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RESUMO 
 

Futuros proprietários de unidades industriais contratam empresas especializadas para efetuar as 
atividades de projeto de engenharia, construção, montagem e testes das instalações. A política de 

contratação selecionada depende de inúmeras variáveis que não são adequadamente avaliadas. Este 
trabalho mostra os aspectos mais importantes a serem considerados na implantação de 

empreendimentos e propõe uma metodologia com a utilização de multicritério de apoio a decisão para 
selecionar a política de contratação mais adequada. A metodologia é aplicada ao caso de seleção de 
política de contratação de termelétricas brasileiras. Os resultados obtidos são comparados com as 

políticas que, de fato, foram adotadas por uma empresa estatal brasileira.  
 

Palavras Chave: política de contratação – multicritério - termelétricas 
 
 

ABSTRACT 
 

Future owners of thermoelectric contract specialized companies to construct the units. The method of 
the contract chose depend of many variables. This paper shows important aspects that the manager 

need to consider before to contract the services of engineering, construction and erection. This paper 
suggests a multicriteria methodology to aid the manager to decide the best contract method. It was 
used this methodology in Brazilian thermoelectric project and was compared with others contract 

methods of the public sectors companies that is constructing thermoelectric. 
 

Key words: contract method – multicriteria - thermoelectric  
 
    
1. INTRODUÇÃO 
 

Os futuros proprietários de unidades industriais normalmente contratam o fornecimento de 
bens e serviços com empresas especializadas em atividades de projeto, suprimento, construção e 
montagem. A política de contratação, bem como os regimes escolhidos para os contratos são variados 
e sua escolha depende de vários aspectos, dentre eles o fornecimento de bens e execução das obras 
com recursos próprios ou financiados, a equipe do proprietário que gerenciará e fiscalizará as 
atividades, a cultura da empresa, dentre outros. 

O presente trabalho apresenta uma metodologia que busca auxiliar à tomada de decisão na 
seleção da melhor política de contratação a ser adotada na implantação de empreendimentos 
industriais. A metodologia é aplicada a empreendimentos de unidades termelétricas e os resultados do 
modelo são comparados com as políticas de contratação que foram utilizadas na implantação de 
unidades termelétricas no Brasil, nos últimos dois anos. É composto, além desta introdução, de cinco 
seções. Na seção 2 fazemos uma revisão bibliográfica referente às políticas de contratação. Na seção 3 
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expomos a metodologia utilizada para seleção da política. Prosseguimos na seção 4 apresentando um 
estudo de caso, onde aparecem os resultados obtidos e é feita uma comparação com as políticas que 
foram efetivamente utilizadas. Na seção 5 externamos as conclusões e recomendações para futuras 
aplicações. O trabalho se encerra com a referencia bibliográfica constante da seção 6. 
 
2. POLÍTICAS DE CONTRATAÇÃO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 
 

Existe uma enorme preocupação nos EUA em avaliar a eficácia das políticas de contratação 
mais adequadas na indústria da construção. Podemos considerar que as definições das três políticas 
usadas em construções prediais nos Estados Unidos da América, que foram dadas por SANVIDO et al 
(1997), são integralmente aplicáveis para toda a indústria da construção. São elas: 

• “Projeto-licitação-construção”1 - processo tradicional na indústria da construção dos Estados 
Unidos da América, onde a proprietária contrata o projeto executivo de engenharia e a partir 
dele licita a obra para  selecionar uma empresa, normalmente a preço global; 

• “Projeto-construção” 2 - contrato entre a proprietária e uma empresa, firmado com base em 
dados técnicos simplificados, que são gerados pela proprietária. A contratada, então, fica com 
a responsabilidade de efetuar todas as atividades; 

• “Gerência da construção em risco”3 – nesse caso a proprietária contrata em separado uma 
projetista e uma empresa para execução das obras. A contratada assina um contrato onde 
geralmente garante o máximo preço de construção, recebendo um valor específico como lucro. 
Participa desde o início do projeto executivo, podendo adquirir antecipadamente 
equipamentos e materiais, bem como inicia os serviços de construção antes do projeto estar 
concluído. 
Na figura 1 retratamos, esquematicamente, as três políticas de contratação, que permite 

visualizar a inter-relação entre os diversos envolvidos na construção das instalações. 
 

FIGURA 1 – POLÍTICAS DE CONDUÇÃO DE PROJETOS 
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1 Tradução do termo em inglês “Design-Bid-Build” (DBB). 
2 Tradução do termo em inglês “Design-Build” (DB). É similar ao sistema EPC (engineer-procure-construct) 
utilizado em empreendimentos industriais. 
3 Tradução do termo em inglês “Construct-Manage at Risk” (CM@risk) 
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Dentre as diversas classificações dadas para a indústria de construção, podemos considerar a 
dada por HALPIN et al (1998). Transcrevemos a mesma na tabela 1, mostrando, também, o percentual 
de cada segmento em relação ao total da indústria da construção. Notamos que plantas de geração de 
energia fazem parte de construção predial.  

Em termos de utilização na indústria de construção americana, o Design-Build Institute of 
America, segundo HBE BLUE PRINT (2002), apresenta um gráfico que explicita um crescimento do 
sistema “projeto-construção”, comparando esse crescimento com a evolução das outras duas políticas. 
Os valores que reproduzimos na figura 2 apresentam uma extrapolação da utilização das três políticas 
até o ano de 2015. 

Podemos observar que há um crescimento da política “projeto-construção” em relação às 
outras duas. Se formos comparar essa política com o que menciona a lei brasileira sobre licitações no 
serviço público, a LEI 8666 (1993) define um regime de contratação chamado empreitada integral, que 
se aproxima da política “projeto-construção”.  

 
 

TABELA 1 -  SEGMENTOS DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 
 SEGUNDO HALPIN et al (1998) 

 
SEGMENTO PRINCIPAL 

 
SEGMENTOS SECUNDÁRIOS 

PERCENTUAL 
INVESTIMENTO DA 

INDÚSTRIA DE 
CONSTRUÇÃO DOS 

EUA  
 
 

CONSTRUÇÃO PREDIAL 

Escolas, Universidades, Hospitais, 
Escritórios comerciais, Armazéns, 
Planta de geração elétrica, Teatros, 
Prédios governamentais, Alamedas 
comerciais, Centros de recreação. 

 
 

35 a 40 % 

 
CONSTRUÇÃO 
RESIDENCIAL 

Casas mono familiar, Casas multi 
familiar, Prédios de apartamentos, 
Condomínios 

 
30 a 35 % 

 
 

CONSTRUÇÃO DE 
ENGENHARIA PESADA 

Barragens, Túneis, Pontes, Rodovias, 
Aeroportos, Sistema de trânsito 
urbano, Portos, Tubulações de 
distribuição de produtos, Plantas de 
tratamento de água, Redes de 
comunicação. 

 
 

20 a 25 % 

 
 

CONSTRUÇÃO 
INDUSTRIAL 

Refinarias de petróleo, plantas 
petroquímicas, Plantas de combustível 
sintético, Plantas de energia nuclear, 
Plantas de fabricação pesada 

 
5 a 10 % 

 
 
 
O presente trabalho busca avaliar qual das duas políticas (“projeto-construção” e “projeto-

licitação-construção”) será a melhor opção para implantação de um determinado empreendimento 
industrial. Não incluímos a terceira política visto não ter sido comum utilizá-la no Brasil. O contrato 
de construção na política “gerência do contrato em risco” é normalmente pactuada no regime de 
administração, conforme dito por SANVIDO et al (1997). Por esta razão não vem tendo muita 
aceitação no Brasil, principalmente pelo fato de que a LEI 8666 (1993) não permite que os órgãos 
públicos assinem esse regime de contrato. Por isso deixamos de incluí-la na pesquisa efetuada.      
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Deve ser lembrado, antecipando o que será mostrado no estudo de caso, que cada política de 

contratação pode ser composta de subconjuntos, sendo os mesmos concebidos em função de vários 
aspectos que envolvem o empreendimento, devendo todos eles ser considerados na fase de seleção da 
política de contratação.  

   
3. METODOLOGIA PROPOSTA 
 
 A metodologia que propomos é bastante simples e consta de cinco etapas. São: 
a)  Identificar as possíveis alternativas de política de contratação ao nível de subconjuntos das políticas 

“projeto-construção” e “projeto-licitação-construção”; 
b)  Selecionar os critérios adequados, que nomeamos de atributos; 
c)  Elaborar questionário para cada atributo; 
d) Obter avaliação do questionário por profissionais especializados (avaliadores) na área de 

conhecimento de implantação de empreendimentos industriais, com apoio dos facilitadores; 
e) Processar estatisticamente os dados e submeter os resultados ao responsável pela implantação do 

empreendimento em análise (decisor). 
Com o objetivo de adequadamente concebermos o processo de seleção de alternativas é 

fundamental, conforme sugerido por ENSSLIN et al (2001), responder as seguintes questões: 
a) Quais são os atores que estão envolvidos no processo decisório? 
b) Que tipos de alternativas estão disponíveis? 
c) De que forma as alternativas devem ser avaliadas? 
d) Qual o problema a ser resolvido? 
e) Quais os objetivos dos decisores a serem levados em conta na avaliação das alternativas? 
f) Como mensurar a performance das alternativas em cada um destes objetivos? 
g) Como agregar de forma global as performances parciais das alternativas de cada objetivo? 
h) Qual a influência de pequenas variações nos parâmetros do modelo multicritério na resposta 

final? 
i)          Quais recomendações podem ser feitas a partir dos resultados do modelo multicritério? 

Durante o estudo de caso que apresentamos na próxima seção, mostramos detalhadamente a 
metodologia. Na conclusão do estudo de caso sugerimos melhorias para a metodologia utilizada. 
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FIGURA 2 - EVOLUÇÃO DAS TRÊS POLÍTICAS DE CONTRATAÇÃO AO 
LONGO DO TEMPO SEGUNDO O DBI
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S B P O

4. ESTUDO DE CASO 
 
4.1. Objeto do Estudo e sua Importância 
 

O objeto do estudo foi à política de contratação de implantação de usinas termelétricas a gás 
natural no Brasil, considerando a cultura atual de uma estatal que participa desse mercado de energia. 
Devemos ter em mente que a política de contratação pode influenciar sobremaneira nos resultados 
finais do empreendimento, tanto na data de início de operação, quanto no custo e na eficiência 
operacional.  

A importância do estudo fica patente ao analisarmos o volume de investimentos na 
implantação de termelétricas no Brasil. De acordo com a ANEEL (2002 a) existem seiscentas usinas 
termelétricas no Brasil com uma capacidade instalada média por usina de 17,47 MW, caracterizando 
usinas de pequeno porte, quando comparadas com a capacidade média unitária de usinas hidroelétricas 
que é de 463,01 MW. Entretanto, o esforço nacional de modificar o perfil de consumo energético, com 
o incremento do uso de gás natural, altera significativamente o porte das usinas termelétricas em 
implantação. Segundo a ANEEL (2002 a) existem quinze usinas termelétricas em construção, com 
uma capacidade média de geração instalada de 448,94 MW/termelétrica, aproximando-se 
significativamente do valor médio de capacidade de geração de cada usina hidroelétrica. 

Das quinze termelétricas em construção, conforme a ANEEL (2002 b), a de menor 
capacidade é a unidade independente Iguatemi Bahia, enquanto a Termorio terá a possibilidade de 
gerar 1162,8 MW no final das obras. Em termos de valor de investimento, o índice paramétrico 
considerado por SANTOS (2000) nos diz que uma termelétrica de capacidade média de 448,94 MW 
custa cerca de trezentos e setenta milhões de dólares.  
 
4.2. Aplicação da Metodologia 
 
4.2.1. Atores envolvidos 
 

A metodologia considera três tipos de atores. O primeiro deles são os avaliadores, que são 
técnicos experientes em implantação de empreendimentos industriais, desde a etapa de viabilização do 
negócio até os testes operacionais da unidade industrial. Para o caso estudado esses profissionais 
externaram suas opiniões quanto às diversas alternativas, considerando os critérios de avaliação pré-
definidos, bem como atribuíram peso para cada critério, objetivando dar maior importância às 
avaliações relativas aos critérios de maior peso. A seleção dos avaliadores não foi aleatória em função 
do citado anteriormente.  

Selecionamos nove profissionais egressos da empresa estatal que participa atualmente de 
diversos empreendimentos, a fim de considerarmos como premissa de análise uma mesma cultura 
empresarial. Oito profissionais responderam, sendo a média de idade dos mesmos superior a cinqüenta 
e cinco anos e uma experiência profissional na implantação de empreendimentos industriais de 
aproximadamente trinta anos, dos quais quase vinte e seis anos trabalhando na empresa estatal. É 
importante ressaltar que eles continuam no mercado de trabalho executando atividades correlatas às 
realizadas anteriormente. Na figura 3 mostramos, em forma percentual, a experiência média dos 
entrevistados nas diversas áreas de atuação de implantação de empreendimentos. Estudando a figura, 
fica claro, ao somarmos os valores relativos a coordenação de obra e coordenação geral, que trinta e 
oito por cento da vida profissional dos entrevistados foi utilizado na gerência de recursos e na tomada 
de decisões gerenciais, dentre elas a seleção de política de contratação.     

O segundo tipo é composto pelos facilitadores, a quem coube tirar as dúvidas dos 
avaliadores sobre o preenchimento das listas de verificação, processar posteriormente essas 
informações de forma estatística. e redigi-los conforme mostrado neste documento. 

O terceiro tipo de ator é o decisor ou decisores, que recebe(m) os dados processados e 
opta(m) pela melhor solução, em função do cenário futuro mais provável, podendo a mesma não 
necessariamente representar a média das opiniões dos avaliadores. No caso específico deste trabalho 
não existiram decisores, visto tratar-se de um estudo sem o envolvimento do possível proprietário da 
futura instalação.   
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4.2.2. Alternativas consideradas 
 

Dos empreendimentos de termelétricas em construção no Brasil, identificamos que uma 
empresa estatal que participa de quinze das cinqüenta e seis térmicas constantes do plano prioritário de 
termeletricidade adotou a política de contratação EPC (engineer-procure-construct), que é o “projeto-
construção”, optando em algumas térmicas por fornecer os turbogeradores e em outras delegar a 
empresa contratada também este fornecimento. 

Das possíveis alternativas que englobam as duas políticas de contratação, buscamos 
selecionar seis, que consideram as políticas “projeto-construção” e “projeto-licitação-construção”. 
Duas delas foram utilizadas pela empresa que estudamos e quatro buscam variar o nível de 
responsabilidades assumidas pela proprietária, mantendo-se em mente a cultura existente na empresa 
estudada. São: 
A1- é a primeira opção que inicialmente foi adotada. Corresponde a um contrato de empreitada 

integral a preço global, onde a contratada elabora o projeto básico, o projeto executivo, supri os 
equipamentos e materiais, efetua a construção, montagem e testes operacionais, garantindo a 
performance da termelétrica. Nessa alternativa o fornecimento dos turbogeradores a gás é por 
conta da proprietária, que adquire os mesmos junto ao fabricante escolhido. Além disso, a 
proprietária tem a obrigação de fornecer o local onde será implantada a termelétrica e conseguir 
a licença ambiental para instalação da mesma; 

A2-  é a segunda opção que inicialmente foi adotada. É praticamente igual à primeira. A única 
diferença é que a responsabilidade de fornecimento dos turbogeradores a gás cabe a empresa 
contratada para fornecimento de todos os bens e serviços. 

A3-  é uma nova opção a ser estudada, onde é contratada uma empresa para fornecer todos os bens, 
inclusive os turbogeradores a gás e executar os serviços de licenciamento ambiental, projeto 
básico e executivo, construção, montagem e testes operacionais, ficando com a proprietária 
somente o fornecimento do local onde a termelétrica será instalada. 

A4-  é uma nova opção a ser estudada, diferindo na A3 pelo fato da proprietária, além de fornecer a 
área física para instalação da termelétrica, fica responsável também pelo licenciamento 
ambiental e pela elaboração do projeto básico através de uma empresa de engenharia a ser 
contratada. 

A5-  é uma nova opção a ser estudada, onde, adicionalmente as obrigações definidas na alternativa A4, 
cabe a proprietária o fornecimento dos turbogeradores a gás e a vapor, assim como as caldeiras. 

A6- é uma nova opção a ser estudada, onde a proprietária, além de ser responsável pela obtenção da 
área física e do licenciamento ambiental, contrata três empresas, sendo uma para efetuar o 
projeto básico, outra para elaborar o projeto executivo e uma terceira para executar a construção, 
montagem e testes operacionais e fornecer os materiais e equipamentos necessários, excetuando 

FIGURA 3 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL MÉDIA DOS ENTREVISTADOS
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as caldeiras e os turbogeradores a gás e a vapor que seriam adquiridos diretamente pela 
proprietária. 

 
Das seis alternativas estudadas, as de número A1, A2, A3 e A4 são subconjuntos da política 

“projeto-construção”, onde o proprietário fornece características técnicas gerais, cabendo à contratada 
gerar desde os projetos de engenharia básica até a garantia de performance técnica das instalações. A 
alternativa A5 é bastante similar a alternativa A2, ou seja, é também “projeto-construção”, tendo como 
diferença o fato de que o proprietário fornece não só as características básica, mas também o projeto 
básico de engenharia que, para a cultura da empresa estatal, é composto de fluxogramas de processo e 
de engenharia, arranjo da unidade termelétrica, unifilares elétricos, diagramas de blocos de 
instrumentação e automação, memórias de cálculo de balanço de massa e energia, especificações 
técnicas e definição técnica dos equipamentos principais (especificações e folhas de dados dos 
equipamentos), além de critérios de projeto, suprimento e construção e montagem, identificando a 
normalização técnica pertinente e a localização física da termelétrica com dados de investigação do 
solo (sondagem). Dessa forma, ficam bem mais explicitadas as necessidades do cliente, em confronto 
com o fornecimento de características técnicas genéricas da instalação industrial. A última alternativa, 
que é a A6 é a única do tipo “política-licitação-construção”, já que o proprietário elabora ou contrata a 
execução do projeto executivo e com o mesmo licita a construção. 

Como comentário final às alternativas listadas, cabe externar que o nível de risco assumido 
pela contratada e pelo proprietário varia em cada alternativa. No caso específico da alternativa A1 o 
proprietário, em alguns contratos, transferiu o contrato de fornecimento dos turbogeradores para a 
empresa contratada que faria o projeto e construção e montagem da unidade, transformando o 
contrato, em termos de risco, numa alternativa A2. 

 
4.2.3 Critérios Utilizados (atributos) 

 
DBS é uma ferramenta concebida pela UNIVERSITY OF COLORADO (1997), para 

auxiliar ao decisor na escolha ou não do sistema “projeto-construção” como adequado para os 
empreendimentos em análise. Essa ferramenta é dividida em duas partes, sendo a primeira a resposta a 
dois questionários. Um deles aborda o empreendimento e o outro os critérios de sucesso a serem 
adotados para o julgamento. A segunda parte da ferramenta é o processamento do programa de 
computador de tomada de decisão, cujos resultados são dados comparativos entre o banco de dados 
composto de cem empreendimentos e os valores obtidos para o empreendimento em análise.   

Embora o caso que estudamos tinha como objetivo selecionar qual a melhor política de 
contratação a ser adotada para a termoelétrica, a ferramenta DBS auxiliou na composição dos 
questionários e na definição da abrangência das alternativas a serem consideradas, em consonância 
com a cultura existente na empresa que é a proprietária das instalações. 

O questionário cobre as questões levantadas pelo DBS no que se refere aos critérios de 
sucesso. O DBS apresenta cinco critérios, sendo três deles o prazo, o custo e a performance técnica, 
que coincidem com o definido pela literatura especializada. Os outros dois são a administração 
responsável e a satisfação total, que optamos em chamar de político, ao considerarmos a argumentação 
de URIS (1998) de que o quarto critério a ser considerado na gerência de empreendimentos é o 
político.  

 
4.2.4. Composição do Questionário 
 

Na concepção do questionário foram elaboradas quatro listas de verificação. Cada uma 
aborda um dos critérios de sucesso, que chamamos de critério de avaliação ou atributo. Ao todo foram 
apresentadas aos entrevistados nove perguntas, sendo três referentes ao critério custo e duas para cada 
um dos outros critérios. Além das questões citadas, foi solicitado, também, que os entrevistados 
dessem peso para cada critério ou atributo, de maneira a identificar o grau de importância do mesmo 
na implantação do empreendimento. Para cada um o valor alocado variava de um a cinco, dependendo 
da sua menor ou maior prioridade para o empreendimento. 
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Tendo em vista que optamos por limitar o número de questões àquelas que mais 
influenciariam a escolha da política, foi necessário colocar algumas premissas para as etapas de 
contratação dos serviços, gestão e fiscalização dos contratos e mercado de empresas capacitadas para a 
execução dos serviços. Como os especialistas eram egressos da empresa e conhecíamos a mesma, as 
premissas adotadas procuraram seguir a sua cultura.     

O questionário sobre empreendimentos, que foi elaborado pela Universidade de Colorado, 
conforme já mencionado na seção 4.2.3, permitiu definirmos claramente para os avaliadores quais 
premissas teriam que ser obedecidas na avaliação. Dessa forma, deixamos claro as seguintes 
condições: 
a) Quanto à contratação dos serviços 

• Em termos de escopo, a documentação fornecida seria composta de concepção da planta, 
arranjo sugerido, especificações técnicas gerais, normas aplicáveis e lista de fornecedores, 
além de localização física da instalação com dados de investigação do solo (sondagem), 
ficando a contratada com liberdade de alterar o arranjo. Naquelas alternativas em que o 
proprietário fornece o projeto de engenharia básico, o escopo das informações fornecidas é o 
mencionado na seção 4.2.2; 

• O fornecimento das informações descritas no item anterior ocorreria no início da licitação e 
nenhum dado adicional seria passado à contratada após a assinatura do contrato; 

• No que se refere ao critério custo, o preço a ser proposto seria fixo; 
• No que diz respeito aos aspectos de complexidade, tecnologia e repetitividade, que constam 

do questionário DBS4, não foram considerados importantes para a pesquisa efetuada; 
b) Quanto à gestão e fiscalização dos serviços 

• A equipe que gerenciaria o projeto de engenharia e construção seria composta de pessoal 
experiente da proprietária ou de companhia contratada especialmente para esses serviços, com 
experiência no ramo de gerência e fiscalização de projetos de engenharia e obras; 

c) Quanto ao mercado de empresas 
• Se refere a existência de empresas capazes de executarem o escopo do(s) contrato(s) e ao 

volume de contratações da época. Como premissa, as empresas que seriam convidadas eram 
pertencentes ao cadastro da proprietária, não havendo necessidade de pré-qualificação. A(s) 
empresa(s) escolhida(s) seria(ão) selecionada(s) através do critério de menor preço global. 

 
4.2.5. Forma de avaliar as alternativas 
 

A forma proposta para avaliação das alternativas considerou o uso de um questionário 
composto de quatro listas de verificação, sendo uma para cada critério de sucesso mencionado na 
subseção 4.2.3. Como já dito anteriormente, as listas foram elaboradas a partir da identificação de 
quais pontos poderiam vir a impactar o critério de sucesso selecionado. Para obter a classificação das 
alternativas deveria ser seguido, de forma seqüencial, os quatro passos mostrados abaixo: 
 Cada avaliador responderia o questionário avaliando as alternativas, dando sua opinião para as 

questões apresentadas nas folhas de avaliação. Informaria para cada questão se a alternativa 
avaliada fosse considerada “muito boa”, “boa”, “regular”, “ruim” ou “muito ruim”, adotando a 
seguinte nomenclatura quando preenchesse os espaços previstos no questionário: 
 MB quando a alternativa fosse considerada muito boa no que se refere à questão  apresentada;  
 BO quando a alternativa fosse considerada boa no que se refere à questão  apresentada;  
 RE quando a alternativa fosse considerada regular no que se refere à questão  apresentada;  
 RU quando a alternativa fosse considerada ruim no que se refere à questão  apresentada;  
 MR quando a alternativa fosse considerada muito ruim no que se refere à questão apresentada;  

 Após isso, o resultado de cada avaliação seria processado estatisticamente. Para tanto, 
atribuiríamos valores numéricos correspondentes para a avaliação qualitativa, conforme mostrado 
a seguir: 
 Valor cinco para a avaliação MB; 

                                                 
4 ver UNIVERSITY OF COLORADO (1997). 
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 Valor quatro para a avaliação BO; 
 Valor três para a avaliação RE; 
 Valor dois para a avaliação RU; 
 Valor um para a avaliação MR. 

 De posse dos resultados o(s) decisor(es), após análise, teriam a possibilidade de sugerir a melhor 
política de contratação que atenderia a proprietária.  

 
4.3. Resultados Obtidos 
 
4.3.1. Considerações Iniciais 
 

Alguns avaliadores argumentaram que o questionário poderia ter incluído outras alternativas 
bem como outras questões a serem avaliadas, além das apresentadas pelos facilitadores. Essa 
retroalimentação é bastante pertinente, pois a concepção teve como objetivo fazer uma pesquisa 
considerando os pontos julgados pelos facilitadores como mais impactantes na escolha da política de 
contratação, ao invés de apresentar um número abrangente de questões que influenciam a escolha. 
Adicionalmente, os facilitadores buscaram limitar-se à cultura atual da empresa para a atividade de 
contratação. Entretanto, ao concordarmos com os questionamentos, entendemos que a metodologia 
constante desse trabalho poderia ser utilizada, sendo que na fase de concepção do questionário 
(alternativas e questões que influenciam a escolha da política) deveria ser usada a técnica Delphi antes 
da efetiva avaliação das questões. Isso significa que os facilitadores poderiam conceber um 
questionário inicial, com as alternativas por eles concebidas e submeter o documento aos entrevistados 
num processo Delphi, obtendo um questionário final que representasse a visão dos especialistas, tanto 
em termos de questões que deveriam ser respondidas, quanto relativas às alternativas viáveis de serem 
adotadas. Após isso, os mesmos avaliariam as questões em relação às diversas alternativas. O único 
ponto que consideramos que deva ser mantido são os quatro critérios de sucesso. 
 
4.3.2. Resultados da pesquisa 
 
4.3.2.1. Critérios de Sucesso (atributos) 
 
 Após processarmos estatisticamente os dados, ficou explicito que o aspecto político é o que 
menor importância tem na seleção da política de contratação. Retratamos na tabela 2 os valores dados 
por cada avaliador, a média e a moda dos valores, bem como o desvio padrão, onde fica patente que o 
custo é o atributo de maior importância, ficando a performance técnica com preferência bem próxima 
e em terceira preferência o atributo prazo. Se compararmos estatisticamente todos os valores dados 
para os três atributos mais importantes, veremos que o diferencial entre a média obtida para os 
atributos custo e prazo, que possuem os dois valores médios extremos, corresponde a menos de um 
desvio padrão, ou seja, os três atributos estão dentro de um intervalo de confiança bastante restrito. 
Portanto, ao compararmos os três melhores atributos, podemos afirmar, em termos estatísticos, que 
todos eles têm mesma prioridade.  
 Ao fazermos uma análise crítica dos resultados obtidos com o que a literatura especializada 
nos ensina, encontramos divergências significativas. Senão, vejamos: 
 FERREIRA (1998) constatou em quatro casos estudados, uma preocupação primordial com a 

qualidade da conformidade ao especificado, para os casos referentes a empresas brasileiras e em 
custo e prazo para o caso de uma empresa americana implantando plataformas de petróleo no Mar 
do Norte. 

 A pesquisa da CONSTRUCTION INDUSTRY BOARD (1999) deixa claro que há uma grande 
preocupação em cumprir prazos de contratos. 

 SILVA (2000), ao analisar as pesquisas, adicionalmente a outras informações obtidas, concluiu 
que custo é colocado em segundo plano e a prioridade entre prazo e performance técnica depende 
de quem gerencia a implantação do empreendimento. 
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TABELA 2 – COMPARAÇÃO DOS PESOS DOS ATRIBUTOS 
AVALIADOR PRAZO CUSTO PERFORMANCE 

TÉCNICA 
POLÍTICO 

Avaliador 1 4 5 4 2 
Avaliador 2 4 4 5 3 
Avaliador 3 5 5 5 3 
Avaliador 4 4 5 5 3 
Avaliador 5 4 5 5 3 
Avaliador 6 5 5 5 4 
Avaliador 7 5 5 5 3 
Avaliador 8 5 5 4 2 
MÉDIA 4,50 4,88 4,75 2,88 
MODA 5 5 5 3 
Desvio Padrão 0,53 0,35 0,46 0,64 
 
 
    4.3.2.2. Classificação das alternativas 
 
 Após processarmos estatisticamente as informações, tanto ao nível de cada entrevistado, 
quanto em relação à totalidade das respostas de cada critério, bem como para o conjunto dos critérios, 
obtivemos resultados que passamos a descrever nos parágrafos seguintes. 

A análise global de todos os entrevistados, na hipótese de que os atributos têm o mesmo grau 
de importância e na hipótese de adoção dos pesos dados aos atributos por cada entrevistado, mostra 
para ambas as hipóteses que as melhores alternativas seriam a A5 e A6 se selecionarmos a média das 
avaliações dos entrevistados e a alternativa A5 se escolhermos a moda das avaliações obtidas. Deve 
ser citado que os entrevistados não participaram em nenhum momento da escolha das políticas que 
foram adotadas pela empresa estatal, havendo uma discordância total entre o que acharam e o que foi 
adotado. Percebemos, que as diferenças significativas entre as opções dos entrevistados e as adotadas 
concentram-se sobre a elaboração do projeto básico e o fornecimento dos principais equipamentos 
pela proprietária. 

A análise considerando cada atributo de forma independente nos mostra outras classificações, 
segundo pode ser visto na tabela 3. Estudando a mesma identificamos que em nenhuma hipótese a 
alternativa A1, que foi adotada em várias termelétricas, deveria ter sido utilizada e que a alternativa 
A2, que também foi adotada, só se justificaria caso o critério escolhido fosse o político. Entretanto, se 
considerássemos quais das alternativas possibilitariam um menor prazo inicialmente previsto para a 
implantação das termelétricas, a opinião média dos entrevistados foi que  as alternativas A2 e A3 
situam-se em mesmo nível de prioridade, o que mostra que prazo foi também uma prioridade da 
estatal na escolha da política de contratação.  

Se supuséssemos, pelos resultados obtidos, que a estatal, ao optar pelas alternativas A1 e A2, 
considerou prioritariamente os atributos prazo e político, podemos assumir que o estudo de caso 
validou a metodologia proposta neste trabalho. Tal priorização fica explicitada ao verificarmos as 
diversas medidas gerenciais adotadas pela empresa estatal. Senão vejamos: 
a) preocupado com a possível escassez de energia elétrica, o governo federal brasileiro criou o 

programa prioritário de termelétricas, dando incentivos às empresas que implantassem as unidades 
até final de 2003; 

b) politicamente, o governo busca mudar a matriz energética brasileira, maximizando o consumo de 
gás natural, sendo que as termelétricas são a âncora do objetivo governamental. Para viabilizar 
isso, o governo fornece a quem se qualifica no seu programa prioritário de termelétricas vantagens 
nos preços de gás; 

c) a adoção pela estatal da política “projeto-construção” que, de acordo com o que nos ensina 
SANVIDO et al (1997), é a política que otimiza prazo de implantação de empreendimentos, 
ratifica a importância do atributo político ao buscar uma forma de minimizar o prazo de 
implantação dos empreendimentos; 
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d) antes de ter os estudos completos, a estatal comprou diversos turbogeradores, negociando 
diretamente com os fabricantes, dispensando o processo licitatório tradicional. 

 
 

TABELA 3 – CLASSIFICAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 
ALTERNATIVA SELECIONADA ATRIBUTO 

MÉDIA DOS VALORES MODA DOS VALORES 
PRAZO A3 A3 
CUSTO A5 A3 ou A6 
PERFORMANCE TÉCNICA A5 A5 
POLÍTICO A4 A2 ou A3 
SOMATÓRIO DOS ATRIBUTOS A5 A5 ou A6 
 

Portanto, em termos globais, ao considerarmos a média dos valores dos entrevistados, com a 
adoção dos pesos dados aos atributos ou mesmo com os atributos tendo a prioridade igual, a melhor 
política seria “projeto-construção”, na alternativa A5 e adotando a moda, qualquer das duas políticas 
seriam aceitáveis, adotando-se as alternativas A5 ou A6. 

Em termos de detalhe, foi possível detectar da pesquisa efetuada alguns pontos importantes. 
Não podemos esquecer que a opinião dos entrevistados se baseou em diversas premissas e na cultura 
da empresa estatal. São eles: 
a) no que se refere a prazo, quanto mais divididas forem as responsabilidades pela execução das 

tarefas, ou seja, quanto mais empresas forem contratadas para execução dos serviços, o que 
caracteriza a política “projeto-licitação-construção”, maior o prazo inicialmente previsto para o 
empreendimento e mais provável será o não cumprimento desse prazo; 

b) em termos das expectativas iniciais do custo do empreendimento, foi identificado que quanto mais 
desmembrados forem os serviços, que significa “projeto-licitação-construção”, existe uma 
probabilidade maior de se conseguir um custo menor para os contratos. Porém, como essa política é 
a que mais leva a possíveis aumentos de preços contratuais, o risco de obter um preço final maior 
com o uso da política “projeto-licitação-construção” é superior a política “projeto-construção”; 

c) foi constatado que, quanto mais divididas forem as responsabilidades, que coincide com a política 
“projeto-licitação-construção”, maior a probabilidade de obtenção da performance técnica das 
instalações e minimização dos custos operacionais; 

d) quanto aos recursos financeiros para execução das atividades, ficou evidenciado que quanto menos 
desmembrados forem os serviços, caracterizando a utilização da política “projeto-construção”, mais 
fácil é a obtenção de financiamento por parte de bancos e instituições de fomento; 

e) da mesma forma, o uso da política “projeto-construção”, com a maximização dos serviços por uma 
única empresa, minimiza o risco de suspensão da implantação dos empreendimentos. 

            
5. CONCLUSÃO 
 
 Podemos concluir, a partir dos dados obtidos na seção quatro, que a metodologia proposta é 
aplicável como um processo de seleção de política de contratação de termelétricas. Como diversas 
variáveis envolvem a seleção de política de contratação, sugerimos que em novos trabalhos a 
elaboração do questionário seja feita com o uso da técnica Delphi, ou seja, os questionários sejam 
concebidos pelos facilitadores e submetidos aos entrevistados para comentários, recolhendo os 
comentários e incorporando os mesmos, resubmetendo os questionários tantas vezes quanto forem 
necessárias até obter uma variabilidade pequena entre as opiniões dos entrevistados. Da mesma forma, 
as premissas, que na realidade são limitações a serem seguidas, precisam ser consideradas a priori da 
avaliação dos entrevistados. A partir daí, os entrevistados avaliarão as questões por eles mesmo 
concebidas. 
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