.990.000 1,47 

Carvão Mineral Carvão Mineral 13 3.389.465 2,5 13 3.389.465 2,5 

Eólica 
 

115 2.375.776 1,75 115 2.375.776 1,75 

Fotovoltaica 
 

83 6.198 0 83 6.198 0 

Importação 

Paraguai 
 

5.650.000 5,46 

 
8.170.000 6,02 

Argentina 
 

2.250.000 2,17 

Venezuela 
 

200.000 0,19 

Uruguai 
 

70.000 0,07 

Total 3.103 135.697.344 100 3.103 135.697.344 100 

Fonte: ANEEL (2014)
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Desmembrando-se os tipos de energia dos importadores ao Brasil, pode-se obter 

o gráfico que está mostrado na figura abaixo: 

 

Figura 4: Divisão das matrizes energéticas brasileiras 

Fonte: Elaboração própria com dados da (ANEEL, 2014) 

Observando-se a distribuição do gráfico acima, percebe-se que mais da metade 

da energia brasileira é proveniente de matrizes hidrelétricas. Segundo o BIG, já existem 

1.105 usinas hídricas em operação no Brasil, mais sete estão atualmente em construção, 

e ainda existem 15 empreendimentos outorgados (ainda não iniciaram a construção). 

A figura abaixo mostra os custos de produção de energia elétrica de acordo com 

a matriz energética. Verifica-se que a energia hidrelétrica é a de menor custo, apenas 

perdendo para biomassa de bagaço de cana, já que as PCH são as pequenas centrais 

hidrelétricas. Esta imagem embasa ainda mais a decisão do Brasil de ter optado por esta 

matriz energética como principal. 
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Figura 5: Custo de Produção da Energia Elétrica no Brasil 

Fonte: PSR (2014) 

2.3 Sistema de leilões 

Todos os leilões de energia no Brasil são organizados pela CCEE e ANEEL. O 

Ministério de Minas e Energia, além de definir a data dos leilões, fixa um preço máximo 

para o MWh, referente ao tipo de fonte energética – hídrica ou térmica – a ser oferecido 

pelas geradoras, que entram em “pool” (oferta não individualizada). A prioridade é 

sempre daquele vendedor que pratica o menor preço, sempre menor ou igual ao preço 

teto pré-estabelecido. 

Da parte compradora, participam as distribuidoras de energia elétrica. O sistema 

de leilões passou a ser a única maneira para que elas contratem, em longo prazo, grandes 

volumes de energia. Todos os leilões ocorrem no Ambiente de Contratação Regulada 

(ACR) e se dividem em dois tipos: Energia Existente e Energia Nova. O primeiro é 

referente à energia de usinas que já estão em operação e os volumes contratados são 

entregues em um prazo de um ano da data de realização do leilão – chamado A-1. O 

segundo corresponde à energia de produção de usinas que estão em processo de leilão 

das concessões ou em fase de planejamento e construção (já outorgadas pelas ANEEL). 

Nestes casos, a entrega ocorre num período de três ou cinco anos do leilão e se chamam 

A-3 e A-5, respectivamente. 

Como todas as contratações de longo prazo são realizadas baseadas em 

projeções, em caso de falta de energia para atender a seus mercados, as distribuidoras 

podem participar dos “leilões de ajuste”, que podem complementar o volume já 

contratado em até 1%. Existem também os “leilões de reserva”. Nestes, pode-se 

contratar a produção de energia de usinas que apenas entrarão em operação em caso de 

escassez de produção das usinas tradicionais. 
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As variações entre o volume produzido pelas geradoras – determinado pelo ONS 

– e aquele efetivamente consumido pelas distribuidoras – determinado pelas projeções 

de consumo – são acertadas no mercado “spot”. Nele, a CCEE objetiva liquidar os 

volumes a mais ou a menos por meio da compra ou venda de energia. Todas as 

transações são realizadas no software Newave e os preços variam de acordo com a 

região e a oferta de energia elétrica.  

No leilão da usina de Santo Antônio, no Rio Madeira (RO) e objeto de estudo de 

caso deste trabalho nos capítulos subsequentes, “o consórcio Madeira Energia S/A 

vendeu 70% da produção às distribuidoras pelo preço de R$ 78,87 por MWh, diante do 

preço máximo fixado pelo MME de R$ 122,00 por MWh. Os restantes 30% poderão ser 

comercializados no mercado livre de energia.” (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA, 2008) 

Durante 18/06/2007 e 13/12/2013, foram organizados e realizados 47 leilões de 

energia elétrica no Brasil. A tabela abaixo mostra a cronologia, bem como o tipo de 

energia negociado em cada um deles. 
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Tabela 3: Leilões de energia de 2007 a 2013 

1 01º LEE 17 04º LER 33 11º LA 

2 01º LEN 18 05º LEE 34 11º LEN 

3 01º LER 19 05º LEN 35 12º LA 

4 01º LFA 20 05º LER 36 12º LEE 

5 02º LA 21 06º LA 37 12º LEN 

6 02º LEE 22 06º LEN 38 13º LA 

7 02º LEN 23 07º LA 39 13º LEN 

8 02º LER 24 07º LEN 40 14º LA 

9 02º LFA 25 08º LA 41 15º LEN 

10 03º LA 26 08º LEE 42 16º LEN 

11 03º LEE 27 08º LEN 43 17º LEN 

12 03º LEN 28 09º LA 44 18º LEN 

13 03º LER 29 09º LEE 45 UHE Belo Monte 

14 04º LA 30 10º LA 46 UHE Jirau 

15 04º LEE 31 10º LEE 47 UHE Santo Antônio 

16 04º LEN 32 10º LEN     

    
    

Sigla: 
LEN: Leilão de Energia Nova; 
LER: Leilão de Energia de Reserva; 
LFA: Leilão de Fontes Alternativas; 
Estruturantes: Leilão de Compra de Energia Elétrica Proveniente da 
UHE Jirau, UHE Santo Antônio e UHE Belo Monte; 
LEE: Leilão de Energia Existente, 
LA: Leilão de Ajuste. 

Fonte: Elaboração própria com dados da CCEE (2014) 

Os leilões realizados são cruciais para o governo, por meio da EPE, se planejar 

com relação às ofertas e demandas de energia no decorrer dos anos. Os dados obtidos 

pelos leilões também são utilizados por investidores nas projeções de fluxos de caixa 

futuros, custos de suprimento, receitas, etc.  

2.4 Tarifas de Energia Elétrica 

Os componentes que compõem a conta de luz estão assim divididos: 

1. Geração de energia; 

2. Transporte de energia até as casas (transmissão + distribuição); 

3. Encargos e tributos. 
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O total a ser pago pelo consumidor corresponde ao volume (em kWh) utilizado 

multiplicado pela tarifa praticada pela distribuidora, acrescido dos encargos e os tributos 

determinados por lei e que podem variar de acordo com o estado da federação. “Já a 

parcela que fica com a distribuidora, é utilizada para os investimentos em expansão e 

manutenção da rede, remuneração dos acionistas e cobertura de seus custos. Entre estes 

últimos está a compra de suprimento. Desta maneira, a tarifa praticada remunera não 

apenas as atividades de distribuição, mas também de transmissão e geração de energia 

elétrica” (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008). Até o início da 

década de 90, as tarifas praticadas eram iguais em todo o Brasil. No entanto, esta 

modalidade não incentivava a competição e nem a melhoria da serviço por parte das 

diferentes distribuidoras. Desta forma, em 1993 a lei nº 8.631 foi editada e as tarifas 

passaram a ser dependentes de diferentes fatores, tais como tamanho do mercado, 

extensão das redes de distribuição e transmissão, quantidade de domicílios atendidos, 

dentre outros. A figura abaixo mostra as diferentes tarifas (em MWh) praticadas por 

diferentes distribuidoras no Brasil: 
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Figura 6: Custo da tarifa residencial por distribuidoras 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (2008) 

Os encargos setoriais são determinados por leis aprovadas no congresso nacional 

e seus valores são definidos pela ANEEL para serem recolhidos pelas concessionárias. 

Eles servem para desenvolver e financiar alguns programas do governo federal, que 

podem servir para incentivar o uso de fontes alternativas, ou mesmo ajudar na 

universalização do acesso à energia elétrica. A tabela abaixo mostra uma lista de todos 
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os encargos cobrados na conta de luz, a finalidade de cada um deles e os valores 

recolhidos em 2007. 

Tabela 4: Encargos na Conta de Luz do Brasil 

Encargo Finalidade 

Valores 

(R$ MM) 

em 2007 

Conta de Consumo 

de Combustíveis 

(CCC) 

Subsidiar a geração térmica na região Norte do país 

(sistemas isolados) 

2.871 

Conta de 

Desenvolvimento 

Energético (CDE) 

Propiciar o desenvolvimento energético a partir das 

fontes alternativas; promover a universalização do 

serviço de energia, e subsidiar as tarifas da 

subclasse residencial Baixa Renda 

2.470 

Reserva Global de 

Reversão (RGR) 

Indenizar ativos vinculados à concessão e fomentar 

a expansão do setor elétrico 

1.317 

Compensação 

Financeira pela 

Utilização de 

Recursos Hídricos 

(CFURH) 

Compensar financeiramente o uso da água e terras 

produtivas para fins de geração de energia elétrica 

1.244 

Pesquisa e 

Desenvolvimento e 

Eficiência 

Energética (P&D) 

Promover pesquisas científicas e tecnológicas 

relacionadas à eletricidade e ao uso sustentável dos 

recursos naturais 

667 

PROINFA Subsidiar as fontes alternativas de energia 635 

Taxa de Fiscalização 

de Serviços de 

Energia Elétrica 

(TFSEE) 

Prover recursos para o funcionamento da ANEEL 327 

Encargos de 

Serviços do Sistema 

(ESS) 

Subsidiar a manutenção da confiabilidade e 

estabilidade do Sistema Elétrico Interligado 

Nacional 

86 

Total 9.617 
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (2008) 
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A função dos tributos é dar recursos para que o Governo Federal desenvolva 

suas atividades e seu pagamento é obrigatório. Nas contas de luz domésticas, incidem os 

seguintes tributos:  

 Federal: Programas de Integração Social (PIS) e Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 

 Estadual: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS); 

 Municipal: Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação 

Pública. 

A figura a seguir mostra a composição média para uma conta de luz de R$100: 

 

Figura 7: Anatomia da Conta de Luz 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (2008) 

2.5 Etapas de vida de uma UHE 

Todo o projeto de desenvolvimento até a operação de uma usina hidrelétrica é 

fiscalizada e autorizada pela ANEEL. Como elas constituem um recurso natural que, 

pela lei, pertencem à União, antes de sua construção deve ser realizado um inventário 

que deve ser aprovado pela supracitada agência. 

O próximo passo é a realização de um estudo de viabilidade pelo empreendedor 

que solicitar a autorização para explorar a usina. Concomitantemente a este estudo, 

devem-se obter uma licença ambiental prévia (estadual quando a usina está localizada 

em apenas um estado e nacional quando a UHE está localizada em dois ou mais 

estados) e a reserva de recursos hídricos. Quando estas etapas forem concluídas, os 
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leilões de venda antecipada da energia que será produzida podem ser iniciados, como 

foi explicado no item 2.3. 

Quando já existe um vencedor para o leilão, deve ser desenvolvido um Projeto 

Básico Técnico (PBT), que necessita de aprovação da ANEEL, e um Projeto Básico 

Ambiental (PBA), que deve ser analisado pelo órgão ambiental responsável. Quando 

ambos os projetos forem aprovados, a usina pode começar a ser construída.   
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3 RISCO EM EMPREENDIMENTOS DE INFRAESTRUTURA 

3.1 Riscos de Projeto 

O risco do projeto, de acordo com Project Management Institute (2004), “é um 

evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre 

pelo menos um objetivo do projeto”. Um risco pode ter várias causas e, caso ocorra, 

pode ter vários impactos sobre os objetivos do projeto, que podem ser de tempo (entrega 

no prazo), de custo (entrega dentro do custo estipulado), de escopo (entrega daquilo que 

foi contratado) ou de qualidade (entrega dentro das especificações). 

Os riscos de um projeto podem ser divididos em dois grupos: conhecidos e 

desconhecidos. Os riscos conhecidos são aqueles que podem ser identificados e 

analisados e, assim, é possível desenvolver respostas a eles utilizando metodologias 

específicas. Os riscos desconhecidos não podem ser identificados e, portanto, é 

impossível gerenciá-los de forma proativa, restando alocar uma contingência geral 

contra as suas ocorrências. 

3.2 Processos do Gerenciamento de Riscos em Projetos de Infraestrutura 

Os empreendimentos de infraestrutura, como as hidrelétricas, envolvem, em sua 

maior parte, uma extensa fase de construção, executada sob diversas circunstâncias e 

situações de incerteza, causadas por fatores desconhecidos, inesperados ou inevitáveis. 

Os eventos de risco resultantes, caso não sejam suficientemente controlados, podem 

inviabilizar a entrega do projeto.  

Para o PMI (2004), o principal objetivo do gerenciamento de riscos de projeto é 

aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e diminuir a probabilidade e 

o impacto dos eventos adversos ao projeto.  

A importância dada ao gerenciamento de riscos tem crescido de tal forma que 

levou ao desenvolvimento de diversos padrões que prescrevem as melhores práticas 

para que as organizações gerenciem seus riscos. Entre os principais padrões estão o 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK), norma norte-americana do Project 

Management Institute (PMI); o Project Risk Analysis Management (PRAM) Guide, 

norma britânica do Association for Project Management (APM); e o AS/NZS Risk 
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Management – Principles and Guidelines, norma australo-neozelandesa do Standards 

Australia/Standards New Zealand. 

Raz (2004), ao comparar os principais padrões existentes, identifica uma grande 

semelhança nos processos propostos por eles para o gerenciamento de riscos de 

projetos, que são: Planejamento, Identificação, Análise (ou Avaliação), Tratamento (ou 

Resposta) e Controle (ou Monitoramento) dos riscos.  

3.2.1 Planejamento do Gerenciamento de Riscos 

Um bom planejamento de gerenciamento de riscos define, de forma clara e 

diligente, como executar de forma adequada as atividades de gerenciamento de risco de 

um projeto considerando sua complexidade, seus riscos e sua importância para a 

organização. O plano de gerenciamento de riscos é fundamental para a execução 

adequada dos próximos processos e, portanto, deve ser finalizado no início do 

planejamento do projeto. 

PMI (2004) expõe que o plano de gerenciamento de riscos é desenvolvido nas 

reuniões de planejamento ao analisar os fatores ambientais da empresa (suas atitudes e 

tolerância em relação ao risco), os ativos de processos organizacionais (normas e 

abordagens existentes na organização para gerenciar riscos), a declaração do escopo do 

projeto e o plano de gerenciamento do projeto.   

Na abordagem adotada por Cooper et al. (2005), que é baseada na norma 

australo-neozelandesa, o processo de planejamento é chamado de Estabelecer o 

Contexto e concentra-se em desenvolver a base para os processos de Identificação e 

Análise dos riscos.  

Estabelecer o contexto significa identificar o ambiente da organização e do 

projeto no qual ocorre o estudo dos riscos; especificar os principais objetivos e 

resultados esperados; identificar os fatores críticos de sucesso que podem ser 

impactados pelos riscos identificados; e definir uma série de elementos chave para 

estruturar os processos de Identificação e Análise de Riscos. 

Para PMI (2004), o Plano de Gerenciamento de Riscos contém, entre outras, as 

seguintes informações: 
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 A metodologia que define as abordagens, ferramentas e fontes de dados que 

podem ser usadas para executar o gerenciamento de riscos no projeto; 

 As funções e responsabilidades de cada componente da equipe de projetos 

em cada tipo de atividade de gerenciamento de riscos, definindo 

participação liderança e suporte; 

 Os recursos e os custos estimados do seu uso em cada atividade de 

gerenciamento de riscos do projeto. Esses custos serão incluídos na linha de 

base do projeto; 

 As datas e a frequência com que as atividades de gerenciamento de riscos 

serão executadas durante o ciclo de vida do projeto; 

 As categorias dos riscos através de uma estrutura analítica que detalhe os 

riscos até um determinado nível satisfatório, que vai depender do projeto. 

Como os principais riscos ainda não foram identificados (o que será feito na 

próxima fase), essa categorização do risco ainda é superficial e baseada em 

projetos anteriores. No processo de Identificação de Riscos, as categorias 

devem ser revistadas para que seja consistente com os riscos identificados. 

Uma Estrutura Analítica de Riscos (EAR) é exemplificada na figura abaixo. 

 

Figura 8: Exemplo de EAR  

Fonte: PMI (2004) 
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3.2.2 Identificação de Riscos 

Identificação de Riscos é o processo de determinar quais riscos podem afetar os 

objetivos do projeto, documentar as suas características (PMI, 2004) e entender como 

eles podem ocorrer (COOPER et al., 2005). É um processo iterativo porque novos 

riscos podem surgir ou ser identificados ao longo do ciclo de vida do projeto. Além da 

equipe de projetos, todos os stakeholders (interessados no projeto) são encorajados a 

identificar riscos. 

Existem diversas técnicas de coleta de informações utilizadas para a 

identificação de riscos, entre elas: 

 Brainstorming: técnica cujo objetivo é obter uma extensa lista dos riscos 

potenciais do projeto, sem julgar a importância de cada um no estágio 

inicial. É uma abordagem interativa de grupo que pode ser livre ou 

estruturada. Seu sucesso depende da experiência e dos conhecimentos do 

grupo e da habilidade do facilitador em conduzir a dinâmica; 

 Método Delphi: técnica que busca chegar a um consenso entre especialistas 

em riscos de projetos sobre os riscos do projeto em questão. Um facilitador 

utiliza um questionário para que os especialistas, anonimamente, emitam 

suas opiniões sobre os riscos do projeto. As respostas são resumidas e então 

circuladas entre os especialistas para que emitam seus pareceres. Espera-se 

que um consenso seja encontrado após algumas rodadas; 

 Entrevista: perguntas, estruturadas ou não, a participantes com experiência 

em projetos semelhantes, stakeholders e especialistas no assunto do projeto, 

de forma a levantar seus riscos. Deve incluir participantes de diversas áreas 

de projeto e até externas para que o resultado seja o mais completo possível; 

 Estudos de perigo e operabilidade (Hazop): abordagem estruturada que 

sistematicamente analisa cada parte de um processo para identificar como 

situações perigosas, problemas de operabilidade e desvios do design 

previsto podem ocorrer; 

 Análise de árvore de falhas: método de engenharia de sistemas para 

representar as combinações lógicas dos estados do sistema e possíveis 

causas que podem contribuir para um evento de risco específico; 
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 Checklist: técnica mais simples e comum de identificação de riscos, 

desenvolvida com base em informações históricas e conhecimento 

acumulado de outros projetos e outras fontes de informação. Bastante útil 

nas áreas em que a empresa tem bastante experiência, porém deve ser usado 

com cautela nos projetos complexos, uma vez que é improvável que se 

elabore um checklist exaustivo; 

 Análise de cenários, diagramas de causa e efeito, mapeamento de 

processos, análise SWOT e outras. 

Após a utilização das técnicas apresentadas, espera-se que o resultado seja a 

elaboração de um documento chamado registro de riscos, no qual se encontram as 

seguintes informações: 

 Lista de riscos identificados: descrição dos riscos identificados, suas 

causas-raiz (condições e eventos que podem produzi-lo) e suas premissas; 

 Lista de respostas possíveis: durante a fase de identificação de riscos, é 

possível que tenham surgido algumas ideias sobre como responder a eles. 

Embora sejam superficiais, essas respostas devem ser registradas, pois 

podem servir de entrada ao processo de Planejamento de Respostas a 

Riscos, que será executado posteriormente; 

 Categoria de risco: atualização da EAR desenvolvida no processo de 

Planejamento do Gerenciamento de Riscos com as categorias dos riscos 

identificados. 

3.2.3 Análise Qualitativa de Riscos 

A análise qualitativa de riscos é o processo de priorização dos riscos 

identificados de acordo com, entre outros fatores, a probabilidade de eles ocorrerem, o 

impacto nos objetivos do projeto, como o prazo e a tolerância a risco nas restrições de 

custo, cronograma, escopo e qualidade do projeto (PMI, 2004). Ao concentrarem-se nos 

riscos de alta prioridade, as organizações conseguem gerenciar riscos de projetos de 

forma mais eficaz. 

Para Cooper et al. (2005), o processo de análise e avaliação de riscos têm 

diversos objetivos, como: 
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 Fornecer uma visão geral dos níveis e padrões de riscos presentes no 

projeto; 

 Chamar a atenção dos gestores para os fatores de alto risco; 

 Ajudar a decidir onde são necessárias ações imediatas e onde são 

necessários planos de ação para atividades futuras; e 

 Facilitar a alocação de recursos para dar suporte às ações tomadas pelos 

gestores do projeto. 

Ao final desse processo, o documento de registro de riscos é atualizado com a 

análise executada. Entre as informações incluídas estão: a classificação e a lista de 

prioridades dos riscos do projeto; o agrupamento dos riscos em categorias; lista de 

riscos que exigem respostas de curto prazo; lista de riscos que necessitam de análises 

adicionais (como análise quantitativa); lista de riscos de baixa prioridade; e tendências 

dos resultados da análise qualitativa de riscos (para saber se riscos específicos são 

predominantes e, assim, guiar a resposta aos riscos). 

3.2.3.1 Técnicas de Análise Qualitativa de Riscos  

a) Matriz de probabilidade e impacto de riscos 

Essa abordagem qualitativa é geralmente simples, de baixo custo e suficiente 

para o propósito de uma grande variedade de projetos. Consiste em assinalar uma ordem 

de prioridade distinta para cada risco, de acordo com o impacto de suas consequências 

em cada objetivo do projeto e a probabilidade de suas ocorrências. 

Por exemplo, ao utilizar esses dois critérios e uma escala de dois valores para 

cada critério (baixo e alto), chega-se a uma matriz 2x2 com apenas três níveis de 

priorização de risco (baixo risco, médio risco e alto risco). A matriz de prioridades, ou 

matriz de probabilidade e impacto, é mostrada a seguir. 

Tabela 5: Exemplo básico de uma matriz de prioridades 

 Impacto da consequência 

Probabilidade de 

ocorrer 
Baixa Alta 

Baixa Baixo risco Médio risco 

Alta Médio risco Alto risco 
Fonte: (COOPER et al., 2005) 
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Em projetos mais complexos, é necessária uma escala maior de valores dos 

critérios, para que haja mais níveis de priorização dos riscos, o que aumenta bastante a 

ordem da matriz. Outros critérios podem ser adicionados e modificar a configuração da 

matriz, como classificar os riscos separadamente por objetivo (custo, tempo e escopo, 

por exemplo); aumentar as classificações de impacto para diferenciar entre 

oportunidades e ameaças; e ainda acrescentar pontuações para cada nível das escalas. 

b) Avaliação da qualidade dos dados sobre riscos 

Essa técnica consiste em avaliar o entendimento sobre os riscos identificados e 

qual é o seu grau de exatidão, qualidade, confiabilidade e integridade dos dados 

relacionados. Dados de baixa qualidade levam a uma análise de riscos de pouca 

utilidade para o projeto, aumentando seus custos e atrasando seu cronograma, já que 

possivelmente incorrerá em uma nova fase de coleta de informações. 

c) Categorização de riscos 

O agrupamento de riscos em categorias pode tornar o desenvolvimento de 

respostas a risco mais eficaz, pois determina as áreas do projeto mais expostas a 

incertezas (PMI, 2004). Os riscos podem ser categorizados por fontes de risco, por áreas 

afetadas, por fases do projeto, entre outras. 

3.2.4 Análise Quantitativa de Riscos 

A Análise Quantitativa de Riscos é o processo que analisa os riscos priorizados 

anteriormente que necessitam ser mais bem avaliados por afetarem potencial e 

significativamente os objetivos do projeto (PMI, 2004). A análise atribui uma 

classificação numérica a esses riscos e tem por objetivo: 

 Quantificar os possíveis resultados do projeto e suas probabilidades; 

 Avaliar as probabilidades de atingir objetivos específicos do projeto; 

 Identificar os riscos que exigem mais atenção, quantificando sua 

contribuição relativa para o risco total do projeto; 

 Identificar metas realistas e alcançáveis de custo, cronograma ou escopo, 

quando fornecidos os riscos do projeto; e 

 Determinar a melhor decisão de gerenciamento de projetos quanto algumas 

condições ou resultados forem incertos. 
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Em alguns casos, a análise quantitativa de riscos é realizada logo após o 

processo de Identificação de Riscos por gerentes experientes que estão acostumados a 

realizar projetos semelhantes. Em outros, a análise quantitativa sequer é necessária para 

desenvolver boas respostas aos riscos. Tudo dependerá da necessidade de cada projeto, 

da disponibilidade de tempo e de recursos. 

Como saída desse processo, espera-se que o documento de registro de riscos 

seja atualizado com as seguintes informações: 

 Análise de probabilística do projeto, com estimativas dos impactos no 

cronograma (datas de término) no custo do projeto e seus níveis de 

confiança associados. Em conjunto com a tolerância a risco das partes 

interessadas do projeto, essas informações permitem a quantificação das 

reservas de contingência de custo e de tempo necessárias para que os riscos 

de ultrapassar os objetivos do projeto se mantenham dentro de limites 

aceitáveis; 

 Probabilidade de realizar o projeto atual dentro dos objetivos originais de 

tempo e custo; 

 Lista priorizada de riscos quantificados, que sinaliza quais riscos que 

representam maior ameaça ou que oferecem a maior oportunidade ao 

projeto; e 

 Tendência dos resultados da análise quantitativa de riscos que possa guiar a 

elaboração de respostas a riscos. 

3.2.4.1 Técnicas de Análise Quantitativa de Ricos 

a) Árvores de Decisão 

A árvore de decisão é uma ferramenta gráfica na qual se pode visualizar as 

consequências de decisões atuais e futuras bem como os eventos aleatórios 

relacionados. Ela incorpora o valor de cada escolha disponível, as probabilidades de 

cada cenário possível e o retorno de cada caminho lógico alternativo. A sua resolução 

fornece o Valor Monetário Esperado (ou outro valor de interesse) para cada alternativa. 
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Figura 9: Exemplo de árvore de decisão 

Fonte: Dey (2002) 

b) Análise do Valor Monetário Esperado (VME) 

O VME é um conceito estatístico que calcula o resultado médio de eventos 

futuros e incertos. As oportunidades geralmente são representadas com valor positivo e 

as ameaças com valor negativo. O VME é calculado pelo somatório dos resultados 

possíveis (geralmente o valor presente líquido de cada alternativa) multiplicados por 

suas probabilidades de ocorrência. É uma técnica probabilística que não considera a 

exposição total ao risco, bem como os limites de recursos da organização e, portanto, 

deve ser usada com cautela e nunca como a única ferramenta para tomada de decisão. 

c) Análise de Sensibilidade 

Uma ferramenta utilizada para examinar o impacto que a variação da 

probabilidade de determinado risco afeta o objetivo do projeto que está sendo 

examinado quando todos os outros elementos de incerteza são mantidos em seus valores 

de base. Essa técnica ajuda a determinar quais riscos apresentam maior impacto 

potencial no projeto. 
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d) Modelagem e simulação 

As técnicas de simulação utilizam um modelo que representa as incertezas 

especificadas em um nível de detalhamento adequado para estudar seus impactos 

potenciais nos objetivos do projeto. A principal técnica utilizada é a simulação de 

Monte Carlo. 

Em uma simulação, o modelo é calculado diversas vezes (iterado), sendo que 

seus valores de entrada são randomizados a partir de uma função de distribuição de 

probabilidades escolhida de acordo com as características das variáveis do modelo. 

Calcula-se então uma distribuição de probabilidade para a variável de saída.  

3.2.5 Planejamento de Respostas a Riscos 

O processo de Planejamento de Respostas a Riscos busca elaborar alternativas e 

determinar ações para reduzir os impactos negativos das ameaças e aumentar os efeitos 

positivos das oportunidades sobre os objetivos do projeto. Além disso, define quais 

serão os responsáveis por cada resposta a riscos. 

As respostas a riscos planejadas precisam ser adequadas à importância do risco, 

rápidas, econômicas, realistas (dentro do contexto do projeto) e ser de responsabilidade 

de uma pessoa específica (PMI, 2004). É necessário priorizar e selecionar a melhor 

resposta a riscos entre as diversas alternativas. 

Entre as saídas desse processo podem ser destacadas: atualização do registro de 

riscos (com as respostas a riscos escolhidas e acordadas e seus detalhamentos), 

atualização do plano de gerenciamento do projeto (conforme as atividades de resposta 

adicionadas) e acordos contratuais relacionados a risco (como contratos de seguros e 

serviços, definindo as partes responsáveis por cada risco específico). 

3.2.5.1 Estratégias de Respostas a Riscos 

a) Riscos negativos ou ameaças 

Três estratégias são normalmente executadas para tratar ameaças ou riscos 

relacionados a impactos negativos, são elas: 
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 Prevenir: consiste em mudanças no plano de gerenciamento do projeto para 

eliminar a ameaça apresentada por um risco adverso, isolando os objetivos 

do projeto do impacto do risco; ou para flexibilizar o objetivo que está 

sendo ameaçado, como extensão do cronograma (flexibilização de datas) ou 

redução de escopo; 

 Transferir: consiste em transferir o impacto negativo de uma ameaça a 

terceiros mais tolerantes a ela, juntamente com a responsabilidade da 

resposta. Bastante comum quando a ameaça é relacionada a riscos 

financeiros, que envolve o pagamento de um prêmio de risco para a parte 

que os assume, além de outros instrumentos como seguros e garantias. 

 Mitigar: consiste em reduzir a probabilidade e/ou o impacto de um evento 

de risco a limites toleráveis. Envolve medidas como a adoção de processos 

menos complexos, escolha de fornecedores mais confiáveis, elaborar mais 

testes ou protótipos antes da execução de um projeto, criar sistemas de 

redundância, entre outras. 

b) Riscos positivos ou oportunidades 

Três estratégias são adotadas para tratar riscos potencialmente positivos nos 

objetivos do projeto, são elas: 

 Explorar: consiste em tentar eliminar as incertezas quanto à ocorrência 

desse risco para que a oportunidade realmente aconteça. Algumas ações 

adotadas são a designação de recursos mais capacitados para reduzir seu 

tempo de término ou fornecer uma qualidade maior que a planejada; 

 Compartilhar: consiste em atribuir a responsabilidade do risco a terceiros 

que possam captar melhor a oportunidade em benefício do projeto. Envolve 

a formação de parcerias, equipes, joint ventures e outras ações com 

objetivos de gerenciar essas oportunidades. 

 Melhorar: consiste em tentar fortalecer as causas desse risco e suas 

condições de acionamento para que aumente sua probabilidade de ocorrer 

e/ou seus impactos positivos. 

c) Aceitação 

A aceitação é uma estratégia adotada frente a oportunidades ou ameaças que a 

equipe de projetos julgou não ser necessário ou viável modificar o plano de 
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gerenciamento de projetos. Essa estratégia, quando passiva, não é tomada nenhuma ação 

prévia, deixando a equipe de projetos tratar as oportunidades ou ameaças quando essas 

ocorrerem. Quando ativa, estabelece-se uma reserva de recursos para contingências para 

tratar oportunidades e ameaças conhecidas ou não. 

d) Respostas contingenciadas 

Essas respostas são projetadas para uso somente na ocorrência de determinados 

eventos de risco. Ou seja, alguns riscos necessitam que a equipe de projetos faça um 

plano de respostas que será executado apenas quando ocorrem certas condições 

predefinidas. 

3.2.6 Monitoramento e Controle de Riscos 

É o processo de identificação, análise e planejamento dos riscos emergentes, 

acompanhamento dos riscos identificados, análise contínua dos riscos existentes, 

monitoramento das condições de acionamento dos planos de contingência, 

monitoramento dos riscos residuais e revisão da execução de respostas a riscos e 

avaliação da sua eficácia (PMI, 2004). 

O Monitoramento e Controle de Riscos é um processo contínuo durante toda a 

vida do projeto. Envolve realização de ações corretivas, modificações no plano de 

gerenciamento do projeto, a escolha de estratégias alternativas para abordar o risco, 

execução de um plano de contingência, entre outras medidas. 

O processo deve sempre determinar se as premissas do projeto continuam 

válidas; se os riscos mudaram; se os procedimentos e políticas de gerenciamento de 

riscos continuam adequados e estão sendo seguidas; e se as reservas para contingências 

devem ser modificadas. 

Entre as técnicas e ferramentas para o Monitoramento e Controle de Riscos 

podem ser destacadas: 

 Reavaliação dos riscos: devem ser realizadas regularmente e constar na 

pauta das reuniões de acompanhamento do projeto; 

 Auditoria de riscos: examina e documenta a eficácia das respostas a riscos 

e do processo de gerenciamento de riscos como um todo; 
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 Medição do desempenho técnico: compara as realizações técnicas durante 

a execução do projeto com o cronograma do plano de gerenciamento do 

projeto de realizações técnicas e avalia seu desvio, para que possa ser 

reduzido; 

 Análise das reservas: compara a quantidade restante das reservas para 

contingências com a quantidade de risco no atual momento do projeto, de 

maneira a determinar se a reserva restante é suficiente. 

Entre as saídas do processo de Monitoramento e Controle de Riscos estão: a 

atualização do registro de riscos (com resultados das revisões periódicas quanto a 

probabilidades, impactos, planos de respostas etc.), as mudanças solicitadas 

(implementação de planos de contingência ou de soluções alternativas), ações corretivas 

e ações preventivas. 
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4 ANÁLISE DE DECISÃO MULTICRITÉRIO (ADM) 

Decisões são ações cotidianas na vida de todas as pessoas e organizações. Elas 

representam a preferência expressa do tomador de decisão por uma alternativa (ou 

grupo de alternativas) em vez de outras possíveis para solucionar um problema. A 

alternativa escolhida é preferida porque atende melhor a um ou mais critérios 

(subjetivos ou objetivos) do decisor. 

 É bastante comum, entretanto, que não exista uma opção que atenda melhor a 

todos os critérios relevantes para a decisão. Isto é, geralmente a alternativa ideal para 

solucionar um problema não existe, o que impõe uma grande dificuldade de escolha 

para o decisor.    

A área de Análise de Decisão Multicritério refere-se a uma grande variedade de 

ferramentas e metodologias desenvolvidas com o objetivo de ajudar o tomador de 

decisão a selecionar uma alternativa (entre um número finito de outras possíveis 

alternativas) de acordo com dois ou mais critérios, geralmente conflituosos entre si. 

De maneira geral, essas ferramentas são aplicadas com a intenção de modelar as 

preferências dos tomadores de decisão, assim como seus valores e padrões de 

julgamento, de forma a auxiliá-los em suas escolhas. 

Para Roy (1981), as decisões podem ser dividir em quatro grandes grupos: 

1. O problema da escolha. O objetivo é selecionar a melhor opção ou 

reduzir o número de opções para um conjunto de “boas” opções que 

sejam equivalentes ou incomparáveis. Por exemplo, um gestor 

selecionando a pessoa certa para determinado projeto. 

2. O problema de classificação. As opções são listadas em grupos 

ordenados e predefinidos, chamados de categorias. O objetivo é, então, 

reagrupar as opções de comportamentos ou características similares para 

fins descritivos, organizacionais ou preditivos. Por exemplo, 

colaboradores podem ser avaliados para classificação em diferentes 

categorias como: “alto desempenho”, “médio desempenho” e “baixo 

desempenho”. Baseando-se nessa classificação, diversas ações 

necessárias podem ser tomadas. Os métodos de classificação são 

apropriados para uso iterativo ou automático. Podem ainda ser utilizados 
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como um filtro inicial para reduzir o número de opções a serem 

consideradas em um próximo passo. 

3. O problema de hierarquização. As opções são ordenadas da melhor 

para a pior a fim de pontuá-las, compará-las par a par etc. A ordem pode 

ser parcial (quando as opções são incomparáveis) ou completa. Um 

exemplo é o ranking de universidades de acordo com critérios como 

qualidade dos professores, excelência em pesquisa e oportunidades de 

carreira. 

4. O problema de descrição. O objetivo é descrever as opções e suas 

consequências. Isso geralmente é feito no primeiro passo para entender 

as características do problema de decisão. 

4.1 Métodos de Análise de Decisão Multicritério 

Para resolver os problemas mencionados anteriormente, muitos métodos de 

ADM foram desenvolvidos ao longo dos anos. Ishizaka e Nemery (2013) apresentam os 

métodos principais e suas variantes, classificados de acordo com o tipo de problema que 

auxiliam a resolver. 

Tabela 6: ADM - Problemas x Métodos 

Problemas de 

escolha 

Problemas de 

classificação 

Problemas de 

hierarquização 

Problemas de 

descrição 

AHP AHPSort AHP  

ANP  ANP  

MAUT/UTA UTADIS MAUT/UTA  

MACBETH  MACBETH  

PROMETHEE FlowSort PROMETHEE GAIA, FS-Gaia 

ELECTRE I ELECTRE-Tri ELECTRE III  

TOPSIS  TOPSIS  

Goal Programming    

DEA  DEA  
Fonte: Adaptado de Ishizaka (2013) 

Ainda segundo os autores, esses métodos podem ser divididos em três grandes 

categorias, descritas a seguir: 

 Abordagem de agregação completa (ou escola americana). Uma 

pontuação é dada para cada critério e essas são sintetizadas em uma 

pontuação global. Essa abordagem assume pontuações compensatórias, 

isto é, uma pontuação baixa em um critério é compensada por uma 
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pontuação alta em outro. Os métodos que utilizam essa abordagem: 

AHP, ANP, MAUT E MACBETH. 

 Abordagem de subordinação/outranking (ou escola francesa). Uma 

pontuação ruim pode não ser compensada por uma pontuação melhor. A 

ordem das alternativas pode ser parcial porque a noção de 

incomparabilidade é permitida. Duas alternativas podem ter a mesma 

pontuação, mas seus comportamentos podem ser diferentes e, portanto, 

são incomparáveis. Os métodos que utilizam essa abordagem: 

PROMETHEE e ELECTRE. 

 Abordagem de objetivo, aspiração ou nível de referência. Essa 

abordagem define o objetivo de cada critério e, em seguida, identifica as 

alternativas mais próximas para o objetivo ideal ou para o nível de 

referência. Os métodos que utilizam essa abordagem: TOPSIS, Goal 

Programming e DEA. 

A seguir, uma breve descrição dos principais métodos apresentados: 

a) AHP; AHPSort. O Analytic Hierarchy Process (AHP) é realizado em quatro 

etapas: estruturar o problema, calcular prioridades (pontuações), verificar 

consistência e análise de sensibilidade. O método AHP será detalhado com 

maior profundidade posteriormente. 

b) ANP. O Analytic Network Process (ANP) é uma generalização do AHP que lida 

com dependências, isto é, ele permite que sejam modeladas as possíveis 

correlações entre critérios. Com exceção da modelagem do problema, o método 

segue os mesmos passos do AHP. 

c) MAUT/UTA; UTADIS; MAUT/UTA. O Multi-Attribute Utility Theory 

(MAUT) e suas variações são baseados na hipótese de que todo decisor tenta 

otimizar, de maneira consciente ou implícita, a função que agrega todos os seus 

pontos de vista (chamada de função utilidade U). Essa função é então 

maximizada, baseando-se em critérios definidos e pontuados, a fim de definir a 

preferência por cada alternativa. 

d) MACBETH. O método Measuring Atractiveness by a Categorical Based 

Evaluation Techique (MACBETH) é muito semelhante ao AHP, a principal 
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diferença é que enquanto o AHP usa uma escala de medição relativa, o 

MACBETH utiliza uma escala contínua. 

e) PROMETHEE; FlowSort; GAIA; FS-Gaia. O Preference Ranking 

Organization Method for Enriched Evaluation (PROMETHEE) é realizado em 

três principais etapas: a computação de graus de preferência para cada par 

ordenado de ações para cada critério; a computação dos fluxos unicritério; e a 

computação de fluxos globais. O resultado esperado é um ranking de 

alternativas baseado em graus de preferência (fluxos globais). 

FlowSort e GAIA são métodos de extensão do PROMETHEE aplicados a 

problemas de classificação e descrição, respectivamente. 

f) ELECTRE I; ELECTRE-Tri; ELECTRE III. Os métodos Elimination Et 

Choix Traduisant la Realité (ELECTRE) – eliminação e escolha traduzindo a 

realidade – são baseados na comparação par a par entre as alternativas. A 

principal característica e vantagem desses métodos é a ausência de compensação 

entre critérios e de qualquer processo de normalização, que distorce os dados 

originais. São úteis quando: o desempenho dos critérios são expressos em 

unidades de medida diferentes e o decisor não quer definir uma escala comum; o 

problema não tolera o efeito de compensação; é necessário considerar limiares 

de indiferença e preferência (valores pequenos de soma significativa); e as 

alternativas apresentam escalas “fracas” de difícil comparação (por exemplo, 

temperatura e data de calendário). Fornecem resultados de classificação, 

hierarquização e escolha das alternativas. 

g) TOPSIS. O Technique of Order Preference Similarity to the Ideal Solution 

(TOPSIS) é um método que define a melhor alternativa de solução como aquela 

que apresenta a menor “distância” para a solução ideal e a maior “distância” 

para a solução não ideal. É baseado em cinco etapas computacionais sucessivas: 

medir o desempenho das alternativas em diversos critérios; normalizar as 

medidas de desempenho transformando-as em pontuações; ponderar as 

pontuações e calcular suas distâncias para a pontuação ideal e para a não ideal; 

e, finalmente, selecionar a alternativa baseando-se na sua taxa de proporção para 

as distâncias calculadas.   



39 

 

h) Goal Programming. É uma extensão da programação linear para lidar com 

múltiplos objetivos conflituosos e usa o algoritmo simplex como ferramenta. A 

ideia do Goal Programming é que se atinja uma meta ideal satisfazendo, ao 

mesmo tempo, a determinadas restrições. 

i) DEA. O Data Envelopment Analysis é uma técnica de medição de desempenho 

utilizada para avaliar a eficiência de firmas de acordo com suas entradas 

necessárias e outputs produzidos. Essa técnica é utilizada como uma analogia 

aos métodos multicritérios, considerando as firmas como as alternativas, as 

entradas (inputs) como critérios a serem minimizados e as saídas (outputs) como 

critérios a serem maximizados. O DEA ajuda o decisor a: calcular uma 

pontuação de eficiência, criar alvos de valores para as entradas e saídas, 

identificar retornos de escala e identificar benchmarks.  

Devido à grande quantidade de métodos disponíveis, a escolha de uma 

ferramenta de suporte à análise de decisão multicritério pode ser bastante trabalhosa e 

até difícil de ser justificada.  

Nenhum dos métodos é tão completo a ponto de servir para qualquer decisão. 

Cada um tem suas limitações, premissas e outras particularidades. Portanto, na escolha 

do método, as características do problema a ser resolvido devem ser analisadas para a 

escolha de um método adequado. 

Guitouni et al. (1999 apud Ishizaka e Nemery, 2013) suportam a seguinte 

abordagem para escolher o método mais apropriado: estudar as informações de entrada, 

isto é, os dados e parâmetros do método e, consequentemente, o esforço de modelagem, 

assim como estudar os resultados e suas granularidades.  
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Tabela 7: Relação entre entradas e saídas por métodos ADM 

 

Entradas Esforço 
Método de 

ADM 
Saída 

P
ro

b
le

m
a

s 
d

e 
es

c
o
lh

a
 /

 h
ie

ra
rq

u
iz

a
çã

o
 (

ra
n

k
in

g
) 

Função de utilidade 
Muito 

ALTO 
MAUT 

Ranking completo com 

pontuações 

Comparações pareadas em 

escala relativa e 

interdependências 

 ANP 
Ranking completo com 

pontuações 

Comparações pareadas em 

escala contínua 
MACBETH 

Ranking completo com 

pontuações 

Comparações pareadas em 

escala relativa 
AHP 

Ranking completo com 

pontuações 

Indiferença, preferência e limiar 

de veto 
ELECTRE 

Ranking completo e parcial 

(graus de subordinação pareada) 

Indiferença e limiares de 

preferência 
PROMETHEE 

Ranking completo e parcial 

(graus de preferências pareadas 

e pontuações) 

Opção ideal e restrições 
Goal 

programming 

Soluções exequíveis com 

pontuações de desvio  

Opção ideal e opção não ideal TOPSIS 
Ranking completo com 

pontuação de proximidade 

Sem entradas subjetivas 

requisitadas 

Muito 

BAIXO 
DEA 

Ranking parcial com pontuação 

de efetividade 

Fonte: Adaptado de Ishizaka e Nemery (2013) 

O método AHP, por realizar a comparação pareada entre critérios e alternativas e 

apresentar seus resultados em escala relativa (favorecendo a comparação entre unidades 

de medida diferentes), se mostrou o mais apropriado para a hierarquização dos eventos 

de risco identificados na construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, que é a 

finalidade deste trabalho. 

4.2 Analytic Hierarchy Process (AHP) 

O Analytic Hierarchy Process (AHP), desenvolvido por Saaty (1980), é um 

método de decisão multicritério que auxilia o decisor frente a um problema complexo 

com múltiplos critérios conflituosos e subjetivos (ISHIZAKA e LABIB, 2009). 

Diversos estudos bem-sucedidos já foram conduzidos aplicando-o em diferentes áreas 

como setor financeiro, educação, engenharia, governo, indústria, esportes, entre outras 

(HO, 2008).   

Suas principais vantagens são sua simplicidade e flexibilidade, pois pode ser 

integrado com diversas outras ferramentas como lógica fuzzy e programação linear, 
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aumentando o seu escopo de atuação e melhorando os resultados obtidos (VAIDYA e 

KUMAR, 2006).  

A aplicação do método AHP segue tradicionalmente quatro passos: estruturação 

do problema, cálculo da pontuação (ou prioridade) baseado na comparação par a par 

feita pelo usuário, verificação de consistência e análise de sensibilidade.  

A fim de facilitar a compreensão do método e mostra-lo de maneira passo-a-

passo, este trabalho subdivide a etapa de cálculo de prioridades em três passos: 

comparações pareadas, derivação de prioridades e agregação. Dessa maneira, a estrutura 

de etapas do método é mostrada da seguinte forma: 

 Estruturação do Problema 

 Comparações Pareadas  

 Verificação de Consistência 

 Derivação de Prioridades  

 Agregação  

 Análise de Sensibilidade 

As próximas seções detalham essas etapas. 

4.2.1 Estruturação do Problema 

Nessa etapa, o problema a ser resolvido é “quebrado” em pequenas partes para 

que sejam analisadas. Assim, um problema complicado se transforma em diversos 

“subproblemas” que são mais fáceis de serem resolvidos. 

Um problema é estruturado de acordo com uma hierarquia, na qual o primeiro 

elemento (do topo) é o objetivo da tomada de decisão e é considerado como o primeiro 

nível. O segundo nível da hierarquia representa os critérios e, o terceiro nível, as 

alternativas. Em problemas mais complicados, podem ser adicionados novos níveis de 

hierarquia que representarão os subcritérios (ISHIZAKA e NEMERY, 2013). 

Muitas vezes o problema pode não estar bem estruturado. Isso acontece quando 

o decisor tem uma vaga ideia do objetivo, mas não sabe precisamente os critérios e as 

alternativas para alcança-lo. Nesse caso, o tomador de decisão pode formar a estrutura 

através de brainstorming, analisando estudos de problemas similares, organizando 
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grupos focais, entre outras técnicas (como as descritas no capítulo 3.2.2 Identificação de 

Riscos, p.25). 

Um exemplo de estrutura hierárquica pode ser visto nas figuras abaixo, em que o 

problema é a melhor localização de uma loja esportiva. Os critérios de decisão são 

visibilidade, competição, frequência (de consumidores no local) e custo do aluguel. As 

alternativas que devem ser priorizadas são os lugares em que essa loja pode ser 

localizada: área industrial, shopping center ou centro da cidade. 

 

Figura 10: Hierarquia de níveis de decisão 

Fonte: Ishizaka e Nemery (2013, p. 15) 

 

Figura 11: Representação clássica de estrutura hierárquica 

Fonte: Adaptado de Ishizaka e Nemery (2013, p. 16) 

A aplicação do método é mais bem entendida com um exemplo prático, o que 

será feito no capítulo 5 (Estudo de Caso: UHE Santo Antônio), no estudo de caso da 

priorização de riscos de construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio. 
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4.2.2 Comparações Pareadas 

A prioridade é uma pontuação que hierarquiza, em ordem de importância, as 

alternativas e critérios da decisão. Após a etapa de estruturação do problema, três tipos 

de prioridades devem ser calculados (ISHIZAKA e NEMERY, 2013): 

 Prioridades de critério. Importância de cada critério em relação ao 

objetivo principal da decisão. 

 Prioridades de alternativa local. Importância da alternativa em relação 

a um critério específico. 

 Prioridades de alternativa global. Prioridades de critério e prioridades 

de alternativa local são resultados intermediários utilizados para calcular 

as prioridades de alternativa global. As prioridades de alternativa global 

hierarquiza as alternativas com relação a todos os critérios e, por 

consequência, ao objetivo principal. 

As prioridades de alternativas e critérios locais são calculadas utilizando a 

mesma técnica: a comparação entre pares (ou pareada), que consiste em comparar 

apenas dois elementos por vez. Segundo Ishizaka e Nemery (2013), psicólogos afirmam 

que é mais fácil e mais preciso expressar a preferência entre apenas duas alternativas do 

que entre um grande conjunto de alternativas simultaneamente. 

Para a realização da comparação entre pares, geralmente é utilizada uma escala 

de 1 a 9. Uma das vantagens do método AHP é a possibilidade da comparação verbal, 

que é intuitiva e dá mais familiaridade a quem não tem muita experiência nesse tipo de 

avaliação (o que permite a aplicação do método em grupos heterogêneos). A conversão 

da escala verbal para a numérica é apresentada na tabela abaixo (Tabela 8).  
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Tabela 8: A escala fundamental do AHP 

Intensidade de 

importância 

em escala 

absoluta Definição Explicação 

1 Mesma importância 
Dois elementos contribuem igualmente 

ao objetivo 

3 
Importância moderada de 

um sobre o outro 

Experiência e julgamento favorece um 

elemento sobre o outro 

5 
Importância essencial ou 

forte 

Experiência e julgamento favorece um 

elemento sobre o outro 

7 Importância muito forte 

Um elemento é fortemente favorável e 

sua dominância é demonstrada na 

prática 

9 Importância extrema 

A evidência favorecendo um elemento 

sobre o outro é a maior que se possa 

afirmar 

2, 4, 6, 8 Valores intermediários entre dois julgamentos adjacentes 

Recíprocos 

Se o elemento i tem um dos números acima assinalados quando 

comparado ao elemento j, então j tem o valor recíproco quando 

comparado com i. 

Fonte: Adaptado de Saaty (1990) 

Deve-se lembrar, entretanto, que a comparação verbal não é tão precisa quanto a 

comparação numérica, o que pode levar a algumas ambiguidades na hora de decidir a 

pontuação relativa. 

A matriz de comparação (Tabela 9, exibida abaixo) coleta os dados de todas as 

comparações entre pares de critérios. Todas as comparações são positivas. As 

comparações na diagonal principal são iguais a 1 porque o critério está sendo 

comparado com ele mesmo. A matriz é recíproca porque o triângulo superior é o 

inverso do triângulo inferior (ISHIZAKA e NEMERY, 2013).  

Tabela 9: Matriz de comparação 

 
Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 

Critério 1 1 1/3 1/6 2 

Critério 2 3 1 1/2 1 

Critério 3 6 2 1 3 

Critério 4 1/2 1 1/3 1 

Fonte: Elaboração própria 
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Quanto maior é a precisão que queira ser dada à tomada de decisão, maior é o 

esforço que deve ser empenhado. Isto é, quanto maior o número de critérios ou 

alternativas analisados, maior o número de comparações para cada matriz de 

comparação, que é dado por: 

    

 
 

Onde n é o número de alternativas/critérios. Segundo Ishizaka e Nemery (2013), 

a fórmula pode ser explicada dessa maneira: 

 n² é o número total de comparações que podem ser escritas na matriz. 

 n dessas comparações representa as comparações da alternativa com si 

mesma (diagonal principal). Como a avaliação dessa relação é 1, ela não 

conta como requisito. 

 Como os triângulos superiores e inferiores são recíprocos, apenas metade 

das comparações é necessária. A outra metade é automaticamente 

calculada a partir da primeira metade.  

4.2.3 Verificação de Consistência 

Para calcular prioridades significativas a partir das matrizes de comparação, é 

necessário que exista uma consistência mínima entre as comparações. A matriz 

preenchida com a comparação pareada     é consistente se são respeitadas as regras de 

transitividade e de reciprocidade. 

4.2.3.1 Regra da Transitividade 

    =     ×     

onde     é a comparação entre a alternativa (ou critério) i com a alternativa (ou critério) 

j. 

Por exemplo, supõe-se que uma pessoa utiliza o critério “cor” para escolher uma 

camisa a ser comprada. Existem três cores disponíveis: vermelho (1), laranja (2) e 

amarelo (3). A pessoa gosta de vermelho duas vezes mais que de laranja (    = 2) e de 

laranja três vezes mais que de amarelo (    = 3). Se a regra da transitividade é 
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respeitada, então a pessoa gosta de vermelho seis vezes mais que de amarelo (    = 

    ×     = 2 × 3 = 6). 

Essa regra não é intuitiva, ou seja, quando as pessoas atribuem ponto a cada uma 

dessas comparações, dificilmente pensam em todas as outras comparações que 

realizaram anteriormente e realizam os cálculos. Dessa forma, a regra da transitividade 

frequentemente não é respeitada naturalmente. 

4.2.3.2 Regra da Reciprocidade 

    
 

   
 

onde     é a comparação entre a alternativa (ou critério) i com a alternativa (ou critério) 

j e     a comparação entre j e i. 

Se a pessoa gosta de vermelho duas vezes mais que de laranja (    = 2), então 

ela gosta de laranja a “metade” do que gosta de vermelho (    = 1/2). 

Como uma metade da matriz é preenchida com o inverso dos valores 

preenchidos na outra metade, a regra da reciprocidade é respeitada automaticamente. 

4.2.3.3 Índice de Consistência e Relação de Consistência 

O método mais comum de verificação de consistência é o proposto por Saaty 

(1997 apud ISHIZAKA e NEMERY, 2013): o Índice de Consistência (IC, do inglês 

Consistency Index), que é relacionado ao método de autovalor. 

   
      

   
 

onde      é o autovalor máximo. A Relação de Consistência (CR, do inglês 

Consistency Ratio) é dada por: 

   
  

  
 

onde RI é o Índice Randômico (Randomic Index, em inglês), que é o CI médio de 500 

matrizes aleatoriamente preenchidas. 
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Caso CR seja menor que 10%, isto é, se se a inconsistência é menor que 10% 

das 500 matrizes preenchidas aleatoriamente, então a matriz tem uma consistência 

aceitável. 

Tabela 10: Índices randômicos 

n 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
Fonte: Saaty (1977 apud ISHIZAKA e NEMERY, 2013) 

4.2.4 Derivação de Prioridades 

A derivação de prioridades é fundamental para a definição das hierarquias 

(rankings) entre alternativas. É fundamentada em diferentes métodos matemáticos. A 

seguir serão detalhados três desses métodos: o aproximado, o do autovalor e a média 

geométrica. 

4.2.4.1 Método Aproximado 

Esse método requer apenas somas e médias. É baseado em dois passos simples: 

1. Somatório dos elementos da linha i: 

   ∑   

 

 

2. Normalização das somas: 

   
  

∑    
 

Tabela 11: Método aproximado 

 Critério 1 Critério 2 Critério 3 Total (1.) Total Normalizado (2.) 

Critério 1 1 6 2 9,00 0,64 

Critério 2 1/6 1 1/2 1,67 0,12 

Critério 3 1/2 2 1 3,50 0,25 

Fonte: Adaptado de Ishizaka e Nemery (2013) 

4.2.4.2 Método do Autovalor 

No método do autovalor, o vetor de prioridades  ⃗ é calculado a partir da seguinte 

equação: 

  ⃗    ⃗ 
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onde n é a dimensão da matriz A (matriz de comparação consistente) e p = (  ,...,   ,..., 

  ).  

Considerando a seguinte matriz consistente: 

Tabela 12: Matriz consistente A 

 Critério 1 Critério 2 Critério 3 

Critério 1 1 6 2 

Critério 2 1/6 1 1/2 

Critério 3 1/2 2 1 

Fonte: Adaptado de Ishizaka e Nemery (2013) 

Pelo fato de a matriz de comparação ser consistente, as prioridades podem ser 

calculadas pelo método do autovalor: 

   [
   

       
     

]       

O vetor prioridade p é a solução do seguinte sistema linear: 

                             

                        

                         

Resolver esse sistema para   ,    e   , resulta em: 

  [

  

  

  

]  [
     
     
     

] 

Para uma matriz de comparação inconsistente, essa relação não é válida. Nesse 

caso, na equação do autovalor, a dimensão n é substituída pela variável λ. O cálculo de 

λ e p, pela equação Ap = λp é um problema de autovalor. Qualquer valor λ que satisfaça 

essa equação é chamado autovalor e p é seu autovetor associado. 

Uma matriz positiva tem um autovalor positivo único. O autovalor não trivial é 

chamado autovalor máximo     . Se       , então a matriz é perfeitamente 

consistente. Caso contrário, a diferença entre        é a medida de sua 

inconsistência.  
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Uma desvantagem do método do autovalor para matrizes inconsistentes de n ≥ 4 

é a mudança da hierarquização das alternativas caso a matriz seja invertida devido a 

uma formulação diferente do problema. Para mais detalhes sobre o método aplicado a 

matrizes inconsistentes e suas provas matemáticas, conferir Ishizaka e Nemery (2013, 

p.36). 

4.2.4.3 Média Geométrica 

Crawford e Williams (1985 apud ISHIZAKA e NEMERY, 2013), a fim de 

evitar o efeito da inversão de matriz, adotou uma abordagem que minimiza o erro 

multiplicativo: 

    
  

  
    

onde     é a comparação entre os elementos i e j,    é a prioridade do objeto i, e     é o 

erro. 

O erro multiplicativo é comumente aceito como sendo log-normalmente 

distribuído. O erro aditivo, de forma similar, é assumido como sendo normalmente 

distribuído. 

A média geométrica    √∏    
 
   

 
 é aquela que minimiza a soma dos erros 

   ∑ ∑ (       )      
  

  
    

   
 
   . 

A vantagem do método de média geométrica é, portanto, que ele não apresenta 

mudança na hierarquização das alternativas (isto é, resultado diferente das prioridades) 

caso a escala de comparação seja invertida em uma matriz inconsistente. 

4.2.5 Agregação 

Essa é a última etapa necessária para a aplicação do método. Ela sintetiza as 

prioridades locais entre todos os critérios para determinar a prioridade global.  

O método AHP tradicional adota uma abordagem de agregação aditiva com a 

normalização da soma das prioridades locais para a unidade, chamada de modo 

distributivo. A agregação distributiva é expressa da seguinte maneira: 
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   ∑      

 

 

onde    é a prioridade global da alternativa i,     é prioridade local em relação ao 

critério j, e    é o peso do critério j em relação ao objetivo principal. 

Essa abordagem é adequada quando as prioridades são conhecidas. Entretanto, 

caso uma cópia de uma alternativa (ou outra alternativa muito parecida) é retirada ou 

inserida, pode ocasionar uma mudança na hierarquia de prioridades. 

Para evitar esse problema, foi proposto o “modo ideal”, no qual as prioridades 

devem ser normalizadas dividindo-as por um denominador comum em qualquer 

configuração do problema. Essa normalização é realizada dividindo a pontuação de cada 

alternativa pela pontuação da melhor alternativa do respectivo critério. 

Millet e Saaty (2000 apud ISHIZAKA e NEMERY, 2013) indica qual modo de 

normalização usar em cada situação:  

 Sistema fechado (isto é, nenhuma alternativa será incluída ou removida), 

o modo distributivo deve ser utilizado;  

 Sistema aberto (isto é, alternativas podem ser adicionadas ou incluídas) e 

é permitido que ocorra mudanças na hierarquia das prioridades, o modo 

distributivo deve ser utilizado; 

 Sistema aberto e não é permitido que outras alternativas afetem o 

resultado da hierarquia, então o modo ideal deve ser escolhido. 

4.2.6 Análise de Sensibilidade 

Essa etapa do processo não é obrigatória, mas dá maior robustez ao resultado 

obtido nas fases anteriores. Consiste em modificar ligeiramente os dados de entrada 

para observar os impactos nos resultados. Dessa forma, a análise de sensibilidade 

permite a ocorrência de diversos cenários, nos quais pode haver resultados de 

hierarquização (ranking) diferentes dos obtidos na aplicação do método. 

Se o ranking não mudar, diz-se que os resultados obtidos são robustos. Caso 

contrário, os resultados são ditos sensíveis. 
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5 ESTUDO DE CASO: UHE SANTO ANTÔNIO 

5.1 A UHE Santo Antônio 

A usina hidrelétrica Santo Antônio está localizada na cidade de Porto Velho 

(RO), no Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira. Foi inaugurada em 28 de dezembro de 

2011 e o término de sua construção está estimado para 2016 a um custo de R$ 16 

bilhões. Da parte dos acionistas, participam as seguintes empresas: Furnas (39%), Caixa 

FIP Amazônia Energia (20%), Odebrecht Energia (18,6%), Andrade Gutierrez (12,4%) 

e Cemig (10%). 

Santo Antônio possui 44 turbinas do tipo bulbo – cada uma com potência de 

73,5 MW – mas projeta aumentar este número para 50. Com isso, passará a ser a maior 

hidrelétrica a turbinas bulbo do mundo, com capacidade de geração de 3.150 MW – será 

responsável por 3% da atual capacidade brasileira e gerará energia suficiente para 40 

milhões de pessoas. 

A área do reservatório da usina possui 350 km², incluindo a calha natural do rio, 

correspondente a 142 km² desta área. A quantidade de concreto utilizada na construção 

seria suficiente para erguer 40 estádios do maracanã e aço suficiente para construir 18 

torres Eiffel. A vazão do vertedouro de Santo Antônio é 84.000 m³/s, o que encheria a 

baía de Guanabara em 10 horas. (SANTO ANTÔNIO ENERGIA, [s.d.]) 

O empreendimento representa a melhor relação energia gerada vs. área alagada 

do Brasil (9 MW/km²) e é parte de um esforço das partes acionistas e construtoras para 

obter eficiência energética e baixos impactos ambientais. Neste contexto, o modelo de 

funcionamento da usina não funciona com reservatórios e trabalha com pequena queda 

d’água – condição necessária para ser uma usina denominada “a fio d’água”. 

A figura abaixo mostra uma das comportas para o vertedouro – equipamento 

necessário para escoar o excesso de água que chega em excesso durante a época das 

cheias / chuvas. Santo Antônio possui dois vertedouros que totalizam 18 comportas e 

possui um sistema de transposição de peixes para garantir que as diversas espécies 

encontradas na região possam se reproduzir, no período da piracema. 
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Figura 12: Comporta para o vertedouro 

Fonte: Arquivo pessoal – Prof. José Roberto Ribas 

Segundo (SANTO ANTÔNIO ENERGIA, [s.d.]), a construção começou em 

setembro do ano 2008 e suas primeiras turbinas entraram em operação em março de 

2012, nove meses antes à data prevista no contrato de concessão. Atualmente, existem 

26 turbinas em operação comercial, gerando quase 2000 MW de energia. A imagem 

abaixo mostra as obras civis do trecho 4, o maior dos quatro trechos de obra do 

empreendimento. 
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Figura 13: Obras civis do trecho 4 

Fonte: Arquivo pessoal – Prof. José Roberto Ribas 

Ainda segundo o website do consórcio proprietário, o cronograma pode ser 

antecipado devido ao plano de construção – das margens em direção ao centro do rio – o 

que possibilitou trabalho dos funcionários em ambos os lados do rio Madeira. “O 

primeiro grupo de turbinas começou a funcionar na margem direita (Casa de Força 1), 

enquanto os demais se encontram nos diversos estágios de construção e montagem, 

programados para entrar em operação sucessivamente até 2016”. A figura abaixo mostra 

uma das saídas do turbinamento, local de passagem da água após ter passado pelas 

etapas de adução e geração. 
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Figura 14: Saída do turbinamento 

Fonte: Arquivo pessoal – Prof. José Roberto Ribas 

A obra da UHE Santo Antônio está incluída no Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e está listada no plano de estratégias do governo federal para 

desenvolvimento da região norte do país. Existe grande aproveitamento de conteúdo 

local – aproximadamente 80% dos funcionários residem no município de Porto Velho. 

Além disso, haverá pagamento de royalties para o estado de Rondônia quando a usina 

estiver operando com toda a sua capacidade de geração – estimado em novembro de 

2015 – no valor de $ 100 milhões por ano. Dessa maneira, espera-se que a região possa 

se desenvolver, realizando obras de infraestrutura e oferecendo melhores serviços de 

saúde, educação, transporte e outros para melhorar a vida da população local. 

5.2 Coleta de dados 

Os dados para o estudo de caso deste projeto foram coletados com o objetivo de 

determinar quais são os fatores Indutores de Risco – alguns fatores “instigadores” do 

risco e que serviriam de base para identificar os riscos do projeto – e os Eventos de 

Risco – quaisquer eventos capazes de acarretar consequências negativas para o projeto. 

Após as entrevistas, o primeiro passo da coleta de dados será a determinação dos 

fatores Indutores de Risco. Espera-se detectar algumas áreas relevantes que poderiam 

impactar os objetivos finais do projeto. O segundo passo é a determinação dos Eventos 

de Risco correspondentes, ou seja, todas aquelas situações associadas negativamente 

pelos entrevistados como sendo cruciais aos seus objetivos. 
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Todos estes fatores serão determinados no contexto do projeto da UHE Santo 

Antônio de modo a viabilizar a construção da seguinte tabela: 

Tabela 13: Matriz Eventos de Risco x Indutores de Risco 

 
  Eventos de Risco 

    ER1 ER2 ER3 ... ERm 

Indutores 

de Risco 

IR1 ER1|IR1 ER2|IR1 ... ... ... 

IR2 ER1|IR2 ... ... ... ... 

IR3 ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... 

IRn ... ... ... ... ERm|IRn 

Fonte: Elaboração própria 

5.2.1 Seleção de especialistas 

Durante o processo de seleção de especialistas participantes na coleta de dados, 

decidiu-se dividir os stakeholders em dois grupos: (i) representantes do consórcio 

proprietário e (ii) representantes do Consórcio Construtor Santo Antônio (CCSA). A 

figura a seguir retrata as empresas / sub consórcios destes especialistas.  

 

CSAC 
(CONSÓRCIO SANTO ANTÔNIO CIVIL) 

 

 

 

GICOM 
(Grupo Industrial do Complexo Rio Madeira) 

 

 

 

CNO 
(Construtora Norberto Odebrecht S.A.) 

 

 

Proprietários CCSA 

Figura 15: Empresas representantes dos proprietários e construtores 

Fonte: Elaboração própria 

Os acionistas da Santo Antônio Energia são as seguintes empresas: Eletrobrás 

Furnas (39%), Odebrecht Energia (18,6%), Andrade Gutierrez (12,4%), Cemig (10%) e 

o Caixa FIP Amazônia Energia (20%). 
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O CCSA é composto pelos seguintes membros: 

 Consórcio Santo Antônio Civil (CSAC): Representado por 60% da 

Odebrecht e 40% da Andrade Gutierrez. Este consórcio se responsabiliza 

pelas obras civis e elaboração dos projetos. 

 Grupo Industrial do Complexo Rio Madeira (GICOM): União dos 

seguintes fornecedores: Alston, Voith, Andritz Barbella, Siemens e 

Arexa. Responsável pelo fornecimento dos equipamentos 

eletromecânicos à obra. 

 CNO (Construtora Norberto Odebrecht S.A.): A Odebrecht é 

encarregada por todo o serviço de planejamento e execução da 

montagem eletromecânica  

Neste contexto, os especialistas escolhidos foram profissionais com alto poder 

de decisão e influência sobre os rumos da UHE Santo Antônio – sendo eles apenas 

gestores. A divisão em dois grupos de stakeholders foi importante, pois os profissionais 

de grupos diferentes podem ter preocupações ou perspectivas desiguais sobre o projeto. 

Vale notar que alguns construtores são também acionistas, o que pode mudar suas 

opiniões devido a conflitos de interesses. Na próxima seção, poderão ser encontrados 

detalhes sobre cada um dos envolvidos na pesquisa deste trabalho. Para garantir a 

privacidade dos envolvidos, seus nomes foram omitidos. 

5.2.1.1 Proprietários 

Foram selecionados três profissionais no grupo dos proprietários por serem 

essenciais ao projeto e por deterem de alto poder de decisão. São eles: 

 Entrevistado 1 

o Gestão Técnica no Canteiro  

 Entrevistado 2 

o Gestão da Qualidade e Engenharia 

 Entrevistado 3 

o Gestão da Segurança (Saúde, Segurança no Trabalho e Meio Ambiente - 

SSTMA) 
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5.2.1.2 Construtores 

Seis especialistas do consórcio construtor foram escolhidos por serem 

importantes a diferentes setores relacionados ao empreendimento. Suas funções são 

expostas a seguir. 

 Entrevistado 4 

o Gestão do Consórcio Construtor 

 Entrevistado 5 

o Gestão da Montagem Eletromecânica 

 Entrevistado 6 

o Gestão de Custos e de Contratos 

 Entrevistado 7 

o Gestão do Fornecimento Eletromecânico  

 Entrevistado 8 

o Gestão Ambiental no Canteiro 

 Entrevistado 9 

o Gestão das Obras Civis 

5.2.2 Entrevistas 

As entrevistas foram realizadas em outubro de 2013 de modo a identificar 

situações críticas no contexto do projeto da UHE Santo Antônio de maneira 

semiestruturada. Foi explicado aos profissionais que o foco das entrevistas seria a 

identificação de áreas críticas relacionadas ao desenvolvimento do projeto da usina e 

que, por conseguinte, demandassem mais atenção e preocupação dos envolvidos. Desta 

forma, os entrevistados foram instigados a opinar sobre os diversos fatores de risco – e 

fatores que pudessem ter alguma relação com estes – que pudessem ter alguma 

influência negativa no projeto. Além disso, os fatores de risco poderiam estar 

relacionados à área de atuação dos profissionais ou a outras áreas que eles julgassem 

importantes. 

As entrevistas foram realizadas por telefone, Skype e/ou presenciais – sendo 

estas realizadas pelo professor orientador José Roberto Ribas. Após as entrevistas, foi 

utilizada a técnica de análise de conteúdo, ou seja, análise e quantificação do número de 

ocorrências de determinados termos, citações e referências a determinado assunto. 
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Como resultado, foram confeccionadas duas tabelas – uma para os fatores Indutores de 

Risco e outra para os Eventos de Risco. Elas se encontram nos itens 5.2.3.6 e 5.2.4.6, 

respectivamente, deste trabalho. 

5.2.3 Indutores de Risco 

Os fatores indutores de risco são aqueles que servem como apoio para a 

identificação dos eventos de risco. Foram selecionadas algumas áreas que, no momento 

da realização da pesquisa, pudessem impactar de alguma forma o escopo do projeto. Os 

indutores de risco identificados nas entrevistas estão listados nos próximos tópicos.  

5.2.3.1 Modalidade Contratual (MC) 

Os tipos de contrato são classificados de acordo com os riscos assumidos pelo 

contratante e pela contratada. As cláusulas de contratos de construção dependem da 

forma organizacional, de suas características e das necessidades de cada tipo de 

empreendimento. 

Em engenharia de projetos e construções, o tipo de contrato mais comum  é o 

EPC (Engineering, Procurement and Construction). A contratada, também chamada de 

“epecista”, não é obrigada a operar o empreendimento, mas deve garantir seu 

desempenho. 

No caso da UHE Santo Antônio, a modalidade contratual utilizada é do tipo EPC 

Turnkey Lump Sum, ou seja, a contratada deve entregar a obra pronta e em 

funcionamento com prazos pré-definidos e preço fixo. 

 Dois entrevistados da parte dos construtores se manifestaram a respeito da 

modalidade contratual como sendo um fator de importância. Dois importantes trechos 

de suas falas estão transcritos a seguir: 

“O cliente espera um turnkey lumpsum, diminuindo significativamente 

o risco do investidor. Ele tem suas premissas e especificações técnico-

contratuais que devem ser cumpridas, as quais são aferidas 

rotineiramente.” (Entrevistado 5 | Construtores) 

“O contrato EPC transfere muito risco para o contratado, sendo esta 

sua filosofia. O projeto, as obras e o fornecimento são de 
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responsabilidade do contratado. Os participantes do consórcio 

possuem responsabilidade solidária. Trata-se ainda um contrato de 

preço global (turnkey lumpsum) onde se parte de um projeto básico e 

assume-se todo o risco de manter o preço fechado para uma obra deste 

porte.” (Entrevistado 6 | Construtores) 

5.2.3.2 Manejo do Rio (MR) 

O manejo do rio é um fator indutor de risco pois quaisquer alterações no curso 

natural do rio Madeira podem afetar o ecossistema local. Desta maneira, busca-se aliar 

conhecimentos de engenharia e práticas sustentáveis de construção a fim de minorar os 

impactos da ação do homem, viabilizando a construção da usina. 

A UHE Santo Antônio é uma usina a fio d’água, ou seja, não existem 

reservatórios. Alguns problemas relacionados ao manejo do rio enfrentados pelos 

profissionais são: inundação, seca, peixes, pedaços de árvore, dentre outros. 

Alguns trechos das entrevistas que embasaram a decisão de se escolher manejo 

do rio como indutor de risco estão transcritos a seguir. 

“O grande desafio neste empreendimento é que estamos trabalhando 

com o maior afluente da margem direita do rio Amazonas. O rio 

Madeira possui uma enorme vazão, extremamente caudaloso e 

perigoso.” (Entrevistado 1 | Proprietários) 

“O risco de manejo do rio foi mitigado por uma solução de arranjo das 

obras civis, reduzindo a necessidade de obras para atender a condição 

de desvio do rio, sobretudo, de vãos do vertedouro principal, de 18 

para 15 para atender a vazão de desvio, na margem esquerda, uma vez 

que três haviam sido projetados na margem direita.” (Entrevistado 9 | 

Construtores) 

5.2.3.3 Montagem Eletromecânica (ME) 

A montagem eletromecânica consiste das tarefas de instalação e 

comissionamento dos painéis elétricos e de automação, transformadores e barramentos, 

geradores e turbinas nas diversas subestações da usina hidrelétrica. As principais 
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aplicações dos serviços de montagem eletromecânica são realizadas nas comportas dos 

vertedouros, nas casas de controle e nas casas de força. 

Os seguintes relatos chamam atenção para a importância desta tarefa no contexto 

da usina. 

“Há uma deficiência de mão de obra qualificada responsável pelo 

fornecimento da montagem eletromecânica. [...]Os fornecedores 

entregam os equipamentos eletromecânicos no prazo, mas com 

qualidade abaixo do desejável.” (Entrevistado 1 | Proprietários) 

“Caso ocorra qualquer atraso no processo de montagem, ocorrerá 

também um atraso no funcionamento da máquina, portanto, 

retrabalhos devem ser evitados para não afetar o curso normal do 

processo” (Entrevistado 2 | Proprietários) 

“Existe uma carência [de mão de obra] a nível nacional. Ao contrário 

das obras civis, onde a necessidade de especialização é menos intensa, 

na montagem eletromecânica esta é necessária” (Entrevistado 5 | 

Construtores) 

“A motorização passa pelo fornecimento e pela montagem. Como a 

própria Odebrecht, diretamente interessada, já está fazendo a 

montagem e é um fator de mitigação de risco. Existe o risco de 

logística no transporte de equipamentos e também de problemas 

alfandegários, como por exemplo, aconteceu com a retenção de 

equipamentos decorrente de uma greve de funcionários da Receita 

Federal” (Entrevistado 9 | Construtores) 

5.2.3.4 Obras Civis (OC) 

A principal função das obras civis no contexto da construção de uma usina 

hidrelétrica é realizar o desvio do leito do rio. Este manejo do rio é efetuado para que 

possam construir o empreendimento e é realizado por meio da construção de 

ensecadeiras, barragens, etc. 

Assim, após o desvio do leito, é possível a construção dos sistemas de 

comportas, pórticos, vertedouros, tomada d’água e conduto forçado, obras para 

viabilizar a logística interna, instalação de britadores, estruturas metálicas, pontes 
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rolantes, dentre outros. Toda areia e concreto utilizados nas construções são 

retirados/produzidos no local, o que permite diversos ganhos logísticos e financeiros. 

Os trechos das entrevistas a seguir relatam alguns problemas enfrentados pelos 

gestores da UHE Santo Antônio referentes às obras civis, bem como os acidentes 

relacionados à ela. 

“Os maiores problemas ocorreram com a montagem das formas, 

montagem de armaduras, carregamento do fogo (preparo do explosivo 

nas rochas), vibração e fissuras com o concreto, os quais solicitam a 

atenção da equipe” (Entrevistado 2 | Proprietários) 

“Acidentes na construção civil ocorrem também em função de 

aspectos comportamentais, particularmente pela exposição indevida 

ao risco, algo que ocorre com menor incidência em profissionais mais 

treinados, característicos de mão de obra experiente, os chamados 

barrageiros” (Entrevistado 9 | Construtores) 

5.2.3.5 Mão de Obra (MO) 

Mão de obra compreende todas as pessoas – contratadas de maneira direta ou 

funcionários terceirizados – necessárias e responsáveis às obras civis, montagem 

eletromecânica, serviços de inspeção, gestão, apoio, dentre outros. 

Diferentemente da UHE Jirau – também localizada no complexo do rio Madeira 

– em Santo Antônio 80% dos trabalhadores são moradores de Porto Velho (RO). Este 

fator traz diversos benefícios logísticos e financeiros, mas representa uma mão de obra 

desqualificada e que necessita de muito treinamento e supervisão. 

Os relatos a seguir mostram a enorme preocupação dos entrevistados com os 

funcionários que trabalham empreendimento. 

“A qualificação foi sempre mais difícil. Pelo fato de ser mão de obra 

local, os procedimentos construtivos dependem de experiência 

(montagem de forma, amarração de armaduras, etc.), situação esta que 

forçou a engenharia do proprietário a agir com maior ênfase buscando 

garantir que a execução fosse segura e dentro do especificado.” 

(Entrevistado 2 | Proprietários) 
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“A rotatividade da mão de obra é muito grande (seis meses é um prazo 

de desligamento frequente). Sempre tem gente nova na obra, com falta 

de percepção do ambiente, propícia para a ocorrência de acidentes.” 

(Entrevistado 3 | Proprietários) 

“Existe uma carência a nível nacional. Ao contrário das obras civis, 

onde a necessidade de especialização é menos intensa, na montagem 

eletromecânica esta é necessária. As atividades demandadas não são 

naturais, devendo ser aprendidas. Ocorre uma carência de 

profissionais desta área, decorrente da ocorrência de várias obras em 

atividade no momento, fazendo com que não seja possível identificar 

mão de obra qualificada disponível no mercado.” (Entrevistado 5 | 

Construtores) 

“Para trazer um profissional dos grandes centros para a usina é muito 

difícil, assim uma mão de obra básica deveria ser disponibilizada 

localmente, o que passa a ser um problema. Para contornar este 

problema, não resta solução outra que não seja trazer profissionais de 

outros centros para cá. Assim, o custo é maior do que inicialmente se 

pensava mas garante-se a qualidade pretendida.” (Entrevistado 7 | 

Construtores) 

5.2.3.6 Resumo dos Indutores de Risco 

A tabela a seguir mostra o resultado da análise de conteúdo das entrevistas. O 

número de menções sobre cada um dos fatores indutores de risco estão separados por 

proprietários e construtores, bem como seus totais. 

Tabela 14: Número de menções dos Indutores de Risco nas entrevistas 

 

Modalidade 

Contratual 

Manejo do 

Rio 

Montagem 

Eletromecânica 

Obras 

Civis 

Mão de 

Obra 

Proprietários 1 1 2 2 3 

Construtores 2 1 3 1 4 

Total 3 2 5 3 7 
Fonte: Elaboração própria 
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5.2.4 Eventos de Risco 

Como já foi exposto no capítulo 3 deste trabalho, eventos de risco são quaisquer 

eventos ou condições incertas que, caso ocorram, desencadearão consequências 

negativas que afetarão os objetivos do projeto. 

Durante o processo de coleta de dados, buscou-se identificar eventos que 

possuíssem conotações negativas na opinião de cada um dos entrevistados. Os cinco 

eventos identificados, bem como alguns trechos importantes de suas falas que 

embasaram a decisão, estão expostos a seguir.  

5.2.4.1 Ciclo Hidrológico (CH) 

Como a UHE Santo Antônio está localizada na Região Amazônica, a hidrelétrica 

sofre influência de estações climáticas sazonais. Desta maneira, o ciclo hidrológico 

torna-se essencial no planejamento e construção de obras de engenharia desta região, 

pois existem seis meses de seca e seis meses de cheia. Caso haja algum erro de 

planejamento ou ocorra algum fator adverso e o período de seca seja perdido, a 

construção somente poderá ser retomada no ano seguinte. 

Nas citações a seguir, um representante dos proprietários e um dos construtores 

expõem suas opiniões sobre este importante fator de risco da região. 

 “Em Rondônia chove muito tornando difícil o planejamento da obra, 

diferenciado de outras hidroelétricas localizadas fora da região 

amazônica. As chuvas começam em novembro e terminam em abril. 

Janeiro, fevereiro e março se trabalham pouco, com nenhuma 

movimentação de terra. As ensecadeiras foram feitas em maio, para 

desviar o rio e criar reservatório. Em julho de 2011 foi feito este 

desvio. Caso esta janela fosse perdida, apenas seria possível realizar o 

desvio do rio ano seguinte.” (Entrevistado 1 | Proprietários) 

“O ciclo hidrológico é anual e, se for perdida a baixa do rio para 

alguma atividade, tal situação traria um grande risco de gerar atraso no 

cronograma.” (Entrevistado 9 | Construtores) 
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5.2.4.2 Especificação do Produto (EP) 

Uma construção do porte e da complexidade de Santo Antônio requer a 

utilização de diferentes equipamentos, peças, materiais que são fabricados por diferentes 

empresas fornecedoras. Muitos destes insumos admitem tolerâncias mínimas quanto a 

suas especificações de dimensão, materiais, etc. 

Desse modo, o fator “especificação do produto” constitui um fator crítico para 

bom andamento das obras. Especificações erradas de padrões de conformidade causam 

retrabalhos, perdas de tempo, de materiais, de serviços, etc. 

Estas perdas de tempo acarretam em atrasos no cronograma geral das obras e 

impactam no prazo e na qualidade do empreendimento. Estas preocupações são 

expostas nos próximos dois trechos das entrevistas, onde um representante dos 

proprietários e dois dos construtores exibem visões semelhantes. 

 “Há três grandes fornecedores [Voith, Andritz e Alston]  e a 

quantidade de retrabalho é muito grande”. Além disso, “A 

performance das máquinas não está atendendo as exigências  da Santo 

Antônio neste momento, principalmente pelo fato de ser  a maior do 

mundo deste tipo. A primeira máquina apresentou um problema no 

mancal guia da turbina (MGT).” (Entrevistado 1 | Proprietários) 

“Estão [os fornecedores] bastante pressionados para atender a 

elevação da necessidade, causando problemas de baixa qualidade dos 

equipamentos.” (Entrevistado 5 | Construtores) 

“As ocorrências de não conformidade solicitam ações, a exemplo de 

danos que ocorrem durante o transporte dos equipamentos, 

condicionando a utilização de mão de obra no site.” (Entrevistado 7 | 

Construtores) 

5.2.4.3 Qualidade do Serviço (QS) 

A qualidade do serviço é um dos principais fatores responsáveis para que não 

ocorram falhas ou problemas de não conformidade no resultado dos trabalhos. Dentre 

alguns itens que são englobados pela “qualidade do serviço”, pode-se destacar: 

capacidade, qualificação e dimensionamento adequado da mão de obra, planejamento 
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das atividades, coordenação dos serviços, controle e organização, detalhamento e 

clareza nos trabalhos a serem executados, segurança, etc. 

Os entrevistados frisaram a imensa pressão oriunda de se construir um 

empreendimento na Região Amazônica, bem como questões relacionadas ao controle de 

qualidade e a curva de aprendizado dos funcionários atrelada à experiência de trabalho. 

 “O grande potencial hidrelétrico a ser explorado no Brasil está na 

Amazônia, portanto estamos proibidos de errar. Se o serviço for 

malfeito, trará transtorno à população e, uma vez que a usina está 

localizada muito próxima de uma capital de estado, um erro 

inviabilizaria os futuros projetos.” (Entrevistado 1 | Proprietários) 

“O acompanhamento é por spot check, ou seja, por amostragem. É 

feito por prioridade, o que é mais importante para que seja bem feito. 

Uma determinada atividade tem os pontos principais que devem ser 

executados de forma correta, os quais são checados pelos membros da 

equipe.” e “O ganho de experiência ocorre com o tempo, fazendo com 

que a qualidade das obras melhore gradativamente.” (Entrevistado 2 | 

Proprietários) 

5.2.4.4 Interface (IN) 

Problemas de interface são críticos pois equipes diferentes trabalham em etapas 

complementares nas áreas de logística, obras civis, montagens, testes e detalhamentos 

de procedimentos. Com tantas tarefas, equipamentos e serviços dependentes uns dos 

outros, problemas de acoplamento costumam ocorrer com frequência. Além disso, 

tempos e movimentos desajustados também são o foco da atenção da gestão de 

interface. 

Os especialistas entrevistados expuseram suas preocupações decorrentes de 

problemas de interface que podem causar perdas de tempo, atrasos no cronograma e 

retrabalhos. 

“A gestão de interface entre o grupo construtor, o grupo montador e o 

projetista, é uma das fraquezas neste projeto. Por ser uma grande 

quantidade de situações, divergências têm ocorrido, provocando falhas 

e a consequente perda de tempo.” (Entrevistado 2 | Proprietários) 
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“O gerenciamento de interface, neste caso, é feito normalmente pela 

montadora, tentando se antecipar a eventuais problemas. Esta não tem 

o poder de influenciar o fabricante no aspecto da alteração na 

sequência de fabricação, por exemplo. Um dos maiores aspectos é, 

portanto, a dependência de que as demais atividades estejam 

concluídas.” (Entrevistado 5 | Construtores) 

5.2.4.5 Paralisações (PA) 

Paradas não programadas podem ocorrer por diversos motivos, por exemplo: 

iniciativa, incapacidade ou falhas no planejamento da mão de obra, problemas de 

diversas ordens enfrentados pelos fornecedores, problemas de transporte, desembaraços 

nas alfândegas e muitos outros. Fatores internos e externos tem alto grau de importância 

neste evento de risco. Um exemplo de um fator externo crítico é uma greve dos 

funcionários das empresas de ônibus que levam seus funcionários para o trabalho. Ou 

greve dos funcionários da receita federal, como comentou o entrevistado 9. 

Algumas consequências das paralisações são atrasos no cronograma, problemas 

de uniformidade estrutural (ex. serviços de concretagem interrompidos podem causar 

retrabalhos), danos em peças e componentes sujeitos a intempéries, dentre outros. Os 

trechos a seguir mostram dois relatos de representantes dos construtores e suas 

preocupações com as diversas formas de paralisações. 

“A avaliação de risco da mão de obra não foi suficiente para prever 

prejuízos com paralisações (ocorreram quatro até o momento) e de 

dificuldade na negociação dos dissídios salariais imposta pelos 

empregados e sindicatos. Este problema é permanente e deve perdurar 

até a conclusão da obra” (Entrevistado 6 | Construtores) 

“Existe o risco do apagão de mão de obra decorrente da grande 

quantidade e diversidade de obras ocorrendo no Brasil, a exemplo do 

PAC1, PAC2, Olimpíadas e Copa do Mundo.” E posteriormente 

afirma: “Existe o risco de logística no transporte de equipamentos e 

também de problemas alfandegários, como por exemplo, aconteceu 

com a retenção de equipamentos decorrente de uma greve de 

funcionários da Receita Federal.” (Entrevistado 9 | Construtores) 
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5.2.4.6 Resumo dos Eventos de Risco 

De forma análoga à Tabela 14, a tabela a seguir mostra um resumo das menções 

dos cinco Eventos de Risco mais mencionados durantes as entrevistas. Estão divididos 

em proprietários, construtores e total. 

Tabela 15: Número de menções dos Eventos de Risco nas entrevistas 

 

Ciclo 

Hidrológico 

Especificação do 

Produto 

Qualidade do 

Serviço 
Interface Paralisação 

Proprietários 1 2 2 1 1 

Construtores 2 4 2 2 2 

Total 3 6 4 3 3 
Fonte: Elaboração própria 

5.3 Aplicação do Método AHP 

Após o processo das entrevistas e análise de seus conteúdos, foi gerado um 

questionário com diversas comparações de fatores indutores de risco e eventos de risco. 

Este questionário foi aplicado a cada um dos entrevistados e suas respostas foram 

separadas por grupo e compiladas, a fim se obter um resultado para cada parte 

interessada. 

5.3.1 Aplicação do questionário aos entrevistados 

A função do questionário aplicado aos entrevistados é obter uma comparação 

pareada de importância entre cada um dos fatores indutores de risco e entre os eventos 

de risco. Por consequência, espera-se obter uma área que seja mais crítica ou impactante 

para os resultados do projeto. O questionário aplicado em tamanho real encontra-se no 

Apêndice A deste trabalho. 
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Figura 16: Questionário AHP 

Fonte: Elaboração própria 

A primeira série de comparações do questionário pondera sobre os fatores 

indutores de risco a fim de se determinar as importâncias relativas que eles representam 

para os objetivos do empreendimento. A figura abaixo ilustra estas comparações. 

Tomando como exemplo a primeira linha, o respondente deve definir entre “Modalidade 

Contratual” e “Manejo do Rio” qual deles seria um fator que causaria um maior 

impacto. Caso sejam de igual importância, o entrevistado deve marcar “1”. A escala vai 

até um grau de máxima importância, nota “9”.  

 

Figura 17: Questionário AHP - Indutores de Risco 

Fonte: Elaboração própria 
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Após responder sobre a importância dos fatores indutores de risco, os 

entrevistados devem fazer comparações pareadas sobre os eventos de risco sob a ótica 

de cada um dos indutores de risco. A figura abaixo mostra um exemplo para o indutor 

de risco “Modalidade Contratual”. Destarte, o respondente deve realizar comparações 

pareadas dos eventos de risco – analogamente ao primeiro formulário – pensando no 

indutor de risco. Usando primeira linha deste exemplo, o entrevistado deve comparar a 

importância entre “Ciclo Hidrológico” e “Especificação do Produto”, pensando na 

“Modalidade Contratual” como fator instigador do risco. 

 

Figura 18: Questionário AHP - Eventos de Risco 

Fonte: Elaboração própria 

5.3.2 Exemplo do algoritmo AHP 

A aplicação do algoritmo AHP é bem simples. A figura abaixo mostra um 

exemplo de aplicação do método para a comparação pareada entre indutores de risco 

para o Entrevistado 2. 

A parte triangular superior é retirada da pesquisa, a diagonal principal é sempre 

“1”, pois é a comparação entre os dois mesmos fatores. E a parte triangular inferior é o 

inverso da parte triangular superior. Assim sendo, para o cálculo dos pesos relativos de 

cada um dos fatores, deve-se realizar um simples algoritmo que será exemplificado para 

o fator Modalidade Contratual (MC). 

Deve-se calcular o somatório de cada célula da primeira linha dividido pelo total 

de sua coluna correspondente. Em seguida, o valor do somatório deve ser dividido por 

cinco, pois esta é a quantidade de elementos considerados nas comparações. 
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Figura 19: Exemplo do algoritmo AHP 

Fonte: Elaboração própria 

5.3.3 Resultado para os proprietários 

A seguir, serão expostos os resultados obtidos para cada um dos respondentes da 

parte dos proprietários, bem como um valor agregado – chamado de “peso” – que nada 

mais é do que a média aritmética dos resultados dos três entrevistados. 

 

5.3.3.1 Peso para Indutores de Risco 

A primeira parte do questionário é referente aos fatores indutores de risco. A 

tabela abaixo mostra que o fator “Modalidade Contratual” é o de maior importância 

para os proprietários, seguido da “Montagem Eletromecânica”, “Mão de Obra”, “Obras 

Civis” e “Manejo do Rio”, como sendo o fator de menor importância. 
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Tabela 16: Peso para Indutores de Risco (Proprietários) 

Indutores de Risco Sigla 
Entrevistados Peso do 

Indutor 
Ordem 

1 2 3 

Modalidade Contratual MC 0,4965 0,4342 0,0349 0,3219 1 

Manejo do Rio MR 0,0807 0,1765 0,0757 0,1110 5 

Montagem Eletromecânica ME 0,2450 0,2590 0,2356 0,2465 2 

Obras Civis OC 0,1462 0,0734 0,1480 0,1225 4 

Mão de Obra MO 0,0316 0,0569 0,5059 0,1981 3 

Fonte: Elaboração própria 

5.3.3.2 Peso para Eventos de Risco 

As tabelas seguintes mostram as respostas dos representantes de proprietários 

para os eventos de risco, à luz de cada um dos indutores de risco. É possível visualizar 

as respostas de cada um dos entrevistados, além do agregado das respostas, chamado de 

“Peso dos Eventos de Risco”. A última coluna mostra a ordem de prioridades para cada 

um dos eventos. 

 Modalidade Contratual 

Tabela 17: Eventos de Risco | MC (Proprietários) 

Eventos de Risco Sigla 
Entrevistados Peso dos Eventos 

de Risco 
Ordem 

1 2 3 

Ciclo Hidrológico CH 0,1380 0,0477 0,2269 0,1375 4 

Especificação do Produto EP 0,1057 0,3901 0,0802 0,1920 3 

Qualidade do Serviço QS 0,3395 0,3725 0,1452 0,2857 2 

Interface IN 0,0494 0,1044 0,0366 0,0634 5 

Paralisação PA 0,3675 0,0853 0,5111 0,3213 1 

Fonte: Elaboração própria 

 Manejo do Rio 

Tabela 18: Eventos de Risco | MR (Proprietários) 

Eventos de Risco Sigla 
Entrevistados Peso dos Eventos 

de Risco 
Ordem 

1 2 3 

Ciclo Hidrológico CH 0,1380 0,0849 0,4809 0,2346 2 

Especificação do Produto EP 0,1057 0,4341 0,0393 0,1930 4 

Qualidade do Serviço QS 0,3395 0,2596 0,0829 0,2273 3 

Interface IN 0,0494 0,0941 0,1558 0,0997 5 

Paralisação PA 0,3675 0,1274 0,2412 0,2453 1 

Fonte: Elaboração própria 
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 Montagem Eletromecânica 

Tabela 19: Eventos de Risco | ME (Proprietários) 

Eventos de Risco Sigla 
Entrevistados Peso dos Eventos 

de Risco 
Ordem 

1 2 3 

Ciclo Hidrológico CH 0,1380 0,0710 0,0415 0,0835 5 

Especificação do Produto EP 0,1057 0,5166 0,1799 0,2674 2 

Qualidade do Serviço QS 0,3395 0,2469 0,1102 0,2322 3 

Interface IN 0,0494 0,0893 0,2477 0,1288 4 

Paralisação PA 0,3675 0,0762 0,4206 0,2881 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Obras Civis 

Tabela 20: Eventos de Risco | OC (Proprietários) 

Eventos de Risco Sigla 
Entrevistados Peso dos Eventos 

de Risco 
Ordem 

1 2 3 

Ciclo Hidrológico CH 0,1380 0,5068 0,1516 0,2654 2 

Especificação do Produto EP 0,1057 0,2552 0,0447 0,1352 4 

Qualidade do Serviço QS 0,3395 0,1439 0,1193 0,2009 3 

Interface IN 0,0494 0,0588 0,2677 0,1253 5 

Paralisação PA 0,3675 0,0354 0,4167 0,2732 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Mão de Obra 

Tabela 21: Eventos de Risco | MO (Proprietários) 

Eventos de Risco Sigla 
Entrevistados Peso dos Eventos 

de Risco 
Ordem 

1 2 3 

Ciclo Hidrológico CH 0,1380 0,1620 0,0403 0,1134 4 

Especificação do Produto EP 0,1057 0,5032 0,0666 0,2252 3 

Qualidade do Serviço QS 0,3395 0,2098 0,2194 0,2562 2 

Interface IN 0,0494 0,0900 0,1571 0,0988 5 

Paralisação PA 0,3675 0,0349 0,5166 0,3063 1 

Fonte: Elaboração própria 
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5.3.3.3 Grau de Importância de Risco para Proprietários 

Após calcular os pesos para os fatores indutores de risco e para os eventos de 

risco (sob a ótica de cada um dos indutores de risco), foi possível montar uma tabela 

semelhante àquela mostrada na Tabela 13: Matriz Eventos de Risco x Indutores de 

Risco. Cada célula é calculada pelo produto dos pesos indicados nos títulos da linha e 

da coluna correspondentes. Dessa forma, os fatores indutores de risco “desaparecem” da 

análise e é possível calcular o grau de importância de risco para os proprietários pelo 

somatório de cada uma das colunas. 
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Tabela 22: Grau de Importância do Risco | Proprietários 

 
  Eventos de Risco 

    
Ciclo 

Hidrológico 

Especificação 

do Produto 

Qualidade 

do Serviço 
Interface Paralisação 

Indutores 

de Risco 

Modalidade 

Contratual 
0,0443 0,0618 0,0920 0,0204 0,1034 

Manejo do Rio 0,0260 0,0214 0,0252 0,0111 0,0272 

Montagem 

Eletromecânica 
0,0206 0,0659 0,0572 0,0317 0,0710 

Obras Civis 0,0325 0,0166 0,0246 0,0153 0,0335 

Mão de Obra 0,0225 0,0446 0,0508 0,0196 0,0607 

  0,1459 0,2103 0,2498 0,0982 0,2958 
  

  
15% 21% 25% 10% 30% 

  

  

  

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Neste caso, o evento de risco de maior importância para os proprietários foi a 

paralisação – com 30% de importância – seguido pela qualidade do serviço, 

especificação do produto, ciclo hidrológico e interface, com 10%. 

5.3.4 Resultado para os construtores 

De forma análoga ao que foi realizado para os representantes dos proprietários, 

os resultados obtidos para cada um dos seis respondentes dos construtores, bem como 

os “pesos” agregados foram compilados em algumas tabelas que serão expostas a 

seguir, a fim de se hierarquizar os eventos de risco para eles. 

 

5.3.4.1 Peso para Indutores de Risco 

Nas respostas sobre os fatores indutores de risco para os construtores, a “Mão de 

Obra” foi tida como o fator de maior relevância, seguido da “Modalidade Contratual”, 

“Montagem Eletromecânica”, “Manejo do Rio” e “Obras Civis”. 

#1 #2 
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Tabela 23: Peso para Indutores de Risco (Construtores) 

Indutores de 

Risco 
Sigla 

Entrevistados Peso do 

Indutor 
Ordem 

4 5 6 7 8 9 

Modalidade 

Contratual 
MC 0,5022 0,1310 0,2539 0,4342 0,0772 0,0335 0,2387 2 

Manejo do Rio MR 0,0489 0,0378 0,0591 0,1765 0,2727 0,0846 0,1133 4 

Montagem 

Eletromecânica 
ME 0,2279 0,2541 0,0366 0,2590 0,0647 0,2801 0,1871 3 

Obras Civis OC 0,0554 0,0653 0,1449 0,0734 0,1327 0,1102 0,0970 5 

Mão de Obra MO 0,1656 0,5119 0,5055 0,0569 0,4527 0,4916 0,3640 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.3.4.2 Peso para Eventos de Risco 

De maneira idêntica ao que foi feito com os proprietários, após responderem 

sobre os fatores indutores de risco, os representantes dos construtores foram solicitados 

que realizassem a comparação pareada dos eventos de risco sob o ponto de vista de cada 

um dos indutores. Suas respostas individuais e agregadas – “Peso dos Eventos de 

Risco” – encontram-se nas próximas tabelas. A ordem de prioridades encontra-se, 

novamente, na última coluna. 

 Modalidade Contratual 

Tabela 24: Eventos de Risco | MC (Construtores) 

Eventos de Risco Sigla 

Entrevistados Peso dos 

Eventos 

de Risco 

Ordem 
4 5 6 7 8 9 

Ciclo Hidrológico CH 0,0385 0,0333 0,0334 0,0477 0,2067 0,2428 0,1004 5 

Especificação do 

Produto 
EP 0,3091 0,0878 0,1543 0,3901 0,2915 0,0419 0,2124 2 

Qualidade do 

Serviço 
QS 0,1851 0,1610 0,2493 0,3725 0,1835 0,0928 0,2074 3 

Interface IN 0,2557 0,2470 0,0746 0,1044 0,1594 0,1728 0,1690 4 

Paralisação PA 0,2117 0,4707 0,4884 0,0853 0,1590 0,4497 0,3108 1 

Fonte: Elaboração própria 
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 Manejo do Rio 

Tabela 25: Eventos de Risco | MR (Construtores) 

Eventos de Risco Sigla 
Entrevistados Peso dos 

Eventos 

de Risco 

Ordem 
4 5 6 7 8 9 

Ciclo Hidrológico CH 0,0600 0,3909 0,0357 0,0849 0,4055 0,5220 0,2498 2 

Especificação do 

Produto 
EP 0,1383 0,0509 0,1584 0,4341 0,1223 0,0744 0,1631 4 

Qualidade do 

Serviço 
QS 0,2079 0,1436 0,2371 0,2596 0,1913 0,1273 0,1945 3 

Interface IN 0,1802 0,0974 0,0775 0,0941 0,0950 0,0345 0,0964 5 

Paralisação PA 0,4137 0,3171 0,4912 0,1274 0,1859 0,2417 0,2962 1 

Fonte: Elaboração própria 

 Montagem Eletromecânica 

Tabela 26: Eventos de Risco | ME (Construtores) 

Eventos de Risco Sigla 
Entrevistados Peso dos 

Eventos 

de Risco 

Ordem 
4 5 6 7 8 9 

Ciclo Hidrológico CH 0,0649 0,0322 0,0332 0,0710 0,1722 0,0337 0,0679 5 

Especificação do 

Produto 
EP 0,2270 0,0838 0,1687 0,5166 0,1161 0,3557 0,2447 2 

Qualidade do 

Serviço 
QS 0,1053 0,2322 0,2443 0,2469 0,2511 0,3557 0,2392 3 

Interface IN 0,1930 0,1919 0,0725 0,0893 0,3882 0,0957 0,1718 4 

Paralisação PA 0,4098 0,4599 0,4812 0,0762 0,0724 0,1593 0,2765 1 

Fonte: Elaboração própria 

 Obras Civis 

Tabela 27: Eventos de Risco | OC (Construtores) 

Eventos de Risco Sigla 
Entrevistados Peso dos 

Eventos 

de Risco 

Ordem 
4 5 6 7 8 9 

Ciclo Hidrológico CH 0,0530 0,0767 0,2269 0,5068 0,2490 0,0889 0,2002 3 

Especificação do 

Produto 
EP 0,0928 0,0767 0,0802 0,2552 0,1314 0,0359 0,1120 4 

Qualidade do 

Serviço 
QS 0,2451 0,2385 0,1452 0,1439 0,2416 0,2457 0,2100 2 

Interface IN 0,1390 0,0767 0,0366 0,0588 0,1306 0,1507 0,0987 5 

Paralisação PA 0,4701 0,5315 0,5111 0,0354 0,2475 0,4789 0,3791 1 

Fonte: Elaboração própria 
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 Mão de Obra 

Tabela 28: Eventos de Risco | MO (Construtores) 

Eventos de Risco Sigla 
Entrevistados Peso dos 

Eventos 

de Risco 

Ordem 
4 5 6 7 8 9 

Ciclo Hidrológico CH 0,0332 0,0394 0,0349 0,1620 0,1044 0,0375 0,0685 5 

Especificação do 

Produto 
EP 0,0605 0,0632 0,2619 0,5032 0,0429 0,0799 0,1686 3 

Qualidade do 

Serviço 
QS 0,2525 0,2585 0,1663 0,2098 0,2707 0,1420 0,2166 2 

Interface IN 0,1208 0,1442 0,0568 0,0900 0,2198 0,1702 0,1337 4 

Paralisação PA 0,5330 0,4947 0,4801 0,0349 0,3622 0,5704 0,4126 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.3.4.3 Grau de Importância de Risco para Construtores 

Repetindo os procedimentos realizados para os representantes dos proprietários, 

montou-se a tabela abaixo a fim de calcular o grau de importância do risco para os 

construtores, que é basicamente o somatório de cada coluna. 

Tabela 29: Grau de Importância do Risco | Construtores 

 
  Eventos de Risco 

    
Ciclo 

Hidrológico 

Especificação 

do Produto 

Qualidade 

do Serviço 
Interface Paralisações 

Indutores 

de Risco 

Modalidade 

Contratual 
0,0240 0,0507 0,0495 0,0403 0,0742 

Manejo do Rio 0,0283 0,0185 0,0220 0,0109 0,0336 

Montagem 

Eletromecânica 
0,0127 0,0458 0,0448 0,0321 0,0517 

Obras Civis 0,0194 0,0109 0,0204 0,0096 0,0368 

Mão de Obra 0,0250 0,0614 0,0789 0,0487 0,1502 

  0,1093 0,1872 0,2155 0,1416 0,3464 
  

  
11% 19% 22% 14% 35% 

  

  

  
 

 
 

Fonte: Elaboração própria 

#1 #2 
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Assim como ocorreu para os proprietários, para os representantes dos 

construtores os dois eventos de risco com maior importância foram paralisação e 

qualidade do serviço – com 35% e 22% de importância, respectivamente. Em seguida, 

apareceram especificação do produto, interface e, por último, ciclo hidrológico. 
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6 CONCLUSÃO 

O objetivo inicial do trabalho era hierarquizar os riscos por meio de uma análise 

de como as diferentes partes interessadas tratam os macro elementos do 

empreendimento. 

A tabela abaixo mostra a hierarquização dos riscos para proprietários e 

construtores. Como pode ser observado, até o terceiro item de prioridade, os eventos de 

risco foram os mesmos para ambos stakeholders. 

Tabela 30: Resumo dos resultados para proprietários e construtores 

Proprietários Construtores 

Paralisação 1º Paralisação 

Qualidade do Serviço 2º Qualidade do Serviço 

Especificação do Produto 3º Especificação do Produto 

Ciclo Hidrológico 4º Interface 

Interface 5º Ciclo Hidrológico 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após a aplicação da metodologia AHP, constatou-se que a comparação do grau 

de importância de risco para os diferentes grupos ilustra pontos de vista quase 

coincidentes. Até o terceiro evento de risco, as opiniões de construtores e proprietários 

foram iguais: Paralisação, Qualidade do Serviço e Especificação do Produto. 

Divergências ocorreram apenas para os fatores indutores de risco: Modalidade 

Contratual é mais importante para proprietários, enquanto Mão de Obra é mais 

importante para construtores.  

Apesar de os stakeholders poderem ter interesses / expectativas diferentes ou 

conflitantes por estarem representando lados distintos de um contrato EPC, percebeu-se 

que existe aliança entre o consórcio construtor e proprietário com o intuito de prever e 

mitigar os diversos eventos de risco que possam ameaçar os resultados do 

empreendimento.  

Mesmo que a amostra de entrevistados utilizada na pesquisa seja pequena, ela é 

considerada representativa, na medida em que estão incluídos nos grupos estudados os 
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profissionais tomadores de decisão. Estes tem poder sobre os diferentes rumos que 

poderão ser seguidos pela UHE Santo Antônio por serem gestores das suas áreas de 

atuação. Igualmente, a média aritmética entre os pesos dos entrevistados faz sentido 

porque, apesar de alguns profissionais terem cargos hierárquicos mais altos, suas 

funções são igualmente importantes para a conclusão do empreendimento. A aplicação 

de pesos de importância a estes profissionais acrescentaria ainda mais subjetividade à 

pesquisa. 

A quantificação financeira proveniente de cada tipo de risco não está incluída no 

escopo deste trabalho. No entanto, segundo os entrevistados, estima-se um valor na 

ordem de R$ 2 milhões/dia de paralisação, sem considerar possíveis penalizações e 

lucro cessante da perda de oportunidade em gerar energia. Neste caso, o valor poderá 

atingir a quantia de R$ 10 milhões/dia. 

É importante notar que as respostas dos entrevistados podem ter sido enviesadas 

em função do tipo de seguro contratado pelo empreendimento. No caso da UHE Santo 

Antônio, esta possui seguro do tipo "all risks" que inclui lucros cessantes, obras civis, 

instalações e montagem, quebra de máquinas, danos contra terceiros, entre outros. Não 

são cobertos os casos de força maior (como inundações), greve nacional da categoria e 

outros. Caso a análise de decisão multicritério fosse aplicada hoje, após a enchente do 

Rio Madeira que atingiu a região em dezembro de 2013, o Ciclo Hidrológico 

provavelmente passaria a ser uma das prioridades para o consórcio construtor. 

Algumas sugestões para trabalhos futuros seriam: (i) realizar a mesma pesquisa / 

entrevistas com diferentes segmentos de profissionais, como supervisores e projetistas, 

e avaliar se as importâncias dadas aos riscos são as mesmas das equipes de gestores; (ii) 

identificar as consequências de risco; (iii) avaliação dos impactos monetários – onde tal 

estimativa for pertinente – usando softwares estatísticos como o @Risk; (iv) apurar 

medidas para mitigação dos riscos e planos contingenciais. 

  



81 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Atlas de Energia Elétrica do 

Brasil. 3. ed. Brasília: Brasil, 2008. 

ANEEL. BIG - Banco de Informações de Geração. Disponível em: 

<http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm>. Acesso 

em: 14 mar. 2014.  

COOPER, D.; GREY, S.; RAYMOND, G.; WALKER, P. Project Risk Management 

Guidelines: Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements, 3 ed., 

Chichester, John Wiley & Sons, 2005. 

DEY, P. K., “Project Risk Management: A Combined Analytic Hierarchy Process and 

Decision Tree Approach”, Cost Engineering, v. 44, n. 3, pp. 13-27, 2002. 

ELETROBRAS. Vantagens das hidrelétricas. Disponível em: 

<http://www.eletrobras.com/elb/natrilhadaenergia/meio-ambiente-e-

energia/main.asp?View={C188A694-4A68-4B73-9C60-2BB973B056D2}>. Acesso 

em: 17 mar. 2014.  

EPE. Empresa de Pesquisa Energética. Disponível em: <www.epe.gov.br>. Acesso 

em: 14 mar. 2014. 

FISCHETTI, M., "The Human Cost of Energy", Scientific American, v. 305, n. 3, pp. 

96-99, set. 2011.  

FUKAYAMA, H., Metodologia Baseada na Análise Multicritério Fuzzy para 

Avaliação de Riscos em Projetos Complexos de Engenharia: Aplicação na 

Indústria Aeronáutica. Dissertação de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2009.  

HO, W., “Integrated analytic hierarchy process and its applications – A literature 

review”, European Journal of Operational Research, v. 186, n. 1, pp. 211–228, abr. 

2008.  

ISHIZAKA, A.; LABIB, A., “Analytic Hierarchy Process and Expert Choice: Benefits 

and limitations”, OR Insight, v. 22, n. 4, pp. 201–220, dez. 2009.  

ISHIZAKA, A.; NEMERY, P. Multi-criteria Decision Analysis: Methods and 

Software, 1 ed, Chichester, John Wiley & Sons, 2013. 

MATSUDO, P. E.; Estrutura da Energia no Brasil : Órgãos e Sistemas. Anotações 

de Aula, Centro Universitário Fundação Santo André, Santo André, 2011. Disponível 

em: 

<http://www3.fsa.br/localuser/energia/Estrutura%20da%20Energia%20no%20Brasil/Es

trutura%20da%20Energia%20no%20Brasil%20-%20FSA%20-%202011%20-

%20Aula%202.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2014. 



82 

 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Setor Elétrico Brasileiro busca garantir 

suprimento e reduzir tarifas. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2011/12/setor-eletrico-brasileiro-busca-

garantir-suprimento-e-reduzir-tarifas>. Acesso em: 18 mar. 2014.  

ONS. Mapas do SIN. Disponível em: 

<http://www.ons.org.br/conheca_sistema/mapas_sin.aspx>. Acesso em: 20 mar. 2014.  

ONS. Entenda o Setor - Evolução do Setor Elétrico Brasileiro. Disponível em: 

<http://www.ons.org.br/entenda_setor/evolucao_setor.aspx>. Acesso em: 18 mar. 2014.  

PMI, Project Management Institute; Um Guia de Conjunto de Conhecimentos em 

Gerenciamento de Projetos: Guia PMBOK®, 3 ed., Filadélfia, Project Management 

Institute, 2004. 

PSR. Home. Disponível em: <http://www.psr-inc.com.br/portal/psr_en>. Acesso em: 23 

abr. 2014.  

RAZ, T.; HILLSON, D., “A Comparative Review of Risk Management 

Standards”, Risk Management, v. 7, n. 4, pp. 53-66, 2005. 

ROY, B., “The optimization problem formulation: Criticism and overstepping”, 

Journal of the Operational Research Sociey, v. 32, n. 6, pp. 427–436, 1981. 

SAATY, T. L., “How to make a decision: The analytic hierarchy process”, European 

Journal of Operational Research, v. 48, n. 1, pp. 9–26, set. 1990.  

SANTO ANTÔNIO ENERGIA. Website - Santo Antônio Energia. Disponível em: 

<http://www.santoantonioenergia.com.br/>. Acesso em: 1 maio 2014.  

SCHUCK, R., "Panorama do Setor Eletrico Brasileiro", II Jornada Internacional 

sobre el Sector Electrico en el Ambito Euroamericano, out. 2007. Disponível em: 

<http://www.cne.es/cgi-bin/BRSCGI.exe?CMD=VEROBJ&MLKOB=315481835959>. 

Acesso em: 1 maio 2014. 

VAIDYA, O. S.; KUMAR, S., “Analytic hierarchy process: An overview of 

applications”, European Journal of Operational Research, v. 169, n. 1, pp. 1–29, fev. 

2006.  

ZOPOUNIDIS, C.; DOUMPOS, M, “Multi-criteria classification and sorting methods: 

A literature review”, European Journal of Operational Research, v. 138, n. 2, pp. 

229–246, abr. 2002.  



83 

 

APÊNDICE A 

 



84 

 

 

 


