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RESUMO 

CHAPIESKI, Jefferson. Proposta de Método para seleção de projetos de P&D em 
empresas distribuidoras de energia elétrica. 2007. Dissertação (Mestrado 
Profissionalizante em Desenvolvimento de Tecnologia) – PRODETEC Programa de 
Pós-Graduação em Desenvolvimento de Tecnologia, LACTEC – Instituto de 
Tecnologia para o Desenvolvimento, Curitiba. 
 
As concessionárias de distribuição de energia elétrica têm a obrigação legal de 
implementar programas próprios de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), sob 
regulamentação da ANEEL – Agencia Nacional de Energia Elétrica, conforme  
preconizado pela Lei 9.991 de julho de 2000, defrontando-se com o desafio de 
escolher projetos de P&D adequados às suas necessidades e estratégias. Neste 
sentido, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma metodologia para a 
seleção de projetos de P&D em empresas distribuidoras de energia elétrica, de fácil 
implementação, baseada em critérios objetivos alinhados ao planejamento 
estratégico da empresa. Foi realizada uma pesquisa exploratória sobre “seleção de 
projetos de P&D”, na forma de pesquisa bibliográfica como base conceitual e um 
estudo de caso múltiplo envolvendo cinco empresas do setor, com vistas ao 
levantamento das melhores práticas sobre o tema. Também foram estudados os 
critérios utilizados pela ANEEL na avaliação de projetos de P&D e a evolução 
histórica da P&D no setor elétrico brasileiro. Como resultado, desenvolveu-se um 
método aplicável a todas as empresas de distribuição de energia elétrica do Brasil, 
além de recomendações para a melhoria do processo de seleção de projetos de 
P&D, visando a otimização dos resultados dos Programas de P&D e o alinhamento 
aos objetivos estratégicos das empresas. 
 

Palavras-chave: Seleção de Projetos de P&D; Alinhamento ao Planejamento 
Estratégico; Programa de P&D ANEEL. 
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ABSTRACT 

CHAPIESKI, Jefferson. Method for R&D project selection within electric power 
distribution companies. 2007. Thesis (Master) – PRODETEC Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento de Tecnologia, LACTEC – Instituto de Tecnologia 
para o Desenvolvimento, Curitiba. 
 
The brazilian power distribution companies have the legal obligation of investing in 
Research and Development (R&D) programs, under the regulation of the National 
Agency of Electric Power (ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica), according 
to the Law 9.991 from July of 2000. These companies are facing the challenge of 
selecting R&D projects that better suit their needs and strategies. The purpose of this 
work was to develop a method for selecting R&D projects for electric distribution 
power enterprises. The method should be easily implemented, and based on 
objective criteria linked to the strategic plan of the company. It has been done an 
exploitation research over the “R&D project selection”, by means of a bibliography 
review and a multi case study covering five enterprises of the electric power sector, in 
order to reach the best practices about the theme. The criteria used by ANEEL to 
evaluate R&D projects and the history of R&D within the brazilian power sector were 
also studied. As a result, a method suitable to all brazilian power distribution 
companies was developed, along with a set of recomendations to improve the R&D 
project selection process, in order to optimize the benefits of the R&D Programs and 
its connection to the company overall business strategy. 
 
Key-words: R&D Project Selection; Strategic Plan Alignment; R&D ANEEL Program.
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1  INTRODUÇÃO 

Neste capítulo será feita uma apresentação do tema a ser pesquisado, o 

objetivo geral e os objetivos específicos, bem como uma justificativa do trabalho. Em 

seguida apresenta-se a metodologia adotada, a limitação da dissertação e a 

estruturação dos diversos capítulos. 

1.1 APRESENTAÇÃO 

A tecnologia1 é, reconhecidamente, um dos insumos mais importantes para o 

desenvolvimento de uma nação. Após a Segunda Guerra Mundial cresceu 

significativamente a dependência das empresas ao desenvolvimento de novas 

tecnologias, necessárias ao lançamento de novos produtos e à conquista de novos 

mercados, fundamentais para a sua sobrevivência e para o crescimento econômico 

dos países. 

Ademais, pode-se afirmar que a tecnologia ocupa, atualmente, um lugar 

central dentre os fatores de produção essenciais, a exemplo de capital e trabalho. 

Se, no passado, o fator trabalho foi definido como a energia despendida no esforço 

físico do trabalhador, hoje esse fator assume uma outra definição: conhecimento. 

O acesso à tecnologia pode-se dar pela simples aquisição, com respectivo 

pagamento de royalties, estando esta hipótese, também, sujeita às limitações 

políticas e estratégicas impostas pelos detentores da tecnologia, normalmente países 

mais desenvolvidos.  

Outro meio de domínio da tecnologia é a implementação de programas 

próprios de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).  

A Empresa Brasileira de Agropecuária - EMBRAPA, define P&D como sendo:  

[...] o conjunto de ações que envolve a geração de conhecimentos, e a 
transformação dos conhecimentos e a adaptação de tecnologias já 
existentes em novas tecnologias, na forma de produtos e processos 
acabados que atendam às necessidades do mercado. (EMBRAPA, 
1999). 

                                    
1  Tecnologia é o processo pelo qual os seres humanos modificam a natureza para a satisfação de suas 
necessidades e desejos (NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING, 2006). Pode ser definida, também, como 
a aplicação à indústria e ao comércio das descobertas e invenções da ciência. 
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Segundo o Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 
do Setor de Energia Elétrica (ANEEL, 2006),  

as atividades de P&D são aquelas de natureza criativa ou  empreendedora, 
desenvolvidas sistematicamente, com vistas à geração  de  novos 
conhecimentos ou aplicação inovadora de conhecimento existente, inclusive 
para investigação de novas aplicações.  

As atividades de P&D, segundo a ANEEL, podem ser agrupadas em três 

categorias:  

a) pesquisa básica dirigida: trabalho teórico ou experimental destinado à 

busca de conhecimento sobre novos fenômenos, com vistas ao 

desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas inovadores. 

Envolve a análise de propriedades, estruturas e conexões para formular 

ou comprovar hipóteses, teorias e leis.  

b) pesquisa aplicada: trabalho destinado à aplicação de conhecimento 

adquirido, com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de 

produtos, processos ou sistemas. Conduz à descoberta de aplicações do 

conhecimento advindo da pesquisa básica dirigida ou de novos métodos 

e maneiras de alcançar um objetivo específico. Envolve o conhecimento 

disponível e sua aplicação na busca de oportunidades ou na solução de 

problemas e desafios. Trata-se de uma fase intermediária, no processo 

de inovação tecnológica, entre a pesquisa básica dirigida e o 

desenvolvimento experimental. O resultado de uma pesquisa aplicada 

pode propiciar registro de patentes no INPI.  

c) desenvolvimento experimental: trabalho sistemático delineado a partir de 

conhecimento pré-existente, visando à comprovação ou à demonstração 

da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, 

sistemas e serviços ou, ainda, o aperfeiçoamento do já produzido ou 

estabelecido. É, portanto, o processo de transformação ou refinamento 

de conhecimento advindo da pesquisa básica ou aplicada em programas 

operacionais, incluindo projetos de demonstração e testes, para posterior 

aplicação comercial.  

A National Science Foundation - NSF (Fundação Nacional de Ciências), dos 

Estados Unidos da América, de modo bastante similar à ANEEL também define três 

tipos de P&D:  
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a) pesquisa básica: visa a obter compreensão e conhecimento profundo 

sobre o objeto em estudo, antes de sua aplicação prática. Quando 

empregada no setor industrial, a pesquisa básica é definida como a 

pesquisa que desenvolve o conhecimento científico, mas não tem 

objetivos comerciais específicos, embora tal investigação possa ocorrer 

em campos de interesse atual ou futuro da empresa. 

b) pesquisa aplicada: é direcionada à aquisição de conhecimento como meio 

para satisfação de uma necessidade específica reconhecida. Na 

indústria, a pesquisa aplicada inclui investigações direcionadas ao 

descobrimento de novos e específicos conhecimentos com objetivos 

comerciais específicos no que diz respeito a produtos, processos ou 

serviços. 

c) desenvolvimento: é a utilização sistemática de conhecimento adquirido em 

pesquisas para a produção de materiais, dispositivos, sistemas ou 

métodos úteis, incluindo projeto e desenvolvimento de protótipos e 

processos. 

MARTINO (1995), por sua vez, estabelece quatro categorias de projetos de 

P&D: 

 
a) pesquisa básica: é uma atividade cujo objetivo é obter aumento da 

compreensão de algum fenômeno. Uma empresa pode apoiar pesquisa 

básica em uma determinada área científica porque o fenômeno a ser 

estudado é importante para seus processos ou produtos. Entretanto, a 

pesquisa básica não irá por si só conduzir a novos produtos ou 

processos. Os fenômenos a serem investigados podem ser os já 

normalmente empregados em processos e produtos comerciais, com o 

objetivo de entender como melhorar tais produtos e processos. Ou, 

alternativamente, o fenômeno a ser investigado pode conduzir a novos 

produtos e processos, que podem tanto substituir os em utilização na 

empresa, quanto conduzir a novos negócios. 

b) pesquisa aplicada: embora o foco ainda seja a compreensão de 

fenômenos, há uma orientação maior a produtos ou processos. O 

pesquisador conduz o projeto com o objetivo específico de adquirir 

conhecimento sobre um fenômeno necessário ao aperfeiçoamento de um 
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produto ou processo, ou para tornar factível um novo produto ou 

processo. 

c) protótipo ou projeto piloto: neste estágio a incerteza técnica já deve ter 

sido superada. Viabilidade de fabricação, confiabilidade e conveniência 

ao consumidor / cliente, são as questões mais importantes neste estágio. 

As questões a serem respondidas são: o produto ou processo pode ser 

feito de modo conveniente ao consumidor / cliente? Num preço que o 

consumidor / cliente esteja disposto a pagar? 

d) desenvolvimento comercial: não havendo mais incerteza técnica nem 

quanto a existência de um mercado alvo para o produto / processo, 

parte-se para o desenvolvimento comercial. Neste ponto as questões 

remanescentes referem-se mais ao design final do produto. O projeto 

deve resolver aspectos legais, regulatórios, de segurança e de meio 

ambiente. 

É importante diferenciar o ‘desenvolvimento’ da ‘engenharia’. Esta pode ser 

definida como a utilização do estado-da-arte para o projeto e a produção de bens e 

serviços comercializáveis. Ou seja, enquanto na pesquisa cria-se conhecimento, no 

desenvolvimento são construídos protótipos e comprova-se a viabilidade técnica. Na 

fase de engenharia convertem-se, então, os protótipos em produtos e serviços que 

podem ser oferecidos ao mercado, ou em processos utilizados na produção de 

produtos ou serviços comerciais. 

ABETTI (2006) faz uma distinção entre a pesquisa acadêmica e a 

empresarial. O objetivo da P&D acadêmica e institucional é a obtenção de novos 

conhecimentos, que podem ou não ter aplicação prática. Em contraste, o objetivo da 

P&D empresarial é a obtenção de novos conhecimentos aplicáveis as necessidades 

da empresa, que ao final resultarão em novos ou aperfeiçoados produtos, processos, 

sistemas, ou serviços que propiciem à empresa aumento nas vendas e lucros. 

Também, ABETTI (2006) cita que a importância relativa de P&D varia de 

acordo com a estratégia e cultura da organização. Algumas empresas, como Du 

Pont e Sony, se valeram pesadamente de P&D para o desenvolvimento de novos 

produtos, como por exemplo o Kevlar e o Vídeo Cassete. Outras empresas preferem 

conduzir pouca ou nenhuma pesquisa, preferindo desenvolver novos produtos com 

base nos resultados de pesquisas produzidas por terceiros, disponíveis - de domínio 

público - ou adquiridas legalmente. 
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A Apple Computer e a Microsoft, por exemplo, conduzem relativamente 

pouca Pesquisa, mas são excepcionalmente criativas em desenvolvimento. Outro 

exemplo clássico é a indústria japonesa de bens de consumo eletrônicos, que 

inicialmente se utilizava dos resultados de pesquisas americanas e européias, de 

forma criativa e eficiente, conseguindo ganhar mercado com produtos de baixo custo 

e alta qualidade, desenvolvidos, projetados e fabricados em tempos relativamente 

curtos. Como tornou-se mais difícil adquirir tecnologia, muitas empresas japonesas 

trocaram o desenvolvimento pela pesquisa. A Toshiba, por exemplo, nos anos 1950s 

era muito dependente da tecnologia da GE, mas hoje dispõe de um grande 

laboratório independente de P&D. Graças a esta mudança na estratégia de P&D, 

muitas empresas japonesas tornaram-se líderes mundiais em áreas tecnológicas 

específicas, por exemplo a Canon em impressoras de jato de tinta, a Toray em fibra 

de carbono, a Honda em pequenos motores de combustão interna, a Fanuc em 

automação industrial e a Toshiba em computadores portáteis. 

Neste sentido, o setor elétrico brasileiro vem já há alguns anos recebendo 

importantes somas de recursos financeiros para a execução de projetos de P&D, 

mais especificamente a partir de julho de 2000, com o advento da Lei 9.991, que 

prevê recursos destinados obrigatoriamente a Programas de P&D a serem 

implementados pelas próprias concessionárias e permissionárias de energia elétrica, 

sob regulamentação da ANEEL. 

Contudo, apesar de algumas concessionárias já possuírem, anteriormente à 

obrigação legal, tradição de investimentos em P&D – como FURNAS, CEMIG e 

COPEL, por exemplo - não há, aparentemente, no setor elétrico nacional um sistema 

de gestão de tecnologia consolidado, desenvolvido para a garantia do melhor retorno 

aos investimentos feitos.  

Além disso, P&D é, por definição, uma atividade de risco. Não há projeto de 

P&D de risco zero, pois neste caso seria um projeto de engenharia. Teoricamente, os 

projetos de maior risco apresentam maior potencial de retorno. Seria imprudente, 

contudo, concentrar muitos recursos em projetos de alto risco, já que as chances de 

sucesso são reduzidas. Por outro lado, montar a carteira de projetos com grande 

concentração de projetos de baixo risco (e de baixo potencial de retorno), também 

não seria o ideal, uma vez que mesmo o sucesso de muitos projetos representaria 

um retorno baixo. Parece evidente, portanto, que o ideal é buscar um equilíbrio entre 

projetos de baixo, médio e alto risco (retorno). Somente um bom planejamento 
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tecnológico pode garantir tal equilíbrio, o qual deve considerar a escolha dos projetos 

de P&D a serem implementados. 

Em Roussel et al. (1991) comenta-se que o risco do projeto está associado 

ao tipo de P&D a ser conduzido. No Quadro 1, descrevem-se os três tipos de P&D 

definidos pelos autores, com suas respectivas características. 

 
 
QUADRO 1 – TIPOS DE P&D, SUAS CARACTERÍSTICAS E RISCOS ASSOCIADOS 

 

TIPO DE  
P&D 

CARACTERÍSTICAS RISCO 

PROBABI-
LIDADE DE 
SUCESSO 
TÉCNICO 

PRAZO 
PARA 

CONCLU-
SÃO 

POTEN-
CIAL 

COMPE-
TITIVO 

DURABILI-
DADE DA 

VANTAGEM 
COMPE-
TITIVA 

Incremental Normalmente, uma 
nova forma de 
exploração inteligente 
de existente 
conhecimento 
científico 

Baixo, 
com 
baixo 
retorno 

Muito alta, 
de 40 a  
80%. 

Curto, de 
6 a 24 
meses. 

Modesto, 
mas 
neces-
sário. 

Curta, 
tipicamente 
imitável 
pelos con-
correntes 

Radical Criação de um novo 
conhecimento para a 
empresa – e, 
possivelmente, para o 
mundo – para um 
objetivo específico de 
negócio 

Alto, 
com 
alto 
retorno 

Nos está-
gios iniciais 
é modesta, 
de 20 a  
40% 

Médio de 
2 a 7 anos 

Elevado Longa, nor-
malmente 
protegida 
por patente 

 Fundamental Criação de um novo 
conhecimento para a 
empresa – e, 
provavelmente, para o 
mundo – para ampliar 
e aprofundar a 
compreensão de um 
fenômeno científico ou 
de engenharia 

Alto, 
com 
aplicabil
idade 
incerta 
ao 
negócio 

Nos está-
gios iniciais 
é difícil de 
estimar; 
depende do 
conceito de 
P&D 

Longo, de 
4 a 10 
anos, ou 
mais 

Elevado Longa, nor-
malmente 
protegida 
por patente 

Fonte: Roussel et al. (1991) 
 

Em resumo, especificamente quanto a seleção dos projetos de P&D, as 

empresas concessionárias de energia deparam-se com o desafio de selecionar 

dentre inúmeras propostas de projetos, aquelas que melhor respondam as suas 

necessidades, posto que os recursos são limitados. 

Cada concessionária adotou sua própria fórmula para a seleção dos projetos 

de P&D, mas, via de regra, o método utilizado depende substancialmente da 

avaliação subjetiva dos envolvidos no processo de seleção. Há, ainda, o desafio de 

garantir o alinhamento dos projetos escolhidos ao planejamento estratégico da 

companhia. 
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O presente trabalho pretende exatamente preencher esta lacuna, 

especificamente para empresas de distribuição de energia elétrica, pois são estas as 

empresas responsáveis pela entrega do produto (fornecimento da energia) aos 

consumidores finais, propondo um método de seleção de projetos de P&D que venha 

a agilizar o processo de escolha, baseado em critérios objetivos que maximizem a 

imparcialidade do processo e o alinhamento dos projetos às estratégias de médio e 

longo prazo da empresa, visando maximizar os resultados do Programa de P&D. 

Segundo bem observa MARTINO (1995), a aplicação de recursos em 

projetos inadequados (“pobres”) não implica apenas no desperdício destes recursos, 

mas na perda dos benefícios que poderiam ter sido trazidos por projetos melhores. A 

seleção dos melhores projetos é, portanto, uma decisão de grande importância para 

o sucesso de um Programa de P&D. 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Propor um método para a seleção de projetos de P&D em empresas 

distribuidoras de energia elétrica, de fácil implementação, baseado em critérios 

objetivos alinhados ao planejamento estratégico da empresa.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para a consecução do objetivo geral desta dissertação, estabelecem-se os 

seguintes objetivos específicos: 

a) caracterizar a importância do alinhamento do programa de P&D ao 

planejamento estratégico da empresa, bem como as formas de sua 

efetivação; 

b) analisar os métodos de seleção de projetos de P&D disponíveis na 

literatura e avaliar sua aplicabilidade às empresas distribuidoras de 

energia elétrica; 

c) estudar a estratégia de P&D do setor elétrico brasileiro visando a 

definição das condições de contorno aplicáveis à seleção de projetos nas 

concessionárias; 
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d) analisar os critérios utilizados pela ANEEL na avaliação de projetos de 

P&D, com vistas à identificação dos pontos relevantes a serem 

considerados; e 

e) analisar os métodos para a seleção de projetos de P&D utilizados por 

algumas concessionárias de energia do Brasil, identificando seus pontos 

fortes e fracos, como premissa para o desenvolvimento do método a ser 

proposto. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Após o ano de 1995, com o processo de desestatização do sistema elétrico 

brasileiro, verificado especialmente no setor de distribuição, teve fim um período de 

forte cooperação entre as empresas distribuidoras. Até então, as empresas 

distribuidoras compartilhavam suas melhores práticas, pela troca de experiências nos 

diversos comitês técnicos existentes. 

Atualmente, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – 

ABRADEE, procura exercer este papel de coordenação antes desempenhado pela 

ELETROBRAS. Reunindo 51 empresas distribuidoras, tem entre os seus objetivos: 

a) fomentar a mútua colaboração e a assistência entre as associadas; 

b) promover e realizar estudos e pesquisas; e 

c) realizar acordos e convênios de cooperação técnica e de troca de 

informações com entidades nacionais e internacionais, visando o 

desenvolvimento e a capacitação das associadas. 

Contudo, o ambiente competitivo instaurado pela privatização de diversas 

empresas e pela reformulação do modelo do setor elétrico, com a introdução, dentre 

outras, da figura do consumidor livre, estimulou a competição entre as empresas e 

desarticulou sobremaneira a cooperação anteriormente vivenciada. Além disso, o 

novo modelo do setor elétrico brasileiro instalado em 1995 e revisado em 2003, 

trouxe para as concessionárias inúmeras obrigações e responsabilidades, 

especialmente para as distribuidoras que são o elo do setor elétrico com a 

sociedade, no papel de fornecedoras de energia elétrica para os consumidores em 

geral. 

Neste contexto, o dispositivo legal implementado pelo governo em julho de 

2.000 – Lei 9.991 – que preconiza a obrigatoriedade de implementação de um 
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programa de P&D pelas próprias concessionárias de energia, foi recebido pelas 

empresas, inicialmente, apenas como mais uma obrigação legal. Os projetos de P&D 

eram selecionados sem uma análise mais criteriosa, sendo formatados e 

desenvolvidos sem a participação efetiva dos profissionais das concessionárias, 

ficando quase que exclusivamente a cargo dos executores (pesquisadores 

vinculados a Universidades e Centros de Pesquisa). 

Felizmente, o interesse pelos programas de P&D foi crescendo dentro das 

empresas concessionárias. A percepção a respeito destes Programas foi evoluindo, 

deixando de ser encarados apenas como mais uma obrigação, passaram a ser vistos 

como grande oportunidade para solução de diversos problemas existentes nas 

empresas. Vários segmentos das empresas de distribuição reconheceram nos 

Programas de P&D a oportunidade de melhoria em suas condições de trabalho. Além 

disso, o aumento na oferta de temas, resultante do interesse crescente de 

pesquisadores e instituições, que passam a conhecer e acreditar na continuidade de 

investimento, provocaram um acirramento na disputa (interna e externa) pela verba 

de P&D. Houve, desta forma, alteração significativa no ambiente de seleção de 

projetos, passando da simples busca de projetos visando ao cumprimento da 

exigência legal, para a necessidade de avaliação e escolha dos melhores projetos 

disponíveis, demandando a criação de mecanismos de seleção de projetos que 

pudessem mensurar os benefícios dos projetos propostos vis a vis as necessidades 

prementes da empresa. Implantaram-se, assim, os primeiros métodos para seleção 

de projetos de P&D dentro das empresas concessionárias, inicialmente bastante 

elementares. No capítulo 5 desta dissertação os métodos adotados atualmente por 

algumas concessionárias serão detalhadamente analisados. 

Naturalmente, considerando que os programas de P&D representam grande 

oportunidade para o aprimoramento tecnológico da empresa e a base para a sua 

sobrevivência e crescimento em um ambiente competitivo, a seleção dos melhores 

projetos, dada ainda a significativa disponibilidade de rotas tecnológicas disponíveis,  

passa a ser um problema complexo e relevante. 

Há necessidade, portanto, do estudo detalhado deste tema, visando ao 

desenvolvimento de uma metodologia para seleção dos projetos de P&D, à luz do 

que preconiza a regulamentação da ANEEL, evidentemente, mas também com vistas 

ao alinhamento dos projetos ao direcionamento estratégico da empresa, sendo este 

o objeto principal do presente trabalho. 
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1.4 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

Neste item definir-se-á a forma de execução do presente trabalho, bem como 

sua classificação segundo critérios acadêmicos presentes na literatura. Segundo 

SILVA e MENEZES (2001), existem várias formas de classificar as pesquisas, as 

quais são apresentadas a seguir, com o respectivo enquadramento do presente 

trabalho. 

1.4.1 Classificação da pesquisa sob o ponto de vista da natureza 

Sob o ponto de vista da sua natureza, pode ser: 

a) pesquisa básica: objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço 

da ciência sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses 

universais. 

b) pesquisa aplicada: objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e 

interesses locais. 

De acordo com este ponto de vista, o presente trabalho pode ser classificado 

como pesquisa aplicada, pois se propõe a solucionar um problema específico (a 

seleção de projetos de P&D). 

1.4.2 Classificação da pesquisa sob o ponto de vista da forma de abordagem do 
problema  

No que diz respeito à forma de abordagem do problema, pode ser: 

a) pesquisa quantitativa: considera que tudo pode ser quantificável, o que 

significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e 

analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas 

(percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de 

correlação, análise de regressão, etc.). 

b) pesquisa qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 

números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados 

são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para 

coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os 
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pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo 

e seu significado são os focos principais de abordagem. 

Considerando este ponto de vista, o presente trabalho se enquadra como 

pesquisa qualitativa, uma vez que não foram utilizadas técnicas estatísticas, e a fonte 

direta para coleta dos dados é o ambiente natural. 

1.4.3 Classificação da pesquisa sob o ponto de vista de seus objetivos 

Sustentando-se em GIL (1991), uma pesquisa pode ser classificada segundo 

os seus objetivos, podendo ser: 

a) pesquisa exploratória: visa proporcionar maior familiaridade com o 

problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve 

levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos 

que estimulem a compreensão. Assume, em geral, as formas de 

pesquisas bibliográficas e estudos de caso. 

b) pesquisa descritiva: visa descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: 

questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a forma de 

Levantamento. 

c) pesquisa explicativa: visa identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento 

da realidade porque explica a razão, o “porquê” das coisas. Quando 

realizada nas ciências naturais, requer o uso do método experimental, e 

nas ciências sociais requer o uso do método observacional. Assume, em 

geral, a formas de pesquisa experimental e pesquisa expost-facto. 

De acordo com este ponto de vista o presente trabalho pode ser classificado 

como pesquisa exploratória, já que tem por objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema de seleção de projetos de P&D. 

1.4.4 Classificação da pesquisa sob o ponto de vista dos procedimentos técnicos 

De acordo com GIL (1991), uma pesquisa também pode ser classificada 

segundo os procedimentos técnicos: 
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a) pesquisa bibliográfica: quando elaborada a partir de material já publicado, 

constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e, atualmente, 

com material disponibilizado na Internet. 

b) pesquisa documental: quando elaborada a partir de materiais que não 

receberam tratamento analítico. 

c) pesquisa experimental: quando se determina um objeto de estudo, 

selecionam-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-

se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável 

produz no objeto. 

d) levantamento: quando a pesquisa envolve a interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. 

e) estudo de caso: quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento. 

f) pesquisa expost-facto: quando o “experimento” se realiza depois dos fatos. 

g) pesquisa-ação: quando concebida e realizada em estreita associação com 

uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. Os 

pesquisadores e participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

h) pesquisa participante: quando se desenvolve a partir da interação entre 

pesquisadores e membros das situações investigadas. 

Neste aspecto, o presente trabalho envolve extensa pesquisa bibliográfica 

como base conceitual para o desenvolvimento da dissertação. Além disso, pode-se 

classificá-lo como estudo de caso múltiplo, uma vez que foi empregada a 

metodologia descrita e abordada por YIN (2001). Segundo este autor, o estudo de 

caso é uma estratégia de pesquisa para áreas de estudos organizacionais e de 

gerenciamento.  

O método científico utilizado no presente trabalho, em geral, foi o método 

dedutivo (SILVA e MENEZES, 2001), proposto pelos racionalistas Descartes, 

Spinoza e Leibniz, que pressupõe que só a razão é capaz de levar ao conhecimento 

verdadeiro. Por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, de 

análise do geral para o particular, chega a uma conclusão. Parte-se, inicialmente, de 

uma abordagem teórica, através de pesquisa bibliográfica visando a conceituação do 

tema “seleção de projetos de P&D”. Na seqüência, conduz-se uma análise do 



 

 

13 

ambiente em que as concessionárias estão inseridas, por intermédio de um 

levantamento histórico das estratégias de P&D do setor elétrico brasileiro e uma 

avaliação das condições de contorno impostas pela ANEEL. Procede-se, então, uma 

análise empírica, por meio de estudo de caso múltiplo, verificando como algumas 

empresas estão efetuando a seleção dos projetos de P&D, procurando contrapor os 

conceitos teóricos com a experiência prática. Finalizando, propõe-se um método para 

a seleção dos projetos de P&D, com base nos conceitos e experiências estudados.  

1.4.5 Seleção das empresas 

As empresas foram escolhidas em função da disponibilidade dos dados e da 

diversidade que representam, pois: i) há uma empresa da região Sul do Brasil, duas 

da região Sudeste, uma da região Nordeste e uma da região Norte; ii) três empresas 

são privadas e duas são estatais (uma de controle do governo federal e outra sob 

controle de governo estadual).  

O estudo de caso múltiplo permitirá comparações entre os processos de 

seleção de projetos de P&D adotados por cinco empresas concessionárias de 

energia, proporcionando maior consistência nos resultados obtidos.  

1.5 LIMITAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

O método para a seleção de projetos de P&D a ser desenvolvido no presente 

trabalho aplica-se, em princípio, à composição da carteira de projetos de empresas 

distribuidoras de energia elétrica, sob regulamentação da ANEEL.  

Poderá ser aplicada a outras empresas com as devidas adaptações, 

necessárias em função das suas particularidades (mercado de atuação, legislação, 

cultura, ambiente, grau de maturidade tecnológica, etc.). 
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1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação está assim estruturada: 

a) Capítulo 1: Introdução: apresentação do problema, definição dos 

objetivos (geral e específicos), justificativa da pesquisa, metodologia 

empregada e delimitação do trabalho. 

b) Capítulo 2: Revisão bibliográfica: base conceitual para o desenvolvimento 

da dissertação. 

c) Capítulo 3: Estratégia de P&D do setor elétrico brasileiro: traça-se um 

breve histórico da estratégia de P&D do setor. 

d) Capítulo 4: Análise dos critérios da ANEEL para avaliação de projetos de 

P&D. 

e) Capítulo 5: Análise dos métodos de seleção de projetos de P&D nas 

empresas: Celpe, Eletronorte, Eletropaulo, Elektro e Copel Distribuição. 

f) Capítulo 6: Proposta de um método para a seleção de projetos de P&D. 

g) Capítulo 7: Conclusões, recomendações finais e sugestões para futuros 

trabalhos. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

No presente capítulo será efetuada a revisão bibliográfica dos temas 

inerentes ao escopo do presente trabalho, definidos no capítulo 1. 

Há, na literatura, inúmeros artigos e teses relativos a seleção de projetos de 

P&D, notadamente para o setor industrial, uma vez que a sobrevivência das 

empresas, especialmente as de base tecnológica, está diretamente associada à sua 

capacidade de inovação, ou seja, sua habilidade em lançar novos produtos de 

sucesso. Assim, desde o início do processo de inovação a preocupação com a 

seleção dos melhores projetos faz-se presente, buscando os projetos de melhor 

retorno, normalmente financeiro, para a instituição. Há, portanto, uma tradição no 

setor industrial no desenvolvimento de métodos para seleção de projetos de P&D, 

sendo este o ponto de partida para o presente trabalho. 

2.1 ALINHAMENTO DO PROGRAMA DE P&D AO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO DA EMPRESA 

Segundo Roussel et al. (1991), os diversos papéis da P&D há muito vêm 

sendo classificados com ênfase nas relações de causa-efeito e tempo destas 

interdependentes responsabilidades. Todavia, o sistema de classificação tradicional - 

da pesquisa básica para a pesquisa aplicada, desenvolvimento, projeto e, finalmente, 

serviços técnicos – esconde a diversidade tecnológica e a dinâmica estratégica por 

trás de cada atividade e a complexidade de suas interdependências. 

Muitas companhias preparam planos separadamente para cada atividade e 

as relacionam apenas seqüencialmente: “Uma vez que tenhamos sucesso na 

Pesquisa iremos nos ocupar do Desenvolvimento”; “Somente após o sucesso no 

Desenvolvimento consideraremos uma abordagem sobre o design”; “Nós 

simplesmente não podemos planejar a produção enquanto não estiverem finalizados 

o projeto e a engenharia”; e assim por diante. 

As empresas que seguem esta abordagem – equivocadamente avaliando 

sua P&D em base gradativa e seqüencial – estão propensas a cair em uma grande 

armadilha. A armadilha é estratégica, ainda que tenha implicações operacionais. 
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Esta armadilha estratégica é embarcar num projeto sem antes avaliar todas 

as conseqüências do seu sucesso. Exemplo dos mesmos autores ilustra bem este 

aspecto: algum pesquisador tem uma idéia de um processo revolucionário para fazer 

o PVC comum. Ele é agraciado com $ 100 mil para um projeto inicial que irá explorar 

a idéia. Posteriormente, o projeto demanda uma pesquisa aplicada em escala de 

laboratório para testar sua hipótese, a um custo de mais $ 2 milhões. O projeto é 

aprovado e desenvolvido com sucesso. Agora requer-se uma planta piloto para 

demonstrar a viabilidade comercial do processo, com custo de $ 10 milhões. 

Novamente, o projeto é aprovado. Na conclusão do projeto piloto o pessoal da 

engenharia é chamado e estima que a comercialização envolveria a demolição da 

planta existente e a construção de uma nova, ao custo de $ 300 milhões. Neste 

ponto um executivo horrorizado reclama que se tivesse sido avisado antes a respeito 

do que estava envolvido, jamais daria autorização para a implementação da primeira 

fase do projeto, pois o potencial econômico desta indústria não justifica tamanho 

investimento. Segundo os autores, este pode ser um exemplo extremo, mas não é 

um caso raro. 

Um programa de P&D tem três objetivos estratégicos: 

a) sustentar e expandir os negócios; 

b) criar novas oportunidades de negócio; e 

c) aumentar a capacitação tecnológica da empresa. 

A missão estratégica da P&D modifica-se em função do grau de maturidade 

do segmento de atuação da empresa, conforme Quadro 2. 

QUADRO 2 - A CURVA “S” DA TECNOLOGIA 
 

EMBRIONÁRIA CRESCIMENTO MADURA ENVELHECIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lançamento de novos 
negócios;  
Estabelecer 
posicionamento 
competitivo. 

 
 
 
 
 
Crescimento de novos 
negócios; 
Melhorar o 
posicionamento 
competitivo. 

Sustentar o 
posicionamento 
competitivo; 
 
Rejuvenescer? 

 
Renovar? 
 
Abandonar? 

Fonte: Roussel et al. (1991) 
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Ainda, segundo estes mesmos autores, a gestão estratégica de P&D deve 

sempre estar conectada aos objetivos estratégicos gerais da empresa, para garantir 

um fluxo de caixa constante e o crescimento das receitas. Há anos os dirigentes das 

empresas vêm buscando meios de integrar a gestão de P&D à direção estratégica 

das companhias, enfrentando, porém, bastante dificuldade para vencer as barreiras 

existentes, a saber: 

a) diferentes linguagens utilizadas pelo pessoal de P&D e administradores 

da empresa; 

b) falta de conhecimento científico básico aos administradores, 

normalmente oriundos das áreas de marketing e finanças, sem qualquer 

formação científica; e 

c) desdém e desconfiança dos cientistas e engenheiros em relação aos 

administradores: homens de negócio são vistos como simples 

“contadores de dinheiro”. Equivocadamente a comunidade científica 

ainda duvida da importância dos administradores e financistas para o 

sucesso do negócio. 

A imprevisibilidade da atividade de pesquisa também representa um ponto de 

atrito com a administração das empresas, sempre desejosa de projetos que 

cumpram seus cronogramas e metas. 

Roussel et al (1991) identificam três períodos distintos (gerações) na gestão 

de P&D, resumidos nos Quadros 3, 4 e 5, a seguir. 

Na visão destes autores, a “terceira geração” do gerenciamento de P&D é um 

processo de interação contínua, que demanda diálogo e espírito de parceria entre o 

pessoal de P&D e demais gerentes da empresa. Requer a ativa participação da alta 

direção, para garantir o correto direcionamento, manter o foco na estratégia e 

mobilizar os recursos adequados.  

Efetuar a seleção dos projetos de P&D a serem implementados é uma 

questão estratégica fundamental, que deve ser tomada com envolvimento da alta 

administração da empresa, visto que trata-se de uma questão de sobrevivência da 

companhia. 
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QUADRO 3 -  DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA: 

VISÃO HISTÓRICA 
 
 

1ª GERAÇÃO: P&D MOVIDA 
PELA INTUIÇÃO 

2ª GERAÇÃO: P&D 
CONDUZIDA POR PROJETO 

3ª GERAÇÃO: P&D CONDUZIDA 
PELA ESTRATÉGIA 

1950’s – 1960’s 1970’s – 1980’s 1990’s – 
Contrate bons profissionais 
Coloque-os num ambiente criativo 
Envie dinheiro 
Deixe-os a sós 
Tenha esperança 
 

Gerenciamento por projeto 
Comparado a custo de capital 
Projetos ligados aos objetivos de 
unidades de negócios, mas sem 
análise transversal na empresa 
toda 

Conduzido por objetivos estratégicos 
Prioridades corporativas gerenciadas 
em parceria 
P&D integrada ao negócio 
 

Nós e Eles Consumidor e Fornecedor Parceria 
 

Fonte: Roussel et al. (1991) 

 
QUADRO 4 - COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA GERAÇÃO: 

GERENCIAMENTO E CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 
 

 1ª GERAÇÃO 2ª GERAÇÃO 3ª GERAÇÃO 

Gerenciamento e 
contexto estratégico 

 

Sem estruturação de 
longo prazo 

P&D é apenas um custo 
de overhead 

 

Estado de transição 

Estruturação estratégica 
parcial 

 

Estruturação estratégica 
holística 

 

- Filosofia 

 

P&D decide futuras 
tecnologias 

Negócios decidem 
objetivos tecnológicos 
atuais 

Relação negócios / P&D: 

Consumidor - Fornecedor 

 

Parceria 

- Organização Ênfase em centros de 
custo e competências 

Evitar a matriz 

 

Matriz centralizada e 
descentralizada de 
gerenciamento de 
projetos 

 

Rompido isolamento do P&D 

 

- Tecnologia / 

Estratégia de P&D 
Sem ligação explicita a 
estratégia de negócios 

Primeiro a tecnologia, 
depois as implicações 
para o negócio 

Estruturação estratégica 
por projeto 

Sem integração com os 
negócios ou visão ampla 
corporativa 

Tecnologia / P&D e 
negócios integrados 
estrategicamente, de forma 
corporativa 

 

Fonte: Roussel et al. (1991) 
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QUADRO 5 - COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA GERAÇÃO: 
PRINCÍPIOS DE OPERAÇÃO 

 

 1ª GERAÇÃO 2ª GERAÇÃO 3ª GERAÇÃO 

Princípios de operação  

 
Na ausência de negócios 
combinados, à critério do 
pessoal de P&D. 
Fatalista 

Distinção entre tipos de 
P&D 
Combinação negócios / 
insights P&D em projetos 

Combinação negócios / 
insights P&D em todo o 
espectro 

- Financiamento Um item do orçamento. 
Aplicado todo o recurso 
disponível 

Recursos com base nas 
necessidades e divisão 
dos riscos 
Parâmetros distintos para 
cada tipo de P&D 

Varia de acordo com a 
maturidade tecnológica e o 
impacto competitivo 

- Alocação de recursos Ao juízo do pessoal de 
P&D 
Sem visibilidade superior 

Para pesquisas básicas 
pelo pessoal de P&D  
Para outros tipos de P&D 
em conjunto por clientes e 
fornecedores (internos e / 
ou externos) 

Com base no equilíbrio de 
prioridades e risco / retorno 

 

- Targeting (Alvo) Anátema para pesquisas 
básicas e radicais 

Objetivos consistentes, 
por projeto, para P&D 
incremental e radical 

Todos os projetos de P&D 
têm objetivos tecnológicos e 
de negócios definidos e 
consistentes  

- Priorização Sem prioridades 
estratégicas 
 

Para pesquisas básicas 
pelo pessoal de P&D  

Para outros tipos de P&D 
em conjunto por clientes e 
fornecedores (internos e / 
ou externos) 

De acordo com relação 
custo/benefício e a 
contribuição aos objetivos 
estratégicos 

- Medição de resultados 
 

Sem definição precisa 
dos resultados esperados 

Medição freqüentemente 
enganosa 

Quantitativa para P&D 
incremental 

Lacuna de Inteligência de 
mercado para P&D 
radical 

Comparação com os 
objetivos comerciais e 
expectativa tecnológica 

- Avaliação do 
andamento 

Ritualista e negligente Revisão formal de grupo 
de especialistas (peer 
review). 

Boa comunicação com a 
área de negócios para 
projetos de P&D 
incremental e radical 

Regularmente e sempre que 
os desenvolvimentos 
internos e externos 
permitam 
 

Fonte: Roussel et al. (1991) 

Algumas perguntas estratégicas básicas devem ser respondidas no processo 

de montagem de um programa de P&D: 

a) qual a importância da P&D para o sucesso do negócio? 

b) se é importante, em que tipo de P&D deve-se investir? Em que tipo de 

tecnologia investir: básica, chave, transitória ou embrionária? Deve-se 

buscar inovações radicais, incrementais ou pesquisa básica? 

c) como garantir a integração do programa de P&D com o plano de 

negócios da organização,  resultando em um planejamento estratégico 

abrangente e efetivo? 
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d) em resumo, qual seria o portfolio ótimo de projetos para atender as 

necessidades e oportunidades estratégicas de curto, médio e longo prazo 

da organização?   

MARTINO (1995) afirma que embora o objetivo imediato de um projeto de 

P&D seja alcançar um conjunto de metas técnicas específicas, tais metas devem ser 

estabelecidas com vistas à consecução dos objetivos estratégicos2 gerais da 

organização. Ou seja, as metas técnicas de cada projeto devem ser estabelecidas 

levando-se em conta os objetivos estratégicos da empresa, de tal sorte que o 

cumprimento das metas fortaleça o posicionamento estratégico da empresa frente 

aos concorrentes.  

A avaliação de um projeto de P&D deve sempre considerar, portanto, o 

potencial de fortalecimento estratégico que seu sucesso representa.  

Os objetivos de um programa de P&D podem ser comparados aos objetivos 

do próprio negócio, pois ambos buscam o ponto ótimo entre o risco e o retorno, a 

estabilidade e o crescimento. 

Na seleção de projetos de P&D há alguns pontos estratégicos que devem ser 

considerados: 

a) Competências Essenciais: 

Conceitualmente, as competências ou habilidades essenciais (core 

competencies) estão focadas nos fatores que distinguem uma empresa de seus 

competidores e significam vantagem competitiva. A idéia é que a empresa identifique 

suas competências essenciais e então atue para fortalecê-las. 

Sob o ponto de vista de P&D, os projetos que fomentem novas competências 

ou habilidades essenciais podem ser vistos com maior interesse que aqueles que 

apenas mantenham ou incrementem a posição estratégica da empresa. 

Para melhor entendimento, pode-se definir três diferentes categorias de 

tecnologias: 

- tecnologias de base: estão disponíveis para todas as empresas de um 

segmento; 

                                    
2 Objetivos estratégicos: são aqueles formulados após o diagnóstico estratégico e expressam como uma 

empresa utilizará os seus pontos fortes, existentes e potenciais, levando em conta as oportunidades e 
ameaças do meio ambiente, indicando a direção a ser seguida e as realizações a serem atingidas para a 
implementação da estratégia adotada pela empresa. 
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- tecnologias chave: proporcionam a uma determinada empresa uma 

vantagem competitiva; e 

- tecnologias de ponta: irão tornar-se tecnologias de base ou chave, 

oferecendo oportunidades futuras de vantagens competitivas. 

Esta categorização pode conduzir a erros se considerada de forma isolada. O 

sucesso de uma companhia pode-se dever, em parte, a sua competência em 

marketing, ou em fabricação, ou na prestação de serviços diferenciados. Focar-se 

apenas na tecnologia pode, portanto, negligenciar outros fatores que contribuam 

significativamente para o posicionamento estratégico da empresa. 

Na Figura 1 está ilustrada uma categorização devida ao Dr. Keith Pavitt, 

citado por MARTINO (1995), que pode ser mais adequada à seleção de projetos de 

P&D. Este método envolve uma dupla classificação, considerando o percentual de 

recursos que a empresa destina a uma dada tecnologia, assim como o grau de 

participação desta tecnologia na atividade total da empresa. No trabalho de Pavitt a 

participação é medida em função do número de patentes. Entretanto, outras métricas 

podem ser utilizadas, como o volume de recursos financeiros ou, para pesquisa 

básica, cota de “papers” publicados em revistas científicas, por exemplo. 

 
 
       Recursos Investidos  
 
 
 
 
 
 
        Participação no negócio 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1 - PERCENTUAL DE RECURSOS DESTINADOS A UMA 
TECNOLOGIA VERSUS GRAU DE PARTICIPAÇÃO DA TECNOLOGIA NOS 
NEGÓCIOS DA EMPRESA 
 

Tecnologias 
complementares 

 
Tecnologias essenciais 

distintivas 

Tecnologias não 
dominadas 

Tecnologias Proprietárias 
ou raras 
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O quadrante superior direito da figura representa as tecnologias para as 

quais a empresa destina grande parcela de seus recursos e nas quais a empresa 

detém uma posição de destaque. As tecnologias categorizadas neste quadrante 

podem ser definidas como essenciais distintivas (core-distinctive). São estas 

tecnologias que distinguem a empresa de suas concorrentes. 

No quadrante superior esquerdo da figura encontram-se as tecnologias nas 

quais a empresa emprega parte considerável de seus recursos, mas não destacam a 

empresa entre suas concorrentes. Estas tecnologias são importantes para a 

empresa, considerando o volume de recursos destinados às mesmas, porém várias 

outras empresas também as dominam. Podem representar tecnologias que apóiam 

ou complementam as tecnologias essenciais. Nos casos em que muitas tecnologias 

utilizadas pela empresa estão assinaladas neste quadrante, pode-se inferir que uma 

das suas competências é justamente a integração de tecnologias. Esta é uma 

importante competência que não pode ser descoberta simplesmente pela análise 

isolada das tecnologias. Além disso, tende a lançar dúvidas sobre o foco tecnológico 

da companhia. 

Já, no quadrante inferior direito estão assinaladas as tecnologias nas quais a 

empresa mantém uma posição dominante, apesar de destinar poucos recursos às 

mesmas. Se uma ou mais tecnologias estão neste quadrante é sinal de que a 

empresa domina um nicho de mercado com uma tecnologia proprietária ou rara. 

O quadrante inferior esquerdo representa as tecnologias nas quais a 

empresa aloca poucos recursos e não ocupa posição de destaque. A empresa pode 

manter uma presença secundária em alguma tecnologia, apenas para manter contato 

com desenvolvimentos em outras empresas ou universidades, ou como proteção 

para o caso desta tecnologia vir a ser uma tecnologia emergente ou de ponta.  

Do ponto de vista da seleção de projetos, de acordo com sua contribuição 

para o posicionamento estratégico da empresa, projetos enquadrados nos 

quadrantes superiores devem ter a preferência, uma vez que sustentam as 

atividades tecnológicas essenciais da organização. Projetos do quadrante inferior 

direito devem ser selecionados apenas para a manutenção da posição dominante da 

empresa em um determinado nicho de mercado (assumindo que a estratégia da 

empresa é manter o domínio neste nicho). Os projetos do quadrante inferior 

esquerdo necessitam de justificativas específicas para serem desenvolvidos, como, 

por exemplo, alerta para desenvolvimentos significativos feitos em outra parte. 
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b) Transição (Sucessão) tecnológica  

Cada tecnologia objetiva atingir um propósito, desempenhar uma função, não 

existe simplesmente por existir. 

O grau de desempenho de uma tecnologia é medido em termos de quão bem 

ela é utilizada. A saturação de uma tecnologia se dá quando é atingido o seu limite 

intrínseco, sendo este entendido como o limite físico ou químico basilar do seu 

princípio de funcionamento. 

Por exemplo, a velocidade de um avião com motor movido à hélice está 

limitada à velocidade do som. Para alcançar velocidades maiores, foi necessário 

partir para um novo mecanismo de propulsão, o motor a jato, que empregava um 

princípio de operação diferente. 

De nada adianta, portanto, investir em projetos de P&D que tenham por base 

tecnologias saturadas, próximas de alcançar seu limite técnico. Um caminho possível 

é descobrir outras aplicações para a tecnologia já dominada. O problema é que a 

tecnologia sucessora é baseada num principio de funcionamento completamente 

diferente, o que significa a necessidade de investimentos em uma nova tecnologia 

completamente desconhecida, requerendo investimento inclusive em ciência de 

base, para efetuar a transição. 

Há inúmeros exemplos de empresas que falharam no processo de transição 

tecnológica. Nenhuma das empresas americanas que dominavam o mercado de 

locomotivas a vapor transformou-se em fabricante de locomotivas movidas a Diesel – 

este novo mercado foi completamente dominado por firmas que nunca haviam 

fabricado locomotivas. 

Se o mercado atendido por uma empresa passa a ser dominado por uma 

tecnologia inovadora que esta não domina, a companhia pode decidir abandonar 

este mercado. Exemplificando, quando os relógios digitais passaram a dominar o 

mercado, muitos fabricantes de relógios mecânicos abandonaram o grande mercado 

consumidor de relógios para dedicar-se a atender um nicho específico, voltado para 

o público de alto poder aquisitivo, interessado em produtos diferenciados tão valiosos 

quanto jóias, e não apenas em “marcadores de tempo”. 
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c) Análise de lacuna (gap) 

A análise de lacuna (gap) é utilizada para identificar defasagens na base 

tecnológica da empresa, tanto em relação aos seus concorrentes, quanto aos seus 

próprios objetivos estratégicos. 

Tal análise requer uma auditoria tecnológica sistemática, quanto aos seus 

produtos, processos produtivos, atividades administrativas e de marketing. 

Evidentemente, se uma lacuna tecnológica é identificada, isso deve ser 

considerado na seleção de projetos de P&D, de tal modo que os projetos que 

objetivam a sua redução devem ser bem pontuados. 

 
d) Projetos como opção 

Segundo Graham Mitchell (1988 apud MARTINO, 1995), há um sério 

problema no link entre os projetos de P&D e o planejamento estratégico da empresa. 

“Mesmo quando o impacto potencial de uma nova tecnologia é reconhecido no nível 

conceitual ou estratégico, um excesso de confiança nas justificativas e medições de 

curto prazo freqüentemente predispõe a implementação de processos, em detrimento 

de programas mais importantes estrategicamente”. 

No estágio de desenvolvimento de produto, um projeto de P&D pode ser 

tratado como um investimento financeiro. Custos e receitas podem ser estimados 

com razoável precisão, embora às vezes sérios erros sejam cometidos. Assim, os 

projetos podem ser avaliados utilizando métodos de avaliação financeira 

convencionais, como Valor Presente Liquido, Taxa Interna de Retorno, etc.. 

Muitas empresas reconhecem que pesquisas básicas podem ser 

desenvolvidas considerando seus custos como despesas indiretas (overhead), sendo 

os projetos avaliados individualmente com base em critérios financeiros. 

O problema ocorre em estágios intermediários, quando o projeto é muito caro 

para ser encarado como despesas indiretas (overhead), mas ainda distante do ponto 

de desenvolvimento de produto que permita a utilização razoavelmente segura dos 

critérios financeiros. É justamente neste estágio que o posicionamento estratégico se 

torna importante. Neste ponto os projetos de P&D devem ser avaliados em termos de 

como eles afetam a posição estratégica da empresa. Os projetos deveriam sustentar 

diversas linhas de produtos, ou preparar a empresa para ingressar em uma nova 

linha importante de negócios. 
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Neste estágio, argumenta Mitchell, o projeto de P&D deve ser tratado como 

uma opção, analogamente às opções financeiras. Projetos de P&D neste estágio  

podem ser enquadrados para o posicionamento estratégico, considerados de forma 

semelhante à opções. O risco é o custo do projeto, que pode ser encerrado a 

qualquer instante, assim que comece a evidenciar resultados ruins (tendência de não 

alcançar os resultados esperados). O potencial é o retorno de um produto ou 

processo de sucesso. Deste modo, um projeto de P&D neste ponto representa a 

compra de uma oportunidade para fazer um investimento rentável posteriormente.  

A aplicação da teoria das opções ao posicionamento estratégico, sugere, 

então, que a carteira (portfólio) de projetos de P&D deve ser selecionada dentre 

aqueles com maior potencial de retorno. A certeza do retorno não é possível nem 

requerida. Desde que o custo do projeto seja pequeno comparado ao máximo 

potencial de retorno, o projeto é uma boa opção. Nem todo projeto do portfólio irá 

atingir seu potencial – na verdade, a maioria irá falhar – o retorno esperado de todo o 

portfólio será considerável alto, e um elevado retorno será verificado na prática. Uma 

crucial advertência, porém, é que assim que o projeto tornar-se “azedo”, ele deve ser 

encerrado, exatamente como quando uma opção financeira é deixada se os preços 

mudarem de forma desfavorável ao detentor da opção.  

MARTINO (1995) sugere uma escala de posicionamento estratégicos dos 

projetos de P&D: 

0 – não acarreta ganhos estratégicos para a empresa; 

2 – fortalece a empresa em alguma área atual do seu negócio; 

4 – supera uma fraqueza da empresa em relação ao seu principal 

concorrente; 

6 – desenvolve habilidade na qual os concorrentes são deficientes; 

8 – conduz à liderança na atual área de atuação da empresa; 

10 – possibilita o ingresso em uma importante nova área de negócio. 

 
Concluindo, o autor argumenta que o programa de P&D não existe no vácuo. 

Os objetivos de vários projetos devem ser selecionados para atingir os objetivos da 

companhia. Entretanto, o grau de contribuição aos objetivos estratégicos irá variar de 

projeto para projeto. Este pode ser um importante elemento na seleção de projetos.  
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Em resumo, o suporte aos objetivos estratégicos pode ser considerado em 

termos de manutenção das competências essenciais, desenvolvimento de 

tecnologias sucessoras, preenchendo lacunas tecnológicas, ou desenvolvendo 

opções para futura exploração.  

2.2 CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE P&D 

Antes de analisar os métodos para a seleção dos projetos que irão compor 

uma carteira de P&D, é importante um estudo mais detalhado dos critérios para 

avaliação de cada projeto. Diversos autores propõem critérios basilares para a 

avaliação de projetos de P&D, sendo que alguns são convergentes, quase unânimes 

entre os autores, e outros representam visões bastante particulares. Segue-se a 

análise destes critérios, com destaque para aqueles de melhor aplicabilidade aos 

projetos integrantes dos programas de P&D de concessionárias de energia, os quais 

diferem em certa medida dos critérios utilizados para avaliação de projetos 

destinados a carteira de P&D das empresas de outros segmentos de mercado. 

No processo de avaliação de projetos de P&D, alguns elementos podem ser 

considerados para medir a atratividade de cada projeto proposto, conforme Roussel 

et al (1.991), Quadro 6: 

 
QUADRO 6 - ELEMENTOS DE ATRATIVIDADE DE UM PROJETO DE P&D 
 

ELEMENTOS DE 
ATRATIVIDADE DE UM 
PROJETO DE P&D 

CRITÉRIOS PARA MENSURAR A ATRATIVIDADE  

Adequação à estratégia da 
organização 

Julgamento: variação de pobre a excelente 

Mérito inovador e importância 
estratégica para o negócio 

Potencial de resultar em: 
a) melhoria da competitividade do negócio; 
b) algo aplicável a mais de um negócio da empresa; 
c) ingresso em um novo negócio. 

Julgamento: alto a baixo. 
Durabilidade da vantagem 
competitiva trazida 

Anos. Caso o resultado do P&D possa ser fácil e rapidamente iniciado pelos 
concorrentes, o projeto é menos atrativo que um outro que resulte em uma 
vantagem protegida e de longo prazo. 

Retorno Geralmente financeiro, mas às vezes pode significar atendimento a alguma 
exigência (por exemplo de órgãos reguladores) ou desenvolvimento de 
conhecimento básico.  

Impacto competitivo da 
tecnologia 

Básico, chave, embrionário, transitório.  

INCERTEZA  
Probabilidade de sucesso técnico Probabilidade (percentual ou decimal, de 0,1 a 0,9). De acordo com a 

probabilidade de que o objetivo será alcançado conforme pré-definido. 
Probabilidade de sucesso 
comercial 

Probabilidade (percentual ou decimal, de 0,1 a 0,9). De acordo com a 
probabilidade de sucesso comercial se o projeto obtiver sucesso técnico. 

Probabilidade geral de sucesso Probabilidade (percentual ou decimal, de 0,1 a 0,9). O produto da 
probabilidade de sucesso técnico pela probabilidade de sucesso comercial. 
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Quadro 6 – Cont. 
ELEMENTOS DE 

ATRATIVIDADE DE UM 
PROJETO DE P&D 

 CRITÉRIOS PARA MENSURAR A ATRATIVIDADE 

EXPOSIÇÃO  
Custo em P&D até a conclusão 
ou decisão chave 

Unidades monetárias. 

Prazo até a conclusão ou decisão 
chave 

Tempo (geralmente meses). 

Capital e/ou investimento em 
marketing necessários a 
exploração do sucesso técnico 

Unidades monetárias. 

Adaptado de Roussel et al. (1991) 
 

KRUGLIANSKAS (2002), por sua vez, sugere os seguintes critérios para a 

avaliação de projetos de P&D: 

a) critérios estratégicos: 

- compatibilidade com a estratégia da empresa e com o planejamento de 

longo prazo; 

- consistência com a política da empresa em relação ao risco; 

- oportunismo do projeto face às necessidades prementes da empresa; 

- consistência com a imagem da empresa 

b) critérios de pesquisa e desenvolvimento 

- consistência com as estratégias de P&D da empresa 

- disponibilidade de recursos humanos capacitados e motivados 

- efeitos sobre outros projetos 

- custo e tempo de desenvolvimento 

O autor menciona, ainda, outros critérios, como mercadológicos (tamanho de 

mercado; volume de vendas; canais de distribuição; e custos de lançamento), 

financeiros (investimento em produção e marketing; taxa de retorno; e margem de 

lucro) e de produção (capacidade e custo de fabricação; disponibilidade de mão-de-

obra; e insumos). Estes critérios, porém, têm uma importância secundária na 

avaliação de projetos de P&D destinados a concessionárias de energia, cujo foco 

principal não é o desenvolvimento de novos produtos comercializáveis. 

MARTINO (1995) lista fatores a serem considerados na avaliação de projetos 

de P&D, aplicáveis a quase todos os métodos de seleção de projetos. Cada um 

destes, descritos em 2.3, requer que os projetos sejam avaliados com base em 

certos critérios. Não há, portanto, critérios de avaliação que sejam peculiaridade de 

um especifico método, visto que todos podem utilizar quase todos os critérios. O 
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autor afirma que a avaliação de projetos pode ser separada em três grupos de 

critérios: técnicos, políticos e quanto ao estágio de inovação. 

2.2.1 Critérios técnicos 

Fatores técnicos são aqueles relacionados ao conteúdo do projeto 

propriamente dito e ao seu gerenciamento. Além de serem empregados na avaliação 

dos projetos de P&D, estes fatores podem ser utilizados para efetuar uma seleção 

prévia (screening – “peneira”) dos projetos propostos, antes da aplicação de um 

método mais elaborado e oneroso de seleção. Os fatores técnicos podem ser ainda 

utilizados na pontuação, classificação ou seleção do portfólio de projetos. Destacam-

se os seguintes fatores técnicos: 

a) probabilidade de sucesso técnico: 

Conscientemente, nenhum gerente de P&D aprovaria um projeto sem chance 

de sucesso. Pelo menos implicitamente, portanto, todo projeto aprovado por um 

gerente responsável tem, supostamente, uma chance de sucesso. Para racionalizar 

a seleção de projetos de P&D o critério da probabilidade de sucesso deve ser 

explicitado. Infelizmente, não há forma de mensurar a probabilidade de sucesso, 

tanto no início quanto durante o desenvolvimento do projeto. 

A posteriori, sempre se sabe se o resultado do projeto foi um sucesso ou 

fracasso técnico. Após a conclusão de um projeto, não há que se falar em 

“probabilidade que seria um sucesso”. Além disso, o resultado (sucesso ou fracasso) 

não fornece nenhum dado a respeito de qual teria sido a probabilidade de sucesso 

do projeto em seu início. Mesmo um projeto com uma probabilidade “real” de 90% 

sucesso pode fracassar; ao passo que um projeto com probabilidade “real” de 

apenas 10% de sucesso, pode ter êxito. 

De antemão, ninguém sabe se o projeto terá ou não sucesso tecnicamente. 

Embora seja importante comentar a respeito de probabilidade de sucesso, não há 

uma forma objetiva de determinar numericamente tal probabilidade. Mesmo 

analisando o percentual de sucesso em tentativas anteriores de projetos similares, a 

determinação desta similaridade é subjetiva. 

Enfim, a probabilidade de sucesso técnico apenas pode ser avaliada 

subjetivamente, pelo julgamento de pessoas bem informadas a respeito do projeto. 

Contudo, os vários fatores que afetam a probabilidade de sucesso devem ser 

avaliados da forma mais objetiva possível.  
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O sucesso técnico deve ser definido em termos de alcance de um objetivo 

específico. Se este não está bem definido, a probabilidade de sucesso técnico é 

baixa. 

A probabilidade de sucesso depende da extensão de incertezas e incógnitas 

em relação aos objetivos do projeto. Evidentemente, se o projeto não apresenta 

incertezas e incógnitas não é um projeto de P&D, pois naturalmente nos projetos de 

P&D elas estão presentes. 

De fato, a probabilidade de sucesso depende do grau de identificação destas 

incertezas e incógnitas, bem como da formatação do projeto quanto a avaliação 

destes pontos. Isso envolve questões como: “Os instrumentos a serem utilizados 

estão em pleno funcionamento para a obtenção das medidas necessárias?”; “O 

processo de síntese a ser utilizado alcançará o produto desejado?”. 

Em geral, a probabilidade de sucesso será tanto maior quanto menor for o 

afastamento da experiência prévia. De modo similar, a probabilidade de sucesso será 

tanto maior quanto melhor for o entendimento teórico dos objetivos. Isto é, ainda que 

haja um afastamento da experiência prática anterior, pode haver um baixo risco se a 

teoria utilizada para prever o comportamento estiver bem fundamentada. 

b) existência de um líder (champion) 

Os projetos de P&D existem num contexto organizacional. Há a equipe do 

projeto que inclui pessoas com diferentes personalidades e habilidades. Há, também, 

outros projetos, cujos líderes podem requisitar os mesmos recursos do projeto em 

questão. De uma forma geral, a alta administração estará a procura de respostas 

para seguir com o projeto ou cancelá-lo. 

Este contexto social significa que o projeto necessita de um champion, sem o 

qual o projeto ficará orfão, não sendo encarado com entusiasmo pela alta gerência, 

uma vez que não será defendido contra outros projetos em busca dos mesmos 

recursos. Além disso, a própria equipe não estará motivada a envidar seus maiores 

esforços na continuação do projeto. 

Com base nestas considerações, muitos pesquisadores concluíram que a 

existência de um champion é um fator crítico para a seleção de um projeto. 

Lockett et al (1986 apud MARTINO, 1995) coloca as seguintes questões a 

respeito do champion do projeto: 

- há um líder óbvio para o projeto? 

- ele é respeitado pelos colegas, staff e supervisores? 
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- ele é capaz de apresentar seu case vigorosamente, persuasivamente e 

com autoridade? 

- ele é capaz de rechaçar o criticismo? 

- ele tem iniciativa? 

A resposta “sim” a estas questões confirma a existência de um champion. Se 

o líder do projeto não tiver “paixão” (fire in his belly) pelo projeto, a equipe não estará 

motivada e o projeto terá dificuldades em ser selecionado. 

c) competência nas disciplinas requeridas 

É óbvio que a equipe de pesquisa deve ter a competência necessária para o 

desenvolvimento do projeto. A forma objetiva de avaliar este quesito é a simples 

consulta ao curriculum dos membros da equipe. 

O primeiro passo é identificar quais as habilidades requeridas para a 

execução do trabalho, incluindo, obviamente as disciplinas científicas e de 

engenharia mas, também, os técnicos de laboratório, programadores e todos os 

outros necessários à sustentação do projeto. Apesar dos esforços despendidos na 

identificação das habilidades e competências necessárias, não é raro que durante o 

desenvolvimento dos projetos surjam outras necessidades não previstas 

antecipadamente, o que é inevitável até um certo ponto. Uma avaliação completa 

deve ser feita no início do projeto para minimizar o volume de “surpresas” durante a 

execução do projeto. 

O autor sugere a seguinte escala para avaliação das habilidades e 

competências da equipe executora do projeto: 

10  todas as competências amplamente cobertas  

9  todas as competências satisfeitas, sem excesso 

7 todas as habilidades profissionais disponíveis, algumas habilidades 

técnicas necessitam de novo treinamento 

5  algum re-treinamento profissional é necessário 

4  extenso re-treinamento técnico é necessário 

3  extenso re-treinamento profissional é necessário 
 

d) grau de comprometimento interno 

O sucesso de um projeto de P&D depende do comprometimento de todos os 

envolvidos. Este é mais um ponto importante para a tomada de decisão quanto a 
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seleção do projeto, porém sem um parâmetro objetivo de medição. Como saber se 

os membros da equipe ou os demais envolvidos no projeto estão comprometidos?  

Um dos problemas enfrentados neste aspecto é que as pessoas podem dizer 

que estão comprometidas com o projeto, quando na verdade não o estão. Isso pode 

não ser uma posição deliberadamente enganosa, pois as pessoas podem estar 

dispostas a colaborar, mas não levam o projeto a sério. 

Assim, este é mais um parâmetro dependente do feeling dos avaliadores. 

e) mérito intrínseco da pesquisa 

A maioria dos projetos são propostos com o objetivo de desenvolver novos 

produtos e processos, ou melhorias em produtos ou processos existentes. Todavia, 

os projetos resultam também em incremento nas competências dos pesquisadores. 

Mesmo um projeto que fracassou quanto aos objetivos técnicos e ou comerciais pode 

ter aprimorado as habilidades dos pesquisadores, abrindo caminho para projetos que 

cheguem a melhores resultados. 

Assim, um dos pontos importantes tecnicamente na seleção de projetos de 

P&D, é o mérito intrínseco da pesquisa quanto ao aprimoramento das habilidades e 

competências da equipe. Embora não se deva selecionar apenas projetos com base 

no mérito intrínseco dos mesmos, este pode ser um fator de desempate entre 

projetos de atratividade equivalente. 

f) potencial de posicionamento estratégico 

Os projetos devem ser avaliados não apenas quanto ao seu resultado 

imediato em novos produtos ou processos, mas também em termos de sua 

adequação aos objetivos corporativos de longo prazo, conforme abordado em 2.1. 

Vepsalainen et al (1988 apud MARTINO, 1995) descreve um procedimento 

para a seleção da carteira de projetos que aumenta as probabilidades de se obter um 

contrato comercial subseqüentemente.  Estes autores argumentam que os projetos a 

serem selecionados devem melhorar o desempenho de produtos em critérios 

percebidos pelos usuários, ou que agreguem uma vantagem competitiva frente aos 

concorrentes. Este é um claro exemplo de seleção de projetos para alcançar 

posicionamento estratégico. Em muitos casos, entretanto, o consumidor pode não 

estar claramente identificado e suas exigências ou necessidades podem não estar 

tão claras. Mesmo assim, a idéia de fortalecimento do posicionamento estratégico da 

empresa deve ser considerada. 
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Morris et al (1991 apud MARTINO, 1995) defendem que os projetos devem 

ser considerados à luz da estratégia de longo prazo da organização, não 

simplesmente como projetos isolados. Os autores alegam que os projetos de alto 

risco apresentam um leque mais amplo de possíveis resultados que os projetos de 

baixo risco. Em outras palavras, se um projeto de alto risco obtém sucesso, seus 

resultados serão maiores que os de um projeto de baixo risco de sucesso. Eles 

argumentam que uma carteira adequada de P&D deve conter alguns projetos de alto 

risco e alto retorno potencial. Se estes projetos forem selecionados de modo que 

suas incertezas sejam independentes, ou, melhor ainda, negativamente 

correlacionadas, o risco geral associado à carteira deve ser menor que de outra 

formada somente por projetos de baixo risco. A carteira com projetos de alto risco 

incluiria mais fracassos, porém os projetos de sucesso apresentariam um retorno 

maior. Como colocado por Matthews (1991 apud MARTINO, 1995): “Quem deseja 

encontrar um príncipe deve estar preparado para beijar muitos sapos”. 

Não se pode assumir que os projetos de maior risco apresentam sempre os 

melhores resultados em caso de sucesso. Porém, nos casos em que isto se 

confirmar, vale a pena assumir os riscos em função do potencial posicionamento 

estratégico de longo prazo. 

2.2.2 Fatores políticos 

Os principais fatores políticos a serem considerados na avaliação de projetos 

de P&D são os relativos aos regulamentos governamentais. Incluem: 
 

a) regulamentação da ANEEL 

Este tópico será detalhadamente explorado no item 4 deste trabalho. Cabe 

reiterar neste momento, porém, que uma vez que os projetos de P&D das 

concessionárias estão sujeitos a avaliação da ANEEL, conforme mencionado na 

Introdução, Capítulo 1, os regulamentos específicos desta agência limitam o que é 

entendido como investimento em P&D e os regulamentos desta agência são 

fundamentais na seleção dos projetos. 
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b) regulação econômica 

Os objetivos pretendidos pela regulação3 econômica são dois: i) proteger os 

consumidores contra os preços injustamente altos; e ii) assegurar aos fornecedores 

preços justos. 

O primeiro objetivo é usualmente alcançado pelo estabelecimento de preços 

máximos. Serviço público sob concessão (como a energia elétrica) é um exemplo 

desta regulação. Já, para a obtenção do segundo objetivo, normalmente há o 

estabelecimento de preços mínimos, como no mercado agrícola, por exemplo. 

Muitos economistas vêem com reservas este tipo de regulação. Entretanto, 

do ponto de vista da seleção de projetos de P&D, os argumentos dos economistas 

são irrelevantes, pois a regulação econômica existe e tem de ser considerada. 

Freqüentemente, pela regulação econômica são estabelecidas taxas que vão 

ser cobradas dos consumidores. Para as empresas de um mercado sujeito à 

regulação – como o setor elétrico brasileiro, por exemplo – a adoção de novas 

tecnologias provavelmente será influenciada pela agência reguladora envolvida. No 

caso dos Estados Unidos, por exemplo, as empresas aéreas foram encorajadas pelo 

Civil Aeronautics Bureau a adotarem inovações tecnológicas. A Interstate Commerce 

Comission, por outro lado, não incentivava as empresas ferroviárias a adotarem 

novas tecnologias, especialmente as que representavam redução de custo e 

aumento da competitividade das ferrovias em relação ao transporte rodoviário. 

A análise adiante irá ater-se ao mercado de energia elétrica, por estar 

relacionado ao objeto do presente trabalho.  

As empresas de energia elétrica estão inseridas em um mercado regulado, 

que estabelece os preços máximos (tetos) a serem praticados. Usualmente, estas 

empresas procuram defender junto à agencia reguladora (ANEEL) sua planilha de 

custos, que normalmente requer aumento nos preços máximos estabelecidos, em 

função do aumento nos seus custos ou redução injusta na taxa de retorno dos seus 

investimentos. As audiências das comissões da agência reguladora são bastante 

politizadas, com a influência política, por vezes, tendo um peso maior que critérios 

econômicos ou tecnológicos. As revisões tarifárias são raras e o valor somente será 

contratualmente avaliado a cada cinco anos, geralmente. 

                                    
3  Regulação é o conjunto de regras particulares ou de ações específicas implementadas por agências 

administrativas para interferir diretamente no mecanismo de alocação de mercado, ou indiretamente, 
alterando as decisões de oferta e procura de consumidores e produtores (NETO, 1998). 
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As inovações que acarretem redução de custos são importantes para 

qualquer empresa, em qualquer segmento de mercado. Todavia, para as empresas 

inseridas num mercado regulado, com preços estabelecidos pelo agente regulador, 

tais inovações são ainda mais importantes, pois se constituem numa das formas 

principais de aumento de rentabilidade destas empresas.  

No Brasil, há que se considerar, ainda, que a ANEEL introduziu nos contratos 

de concessão o Fator X, que pode ser definido como o redutor a ser aplicado à tarifa 

com o objetivo de repassar os ganhos de produtividade da empresa ao consumidor 

final. Os mecanismos de compartilhamento desses ganhos de eficiência estão 

previstos nos contratos de concessão e resultam do reposicionamento tarifário e da 

determinação do Fator X, pela ANEEL. Pelo reposicionamento, parte ou todo o 

ganho de eficiência auferido, no período revisório anterior, é transferido para o 

consumidor por meio da redução das tarifas. Na determinação do Fator X, que requer 

da concessionária esforços adicionais na busca de maior eficiência, o 

compartilhamento ocorre de forma parcelada, por ocasião dos reajustes tarifários 

anuais. 

Outro ponto de destaque é que nos mercados regulados, as empresas estão 

“protegidas” por valores mínimos (piso) de taxa de retorno sobre os investimentos. 

Este piso fornece as empresas um incentivo para a substituição de empregados por 

equipamentos – por meio da automação, por exemplo – uma vez que os salários são 

puramente custos, enquanto os investimentos em ativos aumentam a “taxa base”, 

permitindo um lucro total maior a uma dada taxa de retorno mínima. Inovações que 

reduzam a exigência quanto ao grau de formação e habilidades dos trabalhadores, 

aumentam o tamanho da força de trabalho disponível para a utilização da empresa, 

segurando os salários dos empregados. Apesar disso, representam redução de 

custos e são de natureza diferente do simples aumento de produtividade dos 

trabalhadores, ou da substituição de empregados por máquinas (automação). 

2.2.3 Estágio de Inovação 

MARTINO (1995), sugere, ainda, que a avaliação dos projetos de P&D deve 

levar em conta o tipo de pesquisa proposto, pois em função disso os critérios de 

avaliação devem mudar. O autor estabelece quatro categorias de projetos de P&D, 

de acordo com o estágio de inovação: 
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a) pesquisa básica 

Uma empresa pode apoiar pesquisa básica em uma determinada área 

científica porque o fenômeno a ser estudado é importante para seus processos ou 

produtos. Entretanto, a pesquisa básica não irá por si só conduzir a novos produtos 

ou processos. Um exemplo foi a pesquisa conduzida por Irving Langmuir na General 

Electric (GE). Logo após o lançamento das lâmpadas com filamento de tungstênio, 

percebeu-se que havia vários problemas, incluindo a reduzida vida útil e o 

escurecimento do bulbo. Langmuir decidiu então que teria resultados mais rápidos se 

compreendesse o fenômeno que ocorria na superfície do filamento, ao invés de focar 

seu trabalho apenas na solução dos problemas. Ele conduziu então uma série de 

experimentos que, em suas próprias palavras “pareceram completamente inúteis ou 

mesmo tolos, para alguém que conduzia um ataque lógico e direto aos problemas 

das lâmpadas a tungstênio” (REICH, 1975, apud MARTINO, 1995). Ocorre que ele 

não apenas resolveu os problemas imediatos, mas adquiriu conhecimentos que 

puderam ser aplicados aos tubos a vácuo e outros produtos da GE. Em 1932 ele 

recebeu o Prêmio Nobel de Química pelo seu trabalho fundamental sobre os 

fenômenos que ocorrem em superfícies de filamentos aquecidos. 

Na avaliação de projetos de pesquisa básica, aspectos mercadológicos 

devem ter um peso muito menor que os técnicos e científicos. A pesquisa básica é 

quase que totalmente voltada para dirimir uma incerteza técnica, normalmente sendo 

impossível identificar um mercado no início da mesma. Assim, a avaliação de um 

projeto de pesquisa básica deve concentrar-se na importância do trabalho em si, na 

competência do pesquisador que irá conduzir o trabalho e na disponibilidade dos 

instrumentos e equipamentos necessários. Quanto a estes últimos, deve-se levar em 

conta se os insumos existentes e disponíveis são adequados às medidas 

necessárias.  

b) pesquisa aplicada 

Embora o foco ainda seja a compreensão de fenômenos, há uma orientação 

maior a produtos ou processos. Na avaliação de projetos de pesquisa aplicada, a 

importância do trabalho em si, e a competência do pesquisador continuam sendo 

fatores críticos. Contudo, alguns fatores mercadológicos devem ser considerados, 

especialmente se há ou poderá haver mercado para o novo produto ou processo em 

questão. Neste estágio de inovação, entretanto, é ainda muito cedo para se tentar 

determinar o tamanho do mercado ou das receitas. Deve-se enfatizar a 
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exeqüibilidade e a conveniência, ao invés do retorno financeiro. Neste estágio, a 

ênfase ainda é a solução de incertezas técnicas. 

c) protótipo ou projeto piloto 

Enquanto os projetos de pesquisa básica e aplicada apresentam um custo 

relativamente baixo, os projetos de protótipos ou plantas piloto são muito mais caros. 

Na avaliação de projetos neste estágio, fatores de mercado tornam-se muito 

importantes. Fatores políticos e regulatórios devem ser considerados também. 

d) desenvolvimento comercial 

Nesta fase, os custos de produção devem ser conhecidos detalhadamente, 

assim como o tamanho do mercado. Na avaliação de projetos de P&D neste estágio, 

custos de produção e projeção de receitas tornam-se os critérios mais importantes 

para a avaliação. Um projeto de desenvolvimento comercial deve ser tratado como 

um investimento, aplicando-se perfeitamente os critérios econômicos em sua 

avaliação (valor presente líquido, taxa interna de retorno, etc.). 

2.3 TÉCNICAS DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE P&D 

Segundo MARTINO (1995) o problema de seleção de projetos de P&D não é 

novo, desde a década de 1960 há na literatura diversos métodos descritos. Contudo, 

poucos são utilizados, visto que na maioria dos casos os métodos são desenvolvidos 

especificamente para algumas empresas e sua replicação para outras organizações 

não é simples. As dificuldades para aplicação dos métodos de seleção de projetos 

podem ser assim resumidas: 

a) tratamento inadequado das interações entre benefícios e recursos a 

serem utilizados; 

b) falha no tratamento das incertezas, quer seja na estimativa dos 

parâmetros como nos benefícios; 

c) envolvimentos múltiplos e critérios inter-relacionados, sem mecanismos 

comuns e naturais de medição; 

d) consideração regular do problema de seleção de projetos como um 

evento anual ao invés de um evento contínuo; 

e) difícil aptidão para lidar com a diversidade dos projetos, desde os 

voltados à pesquisa básica aos projetos de desenvolvimento 

(engenharia); 
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f) falhas no reconhecimento da equipe de pesquisadores; 

g) falhas na verificação da necessidade de manutenção de um programa de 

P&D equilibrado: básico x aplicado; alto risco e alto retorno x baixo risco 

e moderado retorno; produto x processo; incremental x radical. 

Shtub et al (1995 apud SANTOS, 2004) lista alguns cuidados a serem 

observados na escolha do método de seleção de projetos: 

a) realismo: o método precisa refletir a realidade da empresa, quanto às 

facilidades de implementação, recursos (financeiros, humanos, etc.), 

considerando, também, os riscos envolvidos: técnicos, comerciais e 

financeiros; é fundamental a adoção de um sistema de medição comum, 

que possibilite a comparação direta entre projetos; 

b) capabilidade: o modelo deve ser suficientemente sofisticado para tratar 

com múltiplos períodos de tempo, simulando várias situações internas e 

externas, com vistas à otimização da decisão; 

c) flexibilidade: o modelo deve ser facilmente alterável permitindo fornecer 

resultados válidos para uma grande variedade de situações que a 

empresa pode enfrentar; 

d) amigável: o modelo deve ser de fácil utilização e não demandar muito 

tempo para sua compreensão e utilização; 

e) custo adequado: os custos envolvidos na coleta de dados e na 

informatização do modelo devem ser bem inferiores ao custo do projeto 

total. Não é aceitável que sejam exigidos altos investimentos na busca de 

maior precisão na coleta de dados para a tomada de decisão. 

Por sua vez, Cooper et al (2001 apud SANTOS, 2004) sugerem que o 

processo de priorização da carteira de projetos considere: 

a) a estratégia competitiva da organização; 

b) o grau de esforço para o gerenciamento de cada projeto deve ser 

proporcional à sua prioridade estratégica; 

c) a flexibilidade e dinamismo do processo, refletindo as mudanças nos 

planos da organização; 

d) a simplicidade e rapidez do, viabilizando sua aplicação mesmo com 

grandes quantidades de projetos. 
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SANTOS (2004) recomenda que o processo de seleção de projetos de P&D 

não envolva muitos critérios, pois se pode ter um alto custo na obtenção das 

informações necessárias, sugerindo apenas a adoção de critérios críticos.   

MARTINO (1995) faz uma catalogação bastante completa dos métodos de 

seleção de projetos de P&D,  considera que há quatro diferentes categorias de 

seleção de projetos, sendo que cada uma delas inclui diferentes métodos, totalizando 

na verdade quatorze métodos de seleção de projetos. Salienta, no entanto, que os 

métodos de cada categoria são similares e apresentam, basicamente, as mesmas 

vantagens e desvantagens. Procede-se na seqüência uma descrição de cada um 

destes métodos. 

2.3.1 Métodos de classificação (ranking) 

Estes métodos são fáceis de entender e simples de aplicar, pois procedem 

apenas a classificação (ranking) de uma lista de projetos, isto é, selecionam dentre 

diversos projetos quais os melhores.  

2.3.1.1 Comparações entre pares 

O ponto de partida deste método é a comparação de cada projeto com todos 

os outros projetos. Assim, numa lista de N projetos, serão necessárias N*(N-1)/2 

comparações. As comparações podem ser simplesmente qual o melhor entre os 

dois. Ou, numa versão mais sofisticada, quanto melhor um projeto é em relação ao 

outro, dado um determinado critério (retorno financeiro, benefício para a empresa ou 

formação de pessoal, por exemplo). 

Numa possibilidade ainda mais sofisticada podem ser considerados dois ou 

mais critérios de comparação, por exemplo: viabilidade técnica e custo. Neste caso 

todos os pares de projetos são comparados em cada critério. Havendo M critérios e 

N projetos, serão necessárias M*N*(N-1)/2 comparações. 

Uma vez que sejam viáveis as comparações, há dois métodos para convertê-

las em ranking: contagem predominante (dominance count) e método ancorado na 

escala (anchored scale method). O primeiro adequado a uma pequena quantidade de 

projetos e, o segundo, para uma quantidade maior. 

 



 

 

39 

a) contagem predominante (Dominance count) 

Para melhor entendimento deste método, tome-se o exemplo da Tabela 1: 

 

TABELA 1 - EXEMPLO DE CONTAGEM PREDOMINANTE 
 

PROJETOS A B C D E CONTAGEM 

A 1 0 0 1 1 3 

B 1 1 0 1 1 4 

C 1 1 1 1 1 5 

D 0 0 0 1 1 2 

E 0 0 0 0 1 1 

Fonte: MARTINO (1995) 
 

Considerando cinco projetos para os quais foram feitas as comparações 

mostradas na matriz da Tabela 1, onde o “1” na célula indica que o projeto da linha é 

melhor ou igual ao projeto da coluna, ou seja, o projeto A é melhor que os projetos D 

e E, mas é inferior aos projetos B e C e igual a si mesmo. Nota-se que a matriz é 

recíproca: se A é melhor que D, então D deve ser inferior a A. A pontuação é obtida 

pela contagem de algarismos “1” em cada linha. Este valor representa a dominância 

do projeto da linha. Neste exemplo, o projeto C é o dominante, seguido por B e A. 

Este método funciona bem para uma quantidade pequena de projetos, uma 

vez que identifica o melhor e o pior projeto. Entretanto, se há uma quantidade grande 

de projetos, este método normalmente conduz a muitos empates, fazendo-se 

necessária a aplicação de algum outro método de desempate. 
 

b) método da escala ancorada  

Este método é particularmente indicado quando há um grande número de 

projetos a serem comparados e funciona como demonstrado a seguir. 

Selecionam-se o melhor e o pior projeto da lista e, arbitrariamente, a eles se 

atribuem as pontuações de 100 e 1, respectivamente. Cada outro projeto é então 

comparado com um ou com ambos os projetos “âncora”. Se o projeto é avaliado 

como sendo, por exemplo, 50% do melhor projeto, atribui-se a ele a pontuação 50. 

Caso o projeto a ser pontuado seja avaliado como sendo apenas 1/3 do melhor, sua 

pontuação será 33, e assim por diante. Este método parte do pressuposto de que o 

melhor e o pior projetos são identificados prontamente, classificando os demais 
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projetos entre estes dois extremos mas, também, freqüentemente conduz a uma 

grande quantidade de empates. 

Note-se que os dois métodos de comparação par a par descritos 

anteriormente requerem uma comparação global entre os projetos, ou seja, dois 

projetos são comparados em termos gerais, com todos os fatores sendo 

considerados simultaneamente. Normalmente, é mais fácil e mais efetivo fazer-se 

comparações entre projetos se os julgamentos são feitos com base em um critério de 

cada vez. Isto é, a tarefa da comparação é decomposta em diversas comparações, 

cada uma considerando um único critério. Os demais métodos descritos de 

classificação baseiam-se exatamente neste princípio. 

2.3.1.2 Modelos de pontuação 

Um modelo de pontuação envolve uma fórmula matemática ou expressão 

algébrica que produz uma pontuação para cada projeto considerado. A fórmula deve 

incorporar os fatores julgados importantes. A cada fator é atribuído um peso, 

refletindo sua importância relativa aos outros fatores. Cada projeto é pontuado em 

cada fator, obtendo-se uma pontuação final para cada projeto. 

Modelos de pontuação podem incorporar critérios objetivos, como custos e, 

também, critérios subjetivos como probabilidade de sucesso, por exemplo. 

Tipicamente, este modelo de seleção de projetos é expresso como uma 

fração ou relação, com as variáveis desejáveis (benefícios) no numerador e as 

indesejáveis (custos) no denominador. Assim, quanto maior a pontuação, mais 

desejado é o projeto. 

Os benefícios e os custos podem estar associados a probabilidades de que 

se realizem. Na prática, infelizmente, os custos ocorrerão com certeza, enquanto os 

benefícios, geralmente, têm uma probabilidade menor que um de ocorrerem. 

Segundo RECOMPENSA JOSEPH (2001) este é o método adotado pela 

Empresa Brasileira de Agropecuária - EMBRAPA para a seleção dos projetos de 

P&D desenvolvidos na instituição. Dado o sucesso do agro-negócio no Brasil, devido 

em grande medida ao trabalho da EMBRAPA, vale a pena explorar-se um pouco 

melhor esta metodologia, denominada de “Método de Escores ou Pontuação”. 

A aplicação deste método na EMBRAPA é realizada em quatro etapas: 

a) seleção dos juízes (avaliadores): envolve um conjunto diversificado de 

profissionais, como pesquisadores, professores de universidades, 
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técnicos de ONGs, empresários e outros conhecedores do tema ou da 

área de atuação do projeto; 

b) pré-seleção de projetos e temas de P&D considerados de importância 

econômico social: parte da identificação dos principais problemas 

tecnológicos de cada cultura e da justificativa da importância de sua 

solução para o setor; 

c) priorização de projetos: primeiramente são definidos pelo grupo os pesos 

dos seguintes critérios de avaliação: a importância econômica, 

importância estratégica, importância social e probabilidade de êxito; e 

d) priorização de linhas de pesquisa: a partir dos projetos selecionados, 

procede-se a definição das linhas de pesquisa prioritárias, pelo mesmo 

grupo avaliador multidisciplinar e multi-institucional, avaliando-se as 

probabilidades de êxito tanto da pesquisa quanto da adoção dos 

resultados esperados. 

O autor, citando CONTINI (1998), afirma que este método passou a ser 

utilizado por ser de fácil aplicação, transparente, facilmente entendido e por 

possibilitar a utilização por diferentes categorias profissionais, tais como diretores, 

gerentes, administradores, além de não requerer grande esforço de análise na 

interpretação dos resultados e permitir a utilização de múltiplos critérios. Ressalta, 

porém, que o método possuí alguns inconvenientes, como não considerar o fator 

tempo, não permitir medição quantitativa e proporcionar apenas um ranking ordinal. 

2.3.1.3 Método analítico hierárquico (Analytic Hierarchy Procedure - AHP) 

O AHP foi desenvolvido por Saaty em 1980, segundo MARTINO (1995), 

como uma ferramenta para auxiliar na tomada de decisão. Este método é aplicável 

quando os critérios podem ser decompostos em sub-critérios ordenados 

hierarquicamente. Em cada grau (critérios e sub-critérios) devem ser efetuadas 

comparações dois a dois para determinar a importância relativa de cada critério na 

consecução do objetivo.  

Tem-se, assim, uma matriz para cada nível de critério e sub-critério, 

mostrando o resultado das comparações dois a dois efetuadas. Saaty desenvolveu 

uma escala verbal que permite a conversão dos julgamentos numa escala de 1 a 10 

(extremamente, fortemente, moderadamente, igualmente etc). 
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Dos três métodos de seleção da categoria de classificação, o AHP apresenta 

maior precisão no julgamento, uma vez que as comparações entre os projetos não 

são globais, mas de uma forma a considerar diversos sub-critérios que permitem 

comparar detalhadamente os projetos. Por outro lado, este método requer um 

número bem maior de comparações. A empresa AES Eletropaulo (JONATHAN, 

2005) adotou, recentemente, uma metodologia para a seleção de projetos de P&D 

desenvolvido, com base exatamente neste método, sobre o qual será discorrido mais 

detalhadamente no capítulo 5 deste trabalho. 

2.3.2 Métodos econômicos 

Métodos econômicos para a seleção de projetos avaliam, em última 

instância, a contribuição dos projetos ao lucro da empresa. 

Selecionar projetos de P&D somente com base em critérios econômicos é 

bastante arriscado, uma vez que são requeridas informações normalmente 

indisponíveis ou no mínimo imprecisas, dada a incerteza associada aos projetos de 

P&D. Segundo Roussel et al (1991), algumas empresas, sob o argumento de que os 

projetos de P&D são investimentos, sujeitam a seleção dos projetos a uma rigorosa 

avaliação financeira. Não há como negar que os projetos de P&D são investimentos, 

mas estimar o retorno financeiro dos mesmos não é uma tarefa trivial, como já 

descrito, especialmente para os projetos que objetivam a inovação significante. 

Assim, nos casos em que as empresas adotam a avaliação financeira como 

critério principal de seleção dos projetos de P&D, a tendência é a adoção de uma 

carteira conservadora, de projetos incrementais, cujos resultados são mais 

previsíveis, porém com limitado impacto estratégico. 

Com base no exposto anteriormente, pode-se considerar que os métodos 

econômicos são insuficientes, caso analisados isoladamente, para a seleção de 

projetos de P&D, exceto quando são avaliados os projetos no estágio de 

desenvolvimento comercial.  

2.3.2.1 Valor presente líquido 

É, freqüentemente, utilizado quando existe uma série de custos e receitas 

diferentes ao longo do tempo, como na maioria dos projetos de P&D. Há que se 

estipular uma taxa de desconto (taxa de retorno ou de atratividade) que servirá de 
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base para os cálculos. O conceito básico é que uma unidade monetária vale mais 

hoje que no futuro, pois se pode lucrar com a aplicação do recurso no período. 

O valor presente líquido (VPL) pode ser definido como a soma algébrica dos 

valores descontados do fluxo de caixa a ele associado, ou seja, é a diferença do 

valor presente das receitas menos o valor presente dos custos. 

2.3.2.2 Taxa interna de retorno (TIR) 

A taxa interna de retorno corresponde à taxa de desconto que reduz a zero o 

VPL de um determinado fluxo de caixa. Pode ser utilizada para comparar o retorno 

de um investimento com a taxa de captação ou aplicação de recursos. É utilizada 

para comparar o retorno de diferentes alternativas de investimento ou projetos. Em 

princípio, quanto maior a taxa interna de retorno de um projeto, mais atrativo ele é, 

pois apresenta retorno do investimento em menor tempo. 

2.3.2.3 Retorno do fluxo de caixa (Cash flow payback) 

Mede o tempo necessário para tornar o fluxo de caixa do projeto positivo, isto 

é, o projeto retorna todos os recursos nele investidos até aquele ponto. É analisado 

apenas quando o investimento é recuperado, sem considerar aplicações alternativas 

para os recursos. Apesar de não considerar taxa de desconto ou o “custo” do 

dinheiro no tempo, pode-se afirmar que este método é robusto no sentido de 

minimizar os riscos associados a estimativas de taxas de desconto e condições de 

mercado futuras, presentes nos métodos VPL e da TIR.  

2.3.2.4 Valor esperado 

Usualmente, os métodos VPL, taxa interna de retorno e retorno do fluxo de 

caixa pressupõe um único perfil de fluxo de caixa, do começo ao final do projeto.  Em 

muitos casos, entretanto, pode haver dois ou mais perfis alternativos. Por exemplo, o 

fluxo de receitas pode variar dependendo das condições econômicas.  Já o fluxo das 

despesas poderá variar dependendo do resultado de uma etapa do projeto de P&D. 

No método do valor esperado, a cada possível alternativa de fluxo de caixa 

associa-se uma probabilidade de ocorrência, com base na probabilidade estimada do 

resultado de uma etapa do projeto de P&D, das condições econômicas, ou de 

qualquer outra variável que influencie o fluxo de caixa. Assim, um perfil esperado de 

fluxo de caixa é computado multiplicando-se cada perfil possível por sua respectiva 
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probabilidade e somando-se os produtos. O resultado é o Valor Presente Líquido 

esperado (ou Taxa Interna de Retorno ou Retorno do Fluxo de Caixa). 

Uma vez que o emprego do método Valor Esperado requer uma quantidade 

maior de dados que os outros métodos citados anteriormente, o mesmo apresenta 

uma visão mais realista dos negócios, pois considera diversas possibilidades 

alternativas. 

2.3.3 Métodos de otimização de portfólio 

Nas categorias descritas anteriormente, os projetos são avaliados e 

selecionados individualmente, desconsiderando as interações entre os projetos, ou a 

utilização alternativa dos recursos destinados aos mesmos. Contudo, os projetos de 

P&D de uma mesma empresa não podem ser considerados isoladamente. Sempre 

que dois ou mais recursos impuserem restrições é necessária uma abordagem 

diferente. 

O escopo dos métodos de otimização de portfólio é selecionar, de uma lista 

de projetos candidatos, um conjunto de projetos que tragam para a empresa o 

máximo retorno. 

Os métodos de otimização de portfólio podem considerar a 

interdependências dos recursos, restrições de orçamento, interações técnicas e de 

mercado. 

a) Dependência de recursos 

Diferentes projetos podem requerer o uso dos mesmos recursos, tais como 

os equipamentos de testes ou equipe de pesquisa com conhecimento específico.  

b) Restrições de orçamento 

Os custos dos diversos projetos de uma carteira devem ser considerados, 

obviamente, ao longo do período de desenvolvimento dos mesmos, de modo a 

adequar a carteira à disponibilidade dos recursos. 

c) Interações técnicas 

Dois ou mais projetos podem depender do sucesso de um determinado 

experimento ou de uma mesma tecnologia ainda não dominada. O portfólio deve ser 

construído de forma a minimizar as chances de insucesso de mais de um projeto em 

função de um mesmo fator. Alternativamente, dois projetos podem ser relacionados 

de modo que o insucesso de um aumente as chances de sucesso do outro. 
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d) Interações de mercado 

Dois projetos podem ter como resultado produtos que se destinam ao mesmo 

mercado final. Caso resultem em produtos que sejam parcial ou totalmente 

substitutos um do outro, o sucesso de um pode canibalizar as vendas do outro. Cabe 

observar que recusar um projeto porque o produto resultante do mesmo possa vir a 

concorrer com um produto existente, nem sempre é a decisão correta. É melhor 

canibalizar seus produtos com outros produtos também de sua propriedade, que 

deixar este espaço aos concorrentes. 

e) Outras considerações 

Pode haver, ainda, outros fatores, tais como a política empresarial ou as 

imposições legais que devam ser consideradas na seleção dos projetos de P&D. 

Como exemplo pode-se citar o caso da empresa ELETRONORTE (LIMA, 

2006), que por decisão estratégica da alta direção monta sua carteira de projetos 

exigindo que pelo menos um projeto seja executado em cada estado da região norte 

do Brasil. Há, também, a determinação de que haja pelo menos um projeto alocado 

em cada diretoria da empresa. 

Dadas estas possíveis interações e dependências entre projetos, há que se 

procurar métodos de seleção de projetos que considerem estes fatores. 

2.3.3.1 Programação matemática 

A programação matemática se refere a uma classe de técnicas para 

selecionar um conjunto de elementos dentre um grande grupo, de tal sorte que o 

conjunto selecionado maximize uma dada função objeto, sujeita a um grupo de 

restrições. 

Exemplificando, dada uma coleção de X projetos x(i), supondo que exista um 

lucro p(x(i)) para cada projeto e que cada projeto requeira um montante de recursos 

r(i), de um total de recursos disponíveis R. Então, um programa linear encontrará um 

subconjunto X’ de X, que maximizará o lucro (p), dada a restrição de recursos (R): 
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2.3.3.2 Análise de sensibilidade (Sensitivity Analysis) 

Qualquer esquema de otimização de portfólio (carteira) depende dos valores 

fornecidos de custos, probabilidades, etc. Mudanças nestes valores obviamente 

alteram o portfólio ótimo. 

A análise sensitiva envolve, exatamente, a alteração de um destes valores e 

a avaliação do correspondente impacto no portfólio ótimo. 

Basicamente, a análise sensitiva tem dois propósitos. O primeiro propósito é 

avaliar a robustez da carteira ótima. Caso pequenas alterações em alguns valores 

produzam significantes alterações no portfólio, então a solução é muito sensível a 

alterações. Por outro lado, se as pequenas alterações nos valores não alterem o 

resultado significativamente, a carteira ótima é robusta e não estará sujeita aos erros 

inevitavelmente existentes nos valores de entrada, normalmente estimados e sujeitos 

a variações.  

2.3.3.3 Simulação  

A simulação é utilizada quando os projetos de um portfólio têm como 

resultados alternativas às quais estão associadas probabilidades (por exemplo: 

sucesso, sucesso parcial e insucesso); quando os projetos apresentam caminhos 

alternativos para alcançar os objetivos, dependendo da probabilidade de cada 

resultado, e os projetos apresentam diferentes retornos para diferentes resultados. 

Os projetos são simulados com base em números estimados ao acaso para 

resultados e retornos. 

A simulação é, portanto, uma ferramenta importante, especialmente quando 

há um número elevado de projetos, para estimar uma faixa de possíveis resultados, 

assim como estimar a probabilidade de ocorrência de cada resultado. 

2.3.3.4 Análise de grupo (Cluster Analysis) 

De um modo geral, são selecionados projetos de P&D que maximizem as 

receitas da organização. Pode haver, entretanto, outros motivos para seleção de 

projetos de P&D. Uma possibilidade alternativa é, por exemplo, selecionar projetos 

que sustentem a posição estratégica da organização. Mathieu and Gibson (1993 

apud MARTINO, 1995) desenvolveram um método, baseado em cluster analysis, que 

agrupa os projetos de acordo com sua capacidade de atender a objetivos 
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específicos. Ou seja, os projetos de um determinado grupo atendem a uma posição 

estratégica, cuja própria importância deriva da relevância desta posição estratégica. 

O método de análise de grupo não ordena os projetos diretamente, nem tão 

pouco os relaciona à medida de seu potencial de retorno ou receita. Ao contrário, 

este método identifica grupos (clusters) de projetos que estão relacionados ou são 

similares em um determinado sentido. 

Assim, após a identificação dos clusters de projetos, o gestor está apto a 

selecionar aqueles projetos pertencentes aos clusters que suportam os objetivos 

mais importantes para a organização. 

2.3.4 Métodos ad hoc 

Nesta categoria estão os métodos que não se enquadram em nenhuma das 

categorias anteriormente descritas nos itens 2.3.1 a 2.3.3. São métodos pragmáticos 

e não considerados formais, mas apropriados para a apresentação dos projetos 

candidatos e auxiliar na negociação. Particularmente, estes métodos podem ser 

empregados quando não está bem definido um critério real para a seleção de 

projetos, pois auxiliam na definição dos critérios. 

2.3.4.1 Perfis 

Este método refere-se a um modelo elementar de pontuação. A cada projeto 

é dada uma pontuação em diferentes critérios. Caso a pontuação fique abaixo de um 

limite estabelecido, o projeto pode ser rejeitado. Assim, projetos dominantes na 

maioria dos critérios estabelecidos são selecionados. 

Restando ainda recursos, os melhores projetos dentre os rejeitados, vão 

sendo acrescentados à carteira – observando que os “melhores” são definidos de 

forma bastante subjetiva.   

2.3.4.2 Seleção interativa 

Os métodos anteriormente descritos dependem da identificação explicita de 

fatores utilizados para classificar, pontuar ou avaliar os projetos.  

Alternativamente, o método de seleção interativa de projetos funciona pela 

interação entre o gestor do Programa de P&D (quer seja um diretor, gerente ou como 

quer que se identifique o executivo com esta responsabilidade), com os demais 

gerentes da organização, na definição dos critérios de seleção.  
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O processo inicia com o pedido de novas propostas de projetos feita pelo 

gestor de P&D aos demais gerentes. O gestor pode estabelecer algumas orientações 

mínimas que os projetos devem seguir. As diversas áreas da organização submetem 

então suas propostas de projetos, as quais, de acordo com sua avaliação, melhor 

atendem as orientações pré-estabelecidas. 

O gestor de P&D escolhe, então, apenas um projeto, informando aos 

gerentes das áreas quais os critérios que o levaram a esta escolha. Os gerentes das 

áreas procedem a revisão de suas propostas, de modo a se aproximarem mais 

destes critérios. 

Após a revisão das propostas, o gestor de P&D escolhe outro projeto e o 

processo se sucede repetidamente até que a carteira esteja completa. 

O fator chave desta interação é que os critérios de seleção tendem a ficar 

cada vez mais claros e os projetos são formatados para atendê-los. No entanto, a 

tendência é que os projetos sejam cada vez mais parecidos, o que restringe a 

diversidade normalmente desejada num Programa de P&D, acarretando o risco de 

não se implementarem projetos que trariam grande benefício à organização, 

simplesmente por não estarem do “jeito que o gestor de P&D gosta”. 

2.3.4.3 Modelos cognitivos 

Os métodos anteriormente descritos referem-se aos modelos que 

decompõem as decisões globais em partes que podem ser avaliadas ou analisadas 

separadamente. As análises e avaliações são, então, combinadas para a obtenção 

de uma avaliação global do projeto. 

O modelo cognitivo considera o processo inverso: analisar decisões globais 

para determinar os componentes que conduziram até ela. 

A modelagem cognitiva, também conhecida como captura da diretriz (policy 

capturing), objetiva modelar ou capturar o processo de decisão real utilizada pelos 

gestores de projeto, isto é, explicar como as decisões são tomadas. 

Uma questão a ser respondida é, por exemplo: qual o peso atribuído aos 

diferentes fatores decisórios pelo diretor de P&D? 

A modelagem cognitiva é efetuada pela análise de regressão linear do 

conjunto de decisões conhecidas, anteriormente tomadas pelo gestor. 
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2.4 A VISÃO DO PMI – PMBOK SOBRE O GERENCIAMENTO DA CARTEIRA 
(PORTFÓLIO) DE PROJETOS 

O Project Management Body of Knowledge - PMBOK é um conjunto de 

conhecimentos para a gestão de projetos, condensado e publicado pelo Project 

Management Institut - PMI. Embora tenha como escopo o gerenciamento de projetos 

de uma forma geral e não especificamente de projetos de P&D, algumas das suas 

definições e especificações podem ser úteis e aplicáveis também à seleção de 

projetos de P&D, especialmente quanto à composição da carteira (portfólio) de 

projetos. 

Pela definição do PMBOK, portfólio é um conjunto de projetos agrupados 

para facilitar o efetivo gerenciamento dos trabalhos com vistas ao cumprimento dos 

objetivos estratégicos da organização. Os projetos componentes da carteira 

(portfólio) de uma organização podem ser mutuamente independentes ou 

diretamente relacionados. 

Enquanto o gerenciamento de projeto está focado tradicionalmente em “fazer 

o trabalho corretamente” (doing the work right), o gerenciamento de portfólio está 

voltado para “fazer o trabalho correto” (doing the right work). 

O portfólio refletirá a direção e o planejamento estratégicos da companhia, 

com identificação das prioridades, definição dos investimentos a serem feitos e a 

alocação dos recursos. Desse modo, se algum dos projetos da carteira não estiver 

alinhado as estratégias do negócio, sua execução pode ser questionada pela 

organização. 

Na Figura 2 estão indicadas as relações gerais entre a estratégia e as táticas 

na organização.  

A partir da visão e da missão, os objetivos e as estratégias corporativos são 

definidos. Para executar a estratégia requer-se a aplicação de um processo de 

gerenciamento estratégico, sistemas e ferramentas para definir e desenvolver: 

a) planejamento e gerenciamento das operações de alto nível; 

b) planejamento e gerenciamento da carteira (portfólio). 

Isso conduz a implementação tática das atividades operacionais relativas aos 

projetos. 
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FIGURA 2 - RELAÇÕES GERAIS ENTRE A ESTRATÉGIA E AS TÁTICAS NA 

ORGANIZAÇÃO 
Fonte: PMI (2000) 

 

O topo da Figura 2 (visão, missão e objetivos e estratégias corporativos) 

ilustra os componentes utilizados para o estabelecimento das metas e objetivos. 

Estes componentes definem todas as ações seguintes da organização. 

No centro da Figura 2 estão representados os processos que estabelecem as 

ações apropriadas e necessárias para alcançar as metas e os objetivos. Neste ponto 

encontra-se o “planejamento e gerenciamento da carteira (portfólio) de projetos”. 

Estes processos interagem com a base, na qual a contribuição de todas as 

atividades operacionais deve ser comparada periodicamente com a criação 

recorrente de valor, e a contribuição das atividades dos projetos deve ser comparada 

com a criação de novos valores. 

As organizações se fiam em projetos e programas para alcançar seus 

objetivos estratégicos. A aplicação do gerenciamento de portfólio possibilita a 

interconexão entre projetos, pelo compartilhamento dos recursos. Cada projeto é 

definido pela sua contribuição ao planejamento estratégico da organização. 

O gerenciamento da carteira de projetos (portfólio), inclui, dentre outros, 

processos para coletar, identificar, avaliar, selecionar e priorizar os projetos 

componentes da carteira. 

Visão 

Missão 

Estratégias e objetivos 
corporativos 

Alta gerência – planejamento e 
operações 

Planejamento e gerência do 
portfolio de projetos 

Gerenciamento das operações 
rotineiras (produção de valor) 

Gerenciamento dos programas e 
projetos autorizados (aumento da 

produção de valor) 

Recursos da organização 
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A estratégia geral da organização é estabelecida no nível executivo e define 

as metas e objetivos, os quais servem de base para o gerenciamento do portfólio que 

deverá assegurar que os projetos estejam alinhados a estes objetivos e metas. Além 

desta base para o gerenciamento do portfólio, também devem ser considerados os 

seguintes fatores na seleção, aprovação e priorização de projetos, para o equilíbrio 

da carteira: 

a) retorno de curto prazo versus retorno de longo prazo; e o 

b) risco e benefício dos projetos. 

Outro ponto que merece destaque nas definições do PMBOK é o que se 

refere à cultura organizacional. A organização como um todo deve compreender a 

necessidade de implementação do gerenciamento de portfólio, com o 

comprometimento das pessoas, processos e ferramentas que a viabilizem. A falta de 

apoio organizacional para a concepção e introdução do gerenciamento de portfólio 

será um significativo obstáculo para o seu sucesso. 

Em suma, o gerenciamento da carteira (portfólio) de projetos visa: 

a) maximizar o valor dos projetos: 

- aumentar a rentabilidade; 

- reduzir os riscos; e 

- otimizar o tempo de execução. 

b) garantir alinhamento estratégico à instituição. 

 

Como benefícios estão previstos: 

a) tomada de decisão com base em dados estratégicos da organização e 

suas prioridades; 

b) redução do tempo gasto com alocação ineficiente de recursos e 

duplicidade de projetos; e 

c) processo mais justo de decisão (seleção e justificativa). 

 

Pode-se, ainda, observar os seguintes pontos positivos e negativos da 

implantação de gerenciamento de portfólio: 

a) resultados positivos: 

- repositório de informações de projetos (audit projects progression) 

- facilidade no aprendizado organizacional a partir de decisões 

estratégicas prévias 

b) resultados negativos: 
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- dependência de ferramentas e automação da tomada de decisão; e a 

- possibilidade de criação de nova camada de burocracia. 
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3  ESTRATÉGIA DE P&D NO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 
Conforme mencionado por Soares (1997, apud GOMES 2002), desde o pós-

guerra até o início dos anos 80, sob liderança do Estado, as empresas do setor 

elétrico brasileiro acumularam uma importante capacitação no planejamento, 

operação, geração, projeto e pesquisa e desenvolvimento tecnológico, propiciando a 

ampliação do sistema de base hidrelétrica. 

O autor afirma ainda que a presença do Estado, por intermédio dos governos 

federal e estaduais, apesar de ampliar a base tecnológica do país nessa área, não foi 

suficiente para fornecer a especialização necessária à fabricação e à 

comercialização das grandes e complexas instalações e equipamentos componentes 

do sistema elétrico, consideradas como núcleo gerador e condutor das principais 

inovações na indústria. Faltava ao país uma política articulada de atividades 

praticadas pelas empresas de energia, de engenharia, produtores de equipamentos, 

empreiteiras, centros de pesquisa e universidades, em parte devido à premência de 

tempo para implantação dos empreendimentos que dificultava qualquer tentativa de 

articulação dos agentes envolvidos nas diversas atividades. 

Até o primeiro choque do petróleo em início dos anos setenta, não existia 

nenhuma atividade sistemática e integrada em pesquisa para o setor elétrico. As 

atividades existentes restringiam-se àquelas realizadas por alguns institutos 

eletrotécnicos ligados a universidades e por pequenos departamentos de estudos e 

pequenos laboratórios de algumas empresas concessionárias de energia elétrica, 

cujo objetivo principal, para esse último caso, era solucionar problemas de 

manutenção de equipamentos e de instrumentos de medição (MEMÓRIA DA 

ELETRICIDADE, 1991). 

Somente com a criação do CEPEL em 1974 é que teve início um esforço 

sistemático de pesquisa para atender as demandas provenientes do setor e, ao 

mesmo tempo, privilegiar pesquisas de mais longo prazo. A sua criação, que remonta 

do Plano Estratégico de Desenvolvimento – PED (1968-1970), de algumas iniciativas 

tomadas a partir de 1971 pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pela 

ELETROBRÁS e controladas, especialmente FURNAS, baseou-se na confluência de 

duas perspectivas governamentais, uma macroeconômica e outra setorial: por um 
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lado, tentar diminuir a carga exercida pelo pagamento de royalties, patentes e 

assistência técnica no balanço de pagamentos e, de outro, dotar as empresas de 

energia elétrica de um centro de pesquisas tecnológico exclusivo, em função das 

crescentes necessidades e desafios impostos pela demanda por serviços de 

eletricidade requeridos pelo avanço da industrialização e urbanização (MEMÓRIA DA 

ELETRICIDADE, 1991). 

O processo histórico de desenvolvimento do sistema elétrico brasileiro, no 

contexto produtivo mais amplo do desenvolvimento da economia do país, levou a 

uma concentração das atividades de pesquisa no CEPEL (SOARES, 1997).  

Algumas concessionárias, no entanto, por terem alcançado um estágio mais 

avançado de organização das atividades produtivas e por perceberem possibilidades 

abertas e não satisfeitas pelo modelo vigente, optaram pela constituição de algum 

tipo de modelo institucional próprio no tocante à realização de P&D. Entretanto, esse 

número é muito reduzido, valendo destaque os casos de FURNAS, da CEMIG e da 

COPEL, que mantiveram estruturas formais para o desenvolvimento de projetos de 

P&D. 

Em meados da década de 1990, durante o governo de Fernando Henrique 

Cardoso, decidiu-se pela privatização do setor elétrico brasileiro, introduzindo-lhe 

mudanças significativas. A abertura dos mercados e o acirramento da concorrência 

podem trazer impactos tecnológicos positivos e/ou negativos para o setor. Os novos 

controladores das empresas podem decidir recorrer às soluções tecnológicas 

disponíveis no mercado mundial, buscando um aumento de competitividade, e 

reduzir os esforços tecnológicos internos, desativando estruturas próprias de P&D, 

objetivando a redução dos custos (BROWN & LEWIS, 1997 apud GOMES, 2002). 

Em função disso, algumas iniciativas importantes foram tomadas no país para 

garantir os investimentos em P&D no setor elétrico brasileiro. 

Felizmente, a implantação do novo modelo do setor elétrico nacional, sob o 

governo de Fernando Henrique Cardoso, trouxe mecanismos de garantia das 

atividades de P&D no setor, impondo a obrigação de investimentos pelas empresas 

concessionárias e permissionárias de energia elétrica. Sem esta obrigação legal, 

seria bem pouco provável que as concessionárias privadas continuassem a promover 

programas de P&D, conforme bem observam JANNUZZI & GOMES (2002). 

Dentro das atribuições da ANEEL, conforme Decreto n° 2.335/97 estão o 

estímulo e a participação nas atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
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necessárias ao setor de energia elétrica. Nesse sentido, desde 1995, os contratos de 

concessão continham cláusulas que estabeleciam a obrigatoriedade das 

distribuidoras aplicarem recursos em P&D e eficiência energética. No entanto, 

segundo Jannuzzi (2000), durante 1995 a 1998, em muitos casos essas cláusulas 

eram muito genéricas e de difícil verificação e, na verdade, não havia interesse do 

próprio setor público em torná-las mais específicas, uma vez que se temia com isso a 

desvalorização das empresas a serem privatizadas. 

Importante evolução ocorreu em 1999, com a resolução da ANEEL n° 

261/99, tornando obrigatória a aplicação de, no mínimo, 0,1% da Receita 

Operacional Anual (RA) das distribuidoras de energia elétrica em projetos de P&D. 

Desde então, as resoluções supramencionadas e a Resolução ANEEL n° 271/00 

estabeleceram cotas mínimas de investimento em projetos de P&D a serem 

propostos pelas próprias empresas e submetidos a aprovação da ANEEL. 

A partir de julho de 2000, a Lei n° 9.991 estabeleceu importantes mudanças 

nos montantes de recursos destinados aos projetos de P&D do setor elétrico, fixando 

novas cotas para os agentes do setor, com base na Receita Operacional Líquida 

(ROL) das empresas. Em março de 2004 esta Lei foi alterada pela de número 

10.848, em função da criação da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que tem 

por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar 

o planejamento do setor energético, com a previsão de recursos para esta nova 

empresa. Houve, felizmente, a manutenção da obrigatoriedade de investimentos em 

projetos de P&D, mas conforme detalhado na Tabela 2, alterou-se a repartição dos 

recursos. Além dos investimentos feitos diretamente pelas próprias concessionárias 

em projetos de P&D (sob regulamentação da ANEEL), e da parte destinada ao 

FNDCT - CT-ENERG, estabeleceu-se que 0,15% da ROL deveria se destinar ao 

financiamento da EPE, sendo repassado ao MME - Ministério de Minas e Energia. No 

caso das Distribuidoras, há ainda um percentual obrigatório a ser destinado aos 

projetos de eficiência energética. 
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TABELA 2 - PERCENTUAIS OBRIGATÓRIOS DE INVESTIMENTO EM P&D PARA 
AS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO 
BRASIL 

 
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS (PERCENTUAL DA ROL DAS EMPRESAS) 

PREVISÃO 
LEGAL 

PROJETOS DE P&D 
(REGULAMENTADOS 

PELA ANEEL) 

CONTRIBUIÇÃO AO 
FNDCT 

(CT-ENERG) 

FINANCIAMENTO 
DA EPE 
(MME) 

PROJETOS DE 
EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA 

Lei 9.991 0,375% 0,375% Não havia 0,25% 

Lei10.848 0,30% 0,30% 0,15% 0,25% 

Notas:  - A partir de janeiro de 2006 
- Valores calculados sobre a ROL 

 

 

Inicialmente, os programas de P&D foram encarados pelos administradores 

das empresas apenas como mais um encargo. Segundo SANTOS (2004) por falta de 

experiência e familiaridade dos administradores com o tema, os programas de P&D 

não foram tratados de forma estratégica. De início, não houve sequer tempo hábil 

para implantação de uma gestão estruturada de P&D nas empresas, sendo que as 

primeiras carteiras de projetos foram implementadas praticamente sem planejamento 

e sem critérios mais apurados na escolha dos projetos. 

De maneira geral, na confecção dos primeiros programas de P&D as 

concessionárias recorreram à experiência das instituições de pesquisa tradicionais 

do país. A carteira de projetos era composta, basicamente, em função da oferta 

disponível nestas instituições de pesquisa. As empresas “compravam” os projetos 

disponíveis, sem se importar com o potencial de aplicação dos resultados. O foco era 

apenas atender aos regulamentos da ANEEL e cumprir com a exigência legal 

imposta pela Lei 9.991, uma vez que as empresas estavam sujeitas ao pagamento 

de multas. 

Uma análise realizada pela ANEEL (2001a) constatou as seguintes 

características dos primeiros programas de P&D: 

a) projetos de P&D incremental, de curto prazo e baixo risco; 

b) falta de estrutura permanente para gestão de P&D; 

c) falta de visão estratégica quanto aos investimentos em P&D; e 

d) ausência de “estoque” de idéias. 

Num segundo momento, as concessionárias perceberam que os projetos de 

P&D representavam uma oportunidade para a solução dos problemas do cotidiano 

das empresas, notadamente nas áreas de manutenção, operação e engenharia. 
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Foram selecionados, então, majoritariamente, projetos com base nas necessidades 

específicas das empresas, cujos objetivos eram, ainda, melhorias incrementais em 

processos rotineiros. Isso representou uma primeira evolução nos critérios de 

seleção dos projetos, pois nesta fase não bastava que os projetos atendessem aos 

critérios da Aneel; buscava-se também a aplicabilidade dos resultados dentro das 

empresas, solucionando problemas ou melhorando processos. 

No ano de 2002, sob o patrocínio da ABRADEE, foi implantado o Programa 

de Gestão de P&D, capacitando profissionais de mais 30 concessionárias 

distribuidoras de energia neste tema. Ministrado por professores da FIA – Fundação 

Instituto de Administração da USP, este curso pode ser considerado um marco na 

evolução da gestão dos Programas de P&D do setor elétrico, pois foi a partir deste 

ponto que se iniciou a estruturação de áreas específicas, dentro das concessionárias, 

com esta atribuição. Diversas empresas mudaram o enfoque dos programas de P&D, 

buscando o envolvimento de todas as áreas na elaboração da carteira de projetos - 

em alguns casos contando com a participação, ainda tímida, da alta administração. 

Foram criados, então, os primeiros modelos de gestão, bastante elementares, 

contudo. Criaram-se comitês em muitas empresas e critérios para a escolha dos 

projetos de P&D foram adotados, dando origem a metodologias de seleção e gestão 

de projetos. 

Estabeleceram-se critérios mais claros para a seleção dos projetos de P&D, 

normalmente com a adoção de formulários de avaliação dos projetos, cujos critérios 

de pontuação foram definidos, na maioria dos casos, pela média gerencia das 

empresas. Os projetos passaram a ser submetidos ao crivo de avaliadores dentro 

das concessionárias e a seleção dos projetos deixou de ser uma decisão exclusiva 

dos gerentes do programa de P&D.  

A evolução da gestão de P&D dentro das concessionárias de energia é 

constante. Como bem observado por BRITTES (2006), é consenso dentro do setor 

elétrico a importância estratégica dos Programas de P&D, não apenas para a 

consecução dos objetivos preconizados pela Aneel (vide capítulo 4 deste trabalho), 

mas, também, para o desenvolvimento tecnológico e o progresso do Brasil. Assim, 

apesar da evolução verificada ao longo dos últimos anos na gestão dos Programas 

de P&D, muito ainda há por evoluir, principalmente quanto ao alinhamento dos 

projetos à visão estratégica das empresas. Na verdade, o próprio planejamento 
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estratégico das empresas precisa evoluir, no sentido de considerar as alterações 

verificadas nos seguintes aspectos: 

 

a) regulatórios 

O modelo do setor elétrico é bastante dinâmico e sujeito à política dos 

governantes de turno. Sob a administração do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, por exemplo, o país implementou um amplo programa de privatização, 

fortalecendo institucionalmente o papel do estado como regulador, com a criação da 

ANEEL, cuja atuação desejada seria de forma independente, sem interferências 

políticas. Com a chegada ao poder do presidente Luis Inácio Lula da Silva, as 

privatizações foram interrompidas e a ANEEL perdeu forças. Novas exigências foram 

impostas aos agentes do setor e adaptações foram necessárias em todos os 

segmentos (geração, transmissão e distribuição). 

 

b) comerciais 

Sob este aspecto profundas alterações foram ocorrendo ao longo das duas 

últimas décadas. A maioria das empresas do setor de distribuição de energia deixou 

de ser estatal, passando ao controle de grupos privados nacionais e internacionais. 

Instituiu-se a figura do consumidor livre, fomentando a concorrência no mercado de 

distribuição. Também no segmento de geração, com o advento dos produtores 

independentes de energia, foi incentivada a concorrência. A alteração da matriz 

energética, com a implantação de diversas usinas de geração térmica e de fontes 

alternativas (eólica, solar, biomassa), modificou o cenário de oferta de energia. 

 

c) técnicos 

A criação do ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico, com a atribuição 

de definir o despacho de usinas e o carregamento das linhas de transmissão da rede 

básica, impôs aos agentes do setor elétrico novas exigências, principalmente quanto 

à disponibilidade de dados em tempo real e ao planejamento da expansão dos 

sistemas elétricos. Do mesmo modo, a regulamentação da ANEEL evoluiu 

constantemente também nos aspectos técnicos, visando o incremento da qualidade 

de energia fornecida e o aumento da disponibilidade (efetividade) do sistema. 

 

Em resumo, as empresas não podem deixar de considerar no seu 

planejamento estratégico todas estas condições de contorno. Da mesma forma, 

evidentemente, estes aspectos também devem estar presentes no planejamento 
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estratégico de P&D, uma vez que os projetos devem ser uma ferramenta para 

fortalecer o posicionamento estratégico da empresa, considerando seus pontos fortes 

e fracos, as ameaças e oportunidades existentes. Os projetos de P&D não podem 

estar dissociados das diretrizes estratégicas estabelecidas pela empresa, sob pena 

de se tornarem rapidamente obsoletos ou de conduzirem a resultados  inúteis. A 

estratégia de P&D das empresas deve considerar a oportunidade que os programas 

de P&D adequadamente planejados representam para a sobrevivência da 

organização.  
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4   ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DA ANEEL PARA AVALIAÇÃO DE PROJETOS 
DE P&D 

 

A ANEEL tem a atribuição legal, conforme Lei 9.991, de regulamentar os 

programas de P&D a serem implementados pelas concessionárias de energia, razão 

pela qual os programas de P&D das concessionárias estão sujeitos à análise prévia 

da ANEEL. Assim, antes de qualquer outro critério, os projetos de P&D 

implementados utilizando-se destes recursos devem atender aos requisitos 

estabelecidos por esta Agência, pois somente após a aprovação da ANEEL poderão 

ser executados.  

Segundo o Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico do Setor de Energia Elétrica (ANEEL, ABRIL/2006), os programas de 

P&D das empresas concessionárias de energia devem estar pautados na busca de 

inovações para fazer frente aos desafios tecnológicos e de mercado das empresas 

de energia elétrica, proporcionando melhoria no desempenho técnico-econômico da 

empresa, revertendo-se em benefício para o usuário final (consumidor), por meio da 

modicidade tarifária ou melhoria da qualidade do serviço. Estes devem ser, 

portanto, aspectos fundamentais evidenciados nos projetos de P&D e presentes em 

qualquer processo de seleção de projetos destinados aos programas das empresas 

dos setor elétrico. 

Além disso o Manual de P&D da  ANEEL estabelece:  

“O sucesso de um projeto de  P&D depende de dois fatores básicos: da 
natureza dos produtos quanto à criatividade científica e inovação 
tecnológica, por um lado, e da sua potencialidade aplicativa pelo outro. 
Essas qualidades não são mutuamente excludentes. Ao contrário, a 
convergência da descoberta e do seu uso prático, mais ou menos imediato, 
isto é, transformando o resultado da pesquisa em inovação tecnológica é a 
mola mestra dos programas de  P&D.  Ressalte-se, portanto, a importância 
de parcerias com fabricantes de equipamentos e empresas  de  base 
tecnológica.” 

 Pode-se inferir, portanto, pelo exposto acima, que um projeto de P&D obterá 

sucesso, na visão da ANEEL, se:  

a) estiver evidenciada a aplicação prática do resultado, ou seja, conduzirá 

da invenção à inovação; 
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b) o projeto for inovador. Como a inovação está sempre associado um risco, 

projetos de alto risco podem ser desejáveis, desde que apresentem 

elevado potencial de inovação. 

A avaliação das propostas de projetos submetidas à aprovação da ANEEL é 

feita com base na qualidade geral da proposta, incluindo a qualificação da equipe e 

os resultados e benefícios do projeto, conforme subdivisão em oito aspectos 

específicos apresentados no Formulário de Avaliação de Projetos de P&D (Anexo A). 

Para cada um dos oito quesitos apresentados, o avaliador deverá atribuir uma única 

nota de 1 a 5, a qual deverá ser justificada. 

O Manual de P&D da ANEEL procura definir ainda os projetos não-

caracterizados como P&D, os quais não serão aceitos por esta agência. São eles: 

[...] projetos técnicos ou de engenharia, cujas atividades estejam associadas 
ao dia-a-dia das empresas, consultoras e fabricantes de equipamentos do 
setor de energia elétrica; estudos de viabilidade econômica; levantamento 
de dados; aquisição de sistemas e equipamentos (desvinculada de projetos 
de P&D); adaptação de software ou implantação de pesquisas e 
desenvolvimentos já realizados. A formação e capacitação de recursos 
humanos, próprios ou de terceiros, desvinculadas de projeto de P&D, não 
serão aceitas como investimentos em projetos de P&D.  

Este é um ponto importante na seleção dos projetos de P&D dentro da 

concessionária, uma vez que podem surgir projetos de grande interesse da empresa, 

porém não caracterizados como P&D pelos critérios da ANEEL. Nestes casos, pode-

se recomendar a execução dos projetos com recursos próprios, nas chamadas 

“carteiras internas” das próprias concessionárias. Como será detalhado no capítulo 5, 

algumas empresas já formalizaram tais portfólios de projetos (Copel e Eletronorte).   

Serão transcritos e analisados na seqüência, os oito aspectos específicos 

previstos no Manual de P&D da ANEEL, uma vez que os mesmos têm de servir de 

base para a formatação dos projetos de P&D das concessionárias. Ressalte-se, 

porém, que lamentavelmente o Manual não estabelece critérios objetivos para 

aferição destes pontos, tornando a avaliação inteiramente subjetiva, a critério do 

avaliador. 

 

a) factibilidade do plano de pesquisa 

Trata-se da viabilidade técnica ou de execução do projeto, considerando 

seus objetivos, metodologia, etapas, cronograma e recursos previstos. Avalia-se, 
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portanto, se os objetivos são tangíveis, segundo a metodologia, o cronograma e os 

recursos propostos.  

  

Os objetivos devem ser claros e concisos, explicitando o que se pretende 

alcançar com o desenvolvimento do projeto. Histórico, justificativas e 

contextualizações devem ser incluídos no item justificativas e/ou pesquisas 

correlatas. 

Por outro lado, a metodologia deve ser bem detalhada e coerente com os 

demais itens da proposta, notadamente em relação às etapas, cujos resultados 

previstos devem convergir para os objetivos do projeto. A metodologia não deve se 

resumir à citação ou mesmo à descrição das etapas do projeto. Nesse item, devem 

ser descritos os procedimentos que serão adotados na execução do projeto, de 

forma objetiva e sistemática, observando-se princípios ou critérios da ciência e da 

tecnologia. Trata-se, portanto, de um dos itens mais importantes da proposta. Além 

de descrever os procedimentos a serem adotados na execução do projeto, possibilita 

comparações com outras propostas e projetos já desenvolvidos, uma vez que um 

mesmo resultado pode ser obtido de diferentes maneiras.  

Análise: para que um projeto apresente viabilidade técnica, os objetivos 

propostos devem ser tangíveis, com base na metodologia a ser adotada. Cabe ao 

avaliador verificar como se pretende atingir cada um dos objetivos propostos, face à 

metodologia e recursos alocados ao projeto. Vale salientar, contudo, que este item 

talvez seja o de maior dificuldade de análise, uma vez que, muitas vezes, a 

metodologia é propositalmente vaga, visando assegurar o sigilo relativo a algum 

aspecto inovador e diferenciado do trabalho.  

 

b) transferência dos resultados 

Neste item avaliam-se os mecanismos efetivos e potenciais de transferência 

de tecnologia, difusão tecnológica ou a disseminação de conhecimentos.  

A transferência tecnológica implica, necessariamente, um convênio ou 

acordo e pressupõe um pagamento. Entende-se que a transferência tecnológica é 

uma etapa do processo global de comercialização de tecnologia e se apresenta 

como a transferência de capital intelectual e do know-how entre organizações com a 

finalidade de sua utilização na criação e no desenvolvimento de produtos e serviços 

viáveis comercialmente. Os instrumentos mais generalizados de transferência de 
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tecnologia são os contratos de serviços e assessoria tecnológica e de pesquisa e 

exploração de patentes.  O segundo conjunto de instrumentos de transferência de 

tecnologia, pouco usado no Brasil, é a incorporação parcial ou de longo prazo, pelas 

empresas, de pesquisadores e técnicos oriundos dos centros de geração de 

conhecimento. Finalmente, a criação de empresas de base tecnológica, além de 

permitir a incorporação de pesquisadores, cria um mercado de conhecimento, 

permitindo uma melhor valorização dos resultados da pesquisa.  

No tocante à difusão de tecnologia, um dos mecanismos mais eficientes e 

eficaz de transferência dos resultados é a participação da empresa de energia na 

execução do projeto. Seminários, workshops, cursos e treinamentos, envolvendo 

diversas áreas da empresa, também podem ser bons instrumentos de transferência, 

aplicação e multiplicação dos resultados obtidos. Tais instrumentos devem ser 

reforçados nos casos em que a participação da empresa na execução do projeto se 

restringe ao gerente de projeto, o que deve ser evitado, sempre que possível.  

Sistemas de informação e publicações em periódicos e anais de evento são 

bons instrumentos de disseminação do conhecimento para outras empresas do setor 

e para a comunidade científica.  

Nessa linha, destacam-se as teses, dissertações e monografias elaboradas 

no âmbito dos projetos de P&D. 

Análise: para evidenciar a transferência de tecnologia, a proposta de projeto 

deverá demonstrar que estão previstos mecanismos de comercialização do know-

how a ser desenvolvido, seja pelo licenciamento para a produção industrial e 

comercialização dos produtos (com a devida contra-partida pelo pagamento de 

royalties), ou pela previsão de venda da propriedade (patente). 

A difusão tecnológica, por sua vez, pode ser demonstrada pela previsão de 

realização de treinamentos e workshops, ou pela participação em congressos e 

seminários e divulgação dos resultados em publicações especializadas. 

 

c) qualificação do coordenador 

Um dos itens de grande relevância na avaliação das propostas é a 

qualificação da equipe técnica, principalmente a do coordenador do projeto, quando 

se trata de projeto executado em parceria com alguma empresa ou instituição de 

P&D. O coordenador é o principal responsável pela execução do projeto perante a 

empresa e, portanto, deverá ter formação compatível com o tema proposto e sólida 
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experiência no assunto. Entre os itens para avaliação do perfil e da qualificação do 

coordenador, destacam-se os seguintes: formação acadêmica, titulação, atuação 

profissional e produção técnico-científica na área de estudo e/ou áreas afins.  

Análise: a qualificação do coordenador pode ser verificada pela análise de 

seu curriculum, que deve demonstrar formação compatível com o tema e sólida 

experiência no assunto, avaliando-se: formação acadêmica, titulação, atuação 

profissional e produção técnico-científica. A ANEEL avalia o curriculum cadastrado 

na base Lattes do CNPq. Note-se que as informações desta base de dados são 

fornecidas pelos próprios pesquisadores, não sendo auditadas. Sugere-se, portanto, 

que as próprias concessionárias procedam uma auditoria no curriculum de cada novo 

pesquisador contratado.  

 

d) disponibilidade do coordenador 

Tão importante quanto a qualificação e o perfil do coordenador é sua 

disponibilidade e dedicação às atividades do projeto. Avalia-se, portanto, neste item, 

a disponibilidade do coordenador, a carga horária prevista e sua alocação nas etapas 

e atividades do projeto. Além da coordenação das atividades, deverá desempenhar 

papel preponderante na execução das principais etapas do projeto, o que requer 

dedicação substancial.  

Análise: como o Manual não define o que seria “dedicação substancial”, fica, 

novamente, a critério do avaliador. Caberá ao mesmo julgar se a quantidade de 

horas alocadas para o coordenador em cada etapa do projeto, é suficiente para o seu 

envolvimento direto, além da coordenação geral do projeto. 

 

e) qualificação da equipe 

Neste item, avalia-se o perfil e a qualificação da equipe técnica, cuja 

formação, experiência e atuação profissional devem ser compatíveis com as 

atividades do projeto. Avalia-se, portanto, a coerência entre a qualificação de cada 

integrante da equipe e a sua participação prevista na execução das atividades do 

projeto.  

Análise: este quesito pode ser verificado pela análise da curricula dos 

componentes da equipe do projeto, os quais devem demonstrar formação e 

experiência compatíveis com sua respectiva participação no projeto. 
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f) disponibilidade da equipe 

De modo similar ao exposto no item d, avalia-se a disponibilidade de cada 

integrante da equipe e a carga horária prevista na execução do projeto, a qual deve 

ser compatível com a qualificação do pesquisador, com a metodologia proposta e 

com os objetivos ou resultados esperados. Um projeto de P&D requer dedicação 

substancial de, pelo menos, parte da equipe, que não deve se restringir aos 

pesquisadores menos experientes.  

Análise: à semelhança do item d, o Manual não define o que seria “dedicação 

substancial”, ficando a cargo do avaliador mensurar se há membros da equipe com 

participação adequada nas etapas do projeto. Note-se que o Manual enfatiza a 

necessidade de dedicação de membros experientes da equipe, e não apenas dos 

iniciantes (bolsistas e estagiários, por exemplo).  

 

g) razoabilidade dos custos 

Entre os principais elementos avaliados neste item, destacam-se recursos 

humanos, materiais e equipamentos, viagens e diárias e serviços de terceiros, que 

devem ser compatíveis com a realidade econômica do País e, principalmente, com 

os objetivos e resultados do projeto.  

Os custos relativos ao pagamento de pessoal variam muito entre 

profissionais, empresas, instituições, regiões e outros fatores inerentes. Mesmo 

assim, é necessário avaliar se há coerência entre o custo de um profissional 

(pesquisador, técnico ou auxiliar) e sua contribuição para o alcance dos objetivos e 

resultados propostos ou esperados. Tal contribuição pode ser avaliada pela 

qualificação do profissional (formação acadêmica, produção técnico-científica, 

experiência profissional, etc.) e sua participação no projeto.  

Em relação aos materiais e equipamentos, deve-se avaliar o custo individual 

de cada item e sua necessidade ou importância para o desenvolvimento do projeto, o 

que deve ser justificado pelos proponentes e avaliadores.  

De modo similar ao item materiais e equipamentos, as despesas com 

viagens e diárias devem ser compatíveis com a natureza do projeto e os objetivos e 

resultados esperados, o que deve ser, também, justificado pelos proponentes e 

avaliadores.  

Os serviços de terceiros devem-se restringir a atividades indispensáveis ao 

desenvolvimento do projeto, cuja execução pelos integrantes da equipe seja inviável 
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ou inadequada. São exemplos de serviços de terceiros o levantamento de dados, a 

instalação de equipamentos e o desenvolvimento de serviços ou sistemas auxiliares, 

como softwares e dispositivos.  

Deve-se avaliar, também, o custo por etapa ou atividade, a fim de assegurar 

a coerência na alocação dos recursos e evitar duplicações em atividades já 

desenvolvidas, principalmente quando se trata da continuidade, da extensão ou do 

desdobramento de projeto(s) já desenvolvido(s).  

Finalmente, deve-se avaliar a razoabilidade do custo total do projeto, 

considerando-se os resultados esperados e, principalmente, os benefícios para a 

empresa de energia elétrica. Para tanto, deve-se fazer um estudo de viabilidade 

econômica, no qual se evidencie o retorno dos investimentos para a empresa.  Este 

estudo deve ser pautado com fins de estimar ganhos para a empresa advindos da 

implantação dos resultados do projeto e consumidores, impacto na tarifa ou nas 

atividades desenvolvidas pelos consumidores, redução de custos inerentes aos 

serviços prestados, aumento da qualidade de vida dos consumidores na sua área de 

atuação, entre outros. Para realizar este estudo, podem-se utilizar os métodos usuais 

(payback simples, Valor Presente Líquido ou Cálculo da Taxa Interna de Retorno), ou 

fazer estimativas coerentes e fundamentadas sobre os ganhos estimados, 

mostrando-se como se chegou aos resultados apresentados.   

Análise: talvez este seja o item com maior margem à interpretação subjetiva 

pelo avaliador, pois não há qualquer definição ou indicação mais clara do que sejam 

custos “compatíveis com a realidade econômica do País e, principalmente, com os 

objetivos e resultados do projeto”. Num país de dimensões continentais como o 

Brasil, com sensíveis diferenças sócio-econômicas regionais, valores considerados 

perfeitamente aceitáveis dentro da situação de uma determinada concessionária, 

podem mostrar-se bastante distantes daqueles usuais em outra parte do país. 

Saliente-se também que, embora o Manual exija a elaboração de um estudo de 

viabilidade econômica do projeto, não estipula valores mínimos a serem 

demonstrados. Por exemplo, qual a taxa interna de retorno mínima exigível para 

projetos de P&D? 

Da mesma forma, estabelecer que o “custo do profissional deve estar 

relacionado com sua contribuição para o alcance dos objetivos e resultados 

propostos”, sem estipular critérios específicos, possibilita múltiplas interpretações, a 

critério de cada avaliador. 
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h) benefícios do projeto 

Neste item, avaliam-se os benefícios do projeto para a empresa de energia 

elétrica, entidade(s) executora(s) ou participante(s), setor elétrico, comunidade 

científica e sociedade.  

Avalia-se, portanto, o impacto potencial do projeto nas atividades da 

empresa, incluindo possíveis melhorias em seus processos internos e na qualidade 

dos serviços prestados. Essas melhorias podem ser decorrência da simplificação, do 

aprimoramento ou da adição de etapas, reduzindo o tempo e o custo de execução 

das atividades. Devem, portanto, proporcionar melhoria no desempenho técnico-

econômico da empresa, revertendo-se em benefício para o usuário final 

(consumidor), por meio da modicidade tarifária ou melhoria da qualidade do serviço. 

Análise: o ponto mais importante deste item é o estabelecimento de que o 

projeto deve proporcionar melhoria no desempenho técnico-econômico da empresa, 

revertendo-se em benefício para o consumidor por meio da modicidade tarifária ou 

melhoria da qualidade do serviço.  Ocorre que em projetos de Pesquisa Básica 

dificilmente estes benefícios são mensuráveis, o que tornaria este tipo de projeto 

indesejado pela ANEEL. 

 

Finalmente, quanto as áreas de investimento em P&D, o Manual apenas 

sugere algumas áreas ou temas de projetos de P&D, ressaltando que não são 

excludentes, dando margem à proposição de projetos nos mais diversos temas. 

 

Concluindo, depreende-se da análise feita neste capítulo que, embora o 

atendimento aos critérios da ANEEL seja condição sine qua non para aprovação dos 

projetos por aquela agência, tais critérios são insuficientes para determinação do 

sucesso de um projeto, comprovando a necessidade da concessionária incluir em 

seu processo de seleção de projetos de P&D outros aspectos. 

Cabe ainda observar que há uma certa dicotomia natural entre os critérios 

para avaliação / seleção de projetos pela ANEEL e concessionárias. Enquanto 

aquela tem por objetivo precípuo a defesa dos interesses da Sociedade, a estas cabe 

a defesa do interesse de seus acionistas. O desafio é desenvolver um modelo de 

seleção de projetos que concilie interesses antagônicos. 
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5 ANÁLISE DAS METODOLOGIAS ATUALMENTE UTILIZADAS PARA 
SELEÇÃO DE PROJETOS DE P&D NO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

Para subsidiar a formulação de um novo método de seleção de projetos de 

P&D, objetivo central da presente dissertação, neste capítulo se estudarão os 

métodos atualmente empregados por algumas empresas do setor elétrico. Serão 

abordadas as características institucionais de cada empresa (controle acionário, 

região de atuação, missão, valores, etc.), de modo a possibilitar a identificação das 

motivações para adoção de cada método, bem como se avaliar a pertinência dos 

mesmos. 

Foram escolhidas cinco empresas, em função da disponibilidade de acesso 

as informações acerca dos processos internos de seleção de projetos de P&D, da 

sua localização geográfica e do seu controle acionário, sendo quatro distribuidoras 

(Copel, Celpe, Eletropaulo e Elektro), e uma Geradora/Transmissora/Distribuidora, a 

Eletronorte. 

5.1 CELPE 

A Companhia Energética de Pernambuco – CELPE, é uma empresa privada 

e tem a concessão pública para distribuir energia elétrica em todo o Estado de 

Pernambuco, na Ilha Fernando de Noronha e no município de Pedra de Fogo no 

Estado da Paraíba, totalizando 186 municípios, 102.754 km² e atendendo a 

2.400.000 clientes. 

MISSÃO. Prestar serviços de energia elétrica com qualidade, ética e 

compromisso com o meio ambiente, atendendo às necessidades e expectativas dos 

clientes. 

VISÃO. Ser líder na qualidade dos serviços prestados, agregando maior valor 

aos clientes, acionistas, empregados e sociedade. 

5.1.1 Seleção da carteira de projetos 

O modelo adotado pela CELPE para a seleção da carteira de projetos de 

P&D, transcrito a seguir com base em trabalho publicado pelo gerente de P&D da 

empresa, SANTOS (2004), teve como referência o modelo para seleção de projetos 
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de KRUGLIANSKAS (2002), comentado no item 2.2 desta dissertação, embora 

algumas de suas técnicas não sejam utilizadas como ferramenta de avaliação para 

seleção da carteira de projetos no modelo proposto.  

Na Figura 3 está apresentado um fluxograma da gestão do processo para 

seleção da carteira de projetos de P&D. 

O processo de gestão para seleção da carteira de projetos apresenta um 

ciclo de vida correspondente às fases de concepção, estruturação, análise, 

priorização de projetos, e avaliação e seleção da carteira de projetos, bem como, 

adequações e envio do programa de P&D à Aneel.  

A fase de concepção e estruturação de projetos está permanentemente em 

vigor na empresa, enquanto a fase de análise de projetos tem inicio com uma 

antecedência mínima de seis meses em relação ao prazo para apresentação do 

programa de P&D à agência reguladora, de forma a permitir uma seleção da carteira 

de projetos bem estruturada.  

Segundo SANTOS (2004), as fases iniciais para estruturação de projetos 

exigem que a empresa ofereça subsídios aos seus funcionários para que bons 

projetos sejam elaborados, sendo importante disponibilizar um banco de dados com 

instituições de pesquisa especializadas em diversos temas, que permita aos 

proponentes de projetos a identificação de parceiros capacitados. O referido banco 

de dados deverá ser constituído a partir do preenchimento pelas instituições de 

pesquisa de uma ficha cadastral disponível no sitio da empresa na Internet, visando 

agilizar e facilitar o cadastramento, podendo ainda, ser consultado no ambiente 

intranet por todos os funcionários que estejam interessados em propor projetos, 

realizando a pesquisa pelos filtros de busca de dados que facilitam a identificação da 

instituição parceira.  

Em seguida, os projetos são estruturados no formulário eletrônico da Aneel, 

já com a identificação da instituição que participará da execução do projeto, sendo 

então submetido à área de Gestão de P&D da CELPE. 

Posteriormente, a coordenação do P&D avalia tecnicamente todos os 

projetos do banco, tendo como base alguns critérios utilizados pela Aneel para 

avaliação de projetos de P&D, bem como os critérios para seleção de projetos 

previsto por KRUGLIANSKAS (2002) e o método de priorização de FERREIRA 

(2004). Projetos que não se enquadrem como P&D, segundo o Manual da ANEEL 

são descartados. 
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FIGURA 3 -  FLUXOGRAMA DA GESTÃO DO PROCESSO PARA SELEÇÃO DA 
CARTEIRA DE PROJETOS DE P&D NA CELPE  

Fonte: SANTOS (2004) 
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Os projetos são avaliados pela coordenação de P&D da CELPE, com base 

nos critérios ANEEL, mensurados em cada um dos projetos, visando, por intermédio 

de uma escala cardinal, priorizar os projetos analisados de acordo com os valores 

atribuídos para cada critério. Para tanto, é utilizada uma pontuação que varia entre 

Regular (25 pontos), Bom (50 pontos), Ótimo (75 pontos) e Excelente (100 pontos), 

tendo cada um desses critérios a mesma importância (peso) no cálculo da pontuação 

final. 

A pontuação para o caso de não atendimento a alguns dos critérios - zero - 

implica na eliminação do projeto, não cabendo mais a continuidade desse projeto no 

processo de seleção da carteira de projetos de P&D. 

No caso da classificação Regular, tem-se o projeto com problemas 

estruturais, de natureza metodológica, composição de equipes, recursos para 

execução, entre outros, requerendo, necessariamente, que sejam feitas muitas 

mudanças para que o mesmo possa compor a carteira de projetos da empresa. 

Para os projetos classificados como Bom, embora não apresentem 

problemas estruturais tão graves quanto à classificação anterior, ainda são 

requeridas muitas adequações para um desenvolvimento satisfatório. 

A classificação Ótimo expressa que embora o projeto esteja bem estruturado, 

pequenos ajustes são necessários para que ele possa compor a carteira de projetos 

da empresa, enquanto a classificação Excelente indica que o projeto está 

estruturalmente adequado de forma a permitir o seu satisfatório desenvolvimento, 

não requerendo, portanto, nenhum tipo de ajuste.  

Além da avaliação técnica feita pela coordenação do P&D, os projetos 

passam por uma avaliação estratégica realizada por uma comissão essencialmente 

constituída para esse propósito, cuja composição prevê um executivo de cada uma 

das sete superintendências, um representante da presidência e o gerente do 

programa de P&D da Celpe, totalizando um número de nove participantes. 

Os critérios utilizados pela comissão, para avaliação dos projetos, têm como 

base os interesses da empresa definidos pelos seus executivos em conjunto com os 

gerentes de projetos de P&D, conforme apresentados a seguir. 

a) transferência dos resultados: possibilidade de aplicabilidade dos 

resultados na empresa. 

b) retorno do projeto para a empresa: valor monetário investido frente ao 

retorno empresarial (melhoria de processo, redução de custos, etc.). 
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c) benefício do projeto para a sociedade/cliente: Melhoria da imagem da 

empresa, fidelização e conquista de novos clientes. 

Por meio de uma escala cardinal, os critérios também deverão ser 

mensurados, cabendo à comissão executiva de P&D classificar cada um dos projetos 

a partir de uma pontuação que varia entre: Regular (25 pontos), Bom (50 pontos), 

Ótimo (75 pontos) e Excelente (100 pontos), tendo cada um desses critérios a 

mesma importância no cálculo da pontuação final. 

A pontuação para o caso de não atendimento a alguns dos critérios - zero – 

também implica na eliminação do projeto, não cabendo mais a continuidade desse 

projeto no processo de seleção da carteira de projetos de P&D. 

A definição estabelecida para cada pontuação utilizada na classificação dos 

critérios para esta etapa é a mesma empregada na etapa de pré-seleção técnica dos 

projetos. 

A partir do somatório dos resultados da análise técnica e estratégica de cada 

projeto, considerando o mesmo peso para cada etapa, faz-se uma priorização 

decrescente desses projetos a partir da pontuação obtida, sendo classificados os 

projetos de maior pontuação até o limite de 120% do montante disponível de 

recursos para a carteira. 

No caso em que haja projetos com a mesma pontuação, são classificados os 

projetos com melhor pontuação na seguinte ordem dos critérios: factibilidade do 

plano de pesquisa, recursos para execução, capacitação do coordenador da equipe, 

capacitação da equipe, transferência dos resultados, retorno do projeto para a 

empresa e benefício do projeto para a sociedade/cliente. 

5.1.1.1 Avaliação da carteira de projetos 

Concluído o processo de seleção da carteira de projetos e pré-definido o 

programa de P&D da empresa, procede-se uma análise da qualidade da carteira 

(portfólio) de projetos. Os indicadores de qualidade utilizados no processo de seleção 

para carteira de projetos de P&D, permitem avaliar e/ou reestruturar a carteira de 

projetos de P&D proposta. Para cada um dos indicadores são estabelecidos padrões 

do tipo que definem proximidade em relação a determinadas metas. 
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a) Alinhamento com os objetivos empresariais (AOS)  

Tem o objetivo de mensurar o alinhamento dos temas tratados nos projetos 

com os objetivos empresariais definidos para o período correspondente a execução 

da carteira, mensura o grau de aderência do programa de P&D aos objetivos 

organizacionais. 

A seguinte fórmula é utilizada para o cálculo deste indicador: 

 
O padrão estabelecido pela CELPE prevê que entre 80% a 100% de projetos 

selecionados deverão estar alinhados com os objetivos empresariais. 
 

b) Custo da carteira (CCS) 

Objetiva mensurar o quanto do recurso do programa está adequadamente 

distribuído entre os projetos. A empresa deseja formatar programas com menores 

riscos de execução, evitando concentrar recursos em um número reduzido de 

projetos. 

A seguinte fórmula é utilizada para o cálculo deste indicador: 

 
A CELPE espera que este indicador esteja compreendido numa faixa que 

varia entre 80% a 100% dos custos dos projetos da carteira representando um valor 

de até R$ 400.000,00. 
 

c) Projetos plurianuais (PPS) 

Visa mensurar a participação de projetos com tempo restante de execução 

superior a um ano, tendo como base o ciclo do programa de P&D em elaboração.  

AOs =  NPAE   . 100 

             NPT 

AOs – percentual de projetos da carteira alinhados com os objetivos organizacionais (%); 
NPAE - número de projetos alinhados com a estratégia da empresa; e 

NPT - número total de projetos da carteira. 

CCs = NNPCC + NPRCC    .  100 

              NPT 

CCs - percentual de projetos da carteira com custo inferior a R$ 400.000,00 (%); 

NNPCC - número de novos projetos com valor inferior a R$ 400.000,00; 
NPRCC - número de projetos remanescentes de ciclos anteriores com valor restante para execução 

inferior a R$ 400.000,00; e 

NPT - número total de projetos da carteira. 
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A seguinte fórmula indica como será obtido este percentual: 

 
A empresa entendeu que o padrão aceitável para o indicador Projetos 

Plurianuais é entre 30% a 60%. Embora reconheça a importância dos projetos 

plurianuais para a empresa, na visão da CELPE uma carteira de projetos constituída 

com um percentual muito elevado de projetos dessa natureza, acarretaria na 

impossibilidade de inclusão de novos projetos de interesse para a empresa naquele 

ciclo. 
 

d) Diversificação de áreas (DAS)  

Objetiva mensurar a diversificação da aplicação dos recursos de P&D entre 

as superintendências da empresa, com vistas a melhoria dos processos 

organizacionais de todas as áreas da empresa, facilitando ainda a elaboração de 

futuros programas de P&D a partir de ofertas crescentes de propostas  

A fórmula referente a esse indicador pode ser observada a seguir: 

 

O padrão estabelecido pela CELPE para este indicador é entre 30% e 60%, 

pois embora almeje uma disseminação da participação em projetos de P&D pelas 

áreas da empresa, a empresa reconhece que as áreas mais relacionadas à atividade 

fim da empresa requerem um maior desenvolvimento de pesquisa, decorrendo daí 

uma distribuição não igualitária de projetos da carteira entre as áreas.  
 

e) Ativos empresariais (AES) 

Está relacionado à mensuração de quantos por cento da carteira de projetos 

são classificados como investimento para a empresa. Projetos classificados como 

investimento são os projetos cujos resultados comporão os ativos da Celpe, como: 

software, protótipos, etc. 

PPs = NPPP  .  100 

           NPT 

PPs – percentual de projetos da carteira com tempo restante de execução superior a 1 ano (%); 
NPPP - número de projetos com tempo restante de execução superior a 1 ano; e 

NPT - número total de projetos da carteira. 

DAs = NSDA  .  100 

           NST 

DAs – percentual de superintendências proponentes de projetos na carteira (%); 
NSDA - número de superintendências proponentes de projetos no ciclo; e 

NST - número total superintendências. 
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A fórmula referente ao indicador “Ativos empresariais” pode ser observada a 

seguir: 

 
O padrão utilizado pela CELPE como referência para este indicador está 

entre 70% a 100%, por considerar importante o desenvolvimento de projetos com 

resultados expressos nos ativos da empresa.   

Apesar de não definir pesos relativos para estes indicadores, a empresa 

estabelece que nos casos em que o portfólio de projetos não possibilite o 

atendimento aos padrões previstos para todos os indicadores, deve-se optar pela 

carteira que apresente projetos com menores violações na seguinte ordem de 

prioridade dos indicadores: indicador alinhamento com os objetivos empresariais; 

indicador custo da carteira; indicador ativos empresariais; indicador diversificação de 

áreas; indicador projetos plurianuais. 

5.2 ELETRONORTE 

A Eletronorte é uma concessionária de serviço público de energia elétrica, 

sociedade anônima de economia mista, subsidiária das Centrais Elétricas Brasileiras 

S.A. – Eletrobrás e tem como finalidade principal a realização de estudos, projetos, 

construção e operação de usinas geradoras e de sistemas de transmissão e 

distribuição de energia elétrica, além da comercialização da energia gerada pela 

Empresa. 

Criada em 20 de junho de 1973, com sede no Distrito Federal, a Eletronorte 

gera e transmite energia na Região Amazônica, nos estados do Acre, Amapá, 

Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.  Por 

meio do Sistema Integrado Nacional, a Empresa comercializa energia em todo o 

território nacional.  

A Eletronorte tem entre suas subsidiárias integrais duas empresas 

distribuidoras: Manaus Energia e Boa vista Energia. 

AEs = NPAE  .  100 

           NPT 

AEs - percentual de projetos cujos resultados comporão os ativos da empresa (%); 
NPAE - número de projetos cujos resultados comporão os ativos da empresa; e 

NPT - número total de projetos da carteira. 
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Missão: contribuir para o desenvolvimento da Amazônia e do Brasil, 

disponibilizando soluções em energia elétrica com excelência. 

A Eletronorte possui uma estrutura formal para a gestão dos projetos de 

P&D, o Comitê Gestor de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico  e Inovação – 

CGPDI, composto por representantes das diretorias e presidência da empresa.  

Os objetivos do programa de P&D da Eletronorte são: 

a) desenvolver a pesquisa, desenvolvimento e a inovação (P&D+I) na 

região Amazônica; 

b) viabilizar soluções tecnológicas para questões organizacionais críticas 

por meio da P&D; 

c) diminuir a dependência tecnológica da empresa; 

d) otimizar os investimentos dos recursos existentes na empresa e no 

mercado, para P&D; 

e) fomentar as parcerias e compartilhamento de conhecimentos na oferta e 

na demanda de P&D.  

 

As diretrizes adotadas pela empresa na seleção de projetos de P&D são:  

todo projeto deverá resultar em um produto específico (resultado mensurável); 

os projetos deverão estar focados nas necessidades das Unidades da empresa, 

formatados em atendimento as necessidades previamente divulgadas pela 

Eletronorte; 

são assegurados recursos financeiros em cada ciclo para os projetos corporativos do 

Setor Elétrico (Projetos Cooperados); 

toda a Instituição executora de P&D que não pertença a área de atuação da 

Eletronorte, deverá apresentar parceria com alguma instituição da região 

Amazônica; 

serão priorizados projetos de P&D que facilitem e/ou promovam a inserção elétrica 

de comunidades carentes da região Norte do Brasil.  

 

As propostas de projeto apresentadas pelas Instituições de pesquisa são 

avaliadas segundo os critérios definidos no Quadro 7, classificados de acordo com a 

média ponderada dos fatores e pesos. A avaliação das propostas é efetuada pelo 

Comitê Gestor de P&D, com participação de funcionários de todas as áreas da 

empresa. 
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QUADRO 7 -  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE P&D NA 
ELETRONORTE 

  

CRITÉRIO PESO FATORES (SUB-CRITÉRIOS) PESO 

Ampliação de receitas 2200%%  

Redução de perdas 2255%%  

Postergação de investimento 1155%%  

Redução de custos 2255%%  

ECONÔMICO 35% 

Tempo de retorno do investimento 1155%%  

Abrangência e replicação 2255%%  

Aumento de disponibilidade e da confiabilidade 2255%%  

Cliente / regulador / fiscalizador 1100%%  

Inovação comercializável 2200%%  

TÉCNICO 35% 

Aplicação do resultado 2200%%  

Segurança no trabalho 2200%%  

Capacitação 2200%%  

Impacto sobre o emprego 2200%%  

Parceria / cooperação 2200%%  

SOCIAL 30% 

Inserção regional 2200%%  

  
 

Na avaliação das propostas de projetos os avaliadores devem considerar as 

seguintes definições para os critérios: 

  
a)  dimensão econômica: 5 fatores - totalizando 35% da nota 

- ampliação de receitas (20%). Quanto mais o produto do projeto 

contribuir para ampliar a receita com novos clientes e/ou novos 

negócios, maior a prioridade do mesmo. 

- redução de perdas (25%). Quanto mais o produto do projeto impactar 

na redução de perdas comerciais, e técnicas, maior a prioridade do 

mesmo.  

- postergação de investimento (15%). Quanto mais o produto do projeto 

reduzir a necessidade de investimentos já identificados, ou postergar 

investimentos imediatos, maior será a prioridade do mesmo. 

- redução de custos (25%). Quanto mais o produto do projeto impactar 

na redução de custos de produtos, serviços ou processos, maior a 

prioridade do mesmo.  
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- tempo de retorno do investimento (15%). Quanto menor o tempo de 

possibilidade de retornar o investimento (R$) realizado no projeto, 

maior a prioridade do mesmo. 
 

b) dimensão técnica: 5 fatores – totalizando 40% da nota 

- abrangência e replicação (25%). Quanto maior for a abrangência e a 

aplicabilidade dos produtos do projeto, maior será a prioridade do 

mesmo. 

- aumento de disponibilidade e da confiabilidade das plantas (25%). 

Quanto mais o produto do projeto, contribuir para aumentar 

disponibilidade, confiabilidade e qualidade da energia das plantas da 

Eletronorte, maior a prioridade do mesmo. 

- cliente / regulador / fiscalizador (10%). Quanto mais o produto do 

projeto contribuir para a melhoria do relacionamento com clientes, 

reguladores e fiscalizadores, maior a prioridade do projeto. 

- inovação comercializável (20%). Quanto mais inovadora (inédita) for a 

solução apresentada pelo projeto para atender as necessidades da 

Eletronorte e maior a possibilidade do produto do projeto gerar registro 

de patentes ou de autoria, maior a ðrioridade do mesmo. 

- aplicação do resultado (20%). Quanto mais factível for a implantação 

dos resultados do projeto na Eletronorte, maior a prioridade do mesmo. 
 

c) dimensão social: 5 fatores – totalizando 25% da nota 

- segurança no trabalho (20%). Quanto mais os produtos do projeto ou 

seu desenvolvimento contribuírem para aumentar o nível de Segurança 

dos colaboradores da Eletronorte e de terceiros, maior a prioridade do 

projeto. 

- capacitação (20%). Quanto maior for o número de colaboradores da 

Eletronorte, desenvolvidos, formados ou reciclados durante a execução 

do projeto e maior o numero de conclusão de mestrados, pós 

graduações, graduações, gerados, maior sua prioridade. 

- impacto sobre o emprego (20%). Quanto melhor for a relação do custo 

do projeto com o número de empregos diretos e indiretos gerados 

durante a execução ou pelo produto do projeto, maior a prioridade do 

mesmo. 



 

 

79 

- parceria / cooperação (20%). Quanto mais o projeto for executado com 

parcerias entre instituições de pesquisa, preferencialmente envolvendo 

instituições da região Norte, maior a prioridade do mesmo. Quanto 

mais empresas do setor elétrico financiarem de forma cooperada o 

projeto, maior a prioridade do mesmo.  

- inserção regional (20%). Quanto mais integrantes da equipe do projeto 

e mais etapas de execução do projeto forem realizadas em ambientes 

de instituições sediadas na área de atuação da Eletronorte (incluindo 

Brasília), maior a prioridade do mesmo.  

 

Para a determinação da nota final de cada proposta de projeto de P&D há, 

ainda, uma escala de pontuação de aderência do projeto à necessidade, 

considerando os seguintes fatores de redução na pontuação dos fatores técnicos, 

econômicos e sociais: 

0,7 - nenhuma aderência 

0,8 - baixa aderência 

1,0 - máxima aderência 

Na seqüência, os projetos são classificados em ordem decrescente de nota. 

Seguindo esta ordem de classificação, os projetos serão contratados, após a devida 

avaliação da ANEEL, considerando ainda os seguintes aspectos: 

a) deverá haver pelo menos um projeto de P&D em cada diretoria da 

empresa; 

b) deverá haver pelo menos um projeto de P&D executado em cada 

unidade da federação da área de abrangência da Eletronorte. 

Saliente-se que a ELETRONORTE dispõe de uma carteira interna de 

projetos, destinada a abarcar aqueles projetos de interesse da empresa que não 

cumprem os requisitos da ANEEL, ou cuja pontuação não foi suficiente para inclusão 

no programa de P&D ANEEL. 

5.3 ELETROPAULO 

A AES Eletropaulo é uma empresa privada que distribui energia elétrica para 

24 municípios da região metropolitana de São Paulo - incluindo a capital - que, 

juntos, abrigam uma população de 16,2 milhões de habitantes (8,8% da população 
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do país). A área de concessão atendida pela empresa abrange 4.526 km² e 

concentra a região socioeconômica mais importante do país com 5,3 milhões de 

unidades consumidoras. Em faturamento, a AES Eletropaulo é a maior distribuidora 

de energia elétrica do Brasil. 

Sua infra-estrutura física contempla: rede de distribuição e linhas de 

subtransmissão que somam 40.683 km de condutores elétricos aéreos. Há, ainda, 

mais 2.977 km de rede subterrânea, 1.787 circuitos e 1,1 milhão de postes instalados 

em toda a área de concessão. 

Visão. Ter o reconhecimento da sociedade como marca líder no setor. 

Missão. Satisfazer a sociedade por meio da prestação de serviços e soluções 

em energia, atuando de maneira segura e socialmente responsável. 

A empresa externa ainda seus valores, base para a formulação de suas 

políticas e planejamentos, inclusive de P&D, conforme indicado a seguir. 

Valores da AES: 

h) Segurança. Nós iremos sempre colocar a segurança em primeiro lugar - 

em relação ao nosso pessoal, contratados e integrantes das 

comunidades que atendemos. 

i) Integridade. Nosso pessoal é honesto, confiável e fidedigno. A 

integridade está no centro de tudo o que fazemos - como conduzimos 

nossas ações, como desempenhamos nosso trabalho e como 

interagimos uns com os outros e com todas as partes envolvidas. Nosso 

pessoal é confiável com relação ao seu compromisso e para colocá-lo em 

ação. 

j) Compromisso. Nós temos um compromisso com as partes envolvidas. 

Nós queremos que todas as nossas empresas dêem uma contribuição 

positiva para a sociedade. 

k) Compromisso com os clientes. 

- Atingir a excelência no serviço através de operações de classe 

mundial; 

-  Inovar continuamente para melhorar a qualidade de nossos produtos e  

serviços. 

l) Compromisso com os colegas. 

- Operar de modo seguro - sempre e em todos os lugares; 

- Tratar todos com justiça e respeito; 
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- Compartilhar idéias e aprendizagens para que todos na empresa 

possam se beneficiar; 

- Nos esforçarmos para cumprir com nossas responsabilidades. 

m) Compromisso com nossas comunidades: 

- Fazer uma diferença positiva especialmente em tudo o que fazemos; 

- Lutar continuamente para melhorar nosso desempenho ambiental; 

- Ajudar nossas comunidades a crescerem economicamente; 

- Usar os recursos mundiais de modo sensato; 

- Melhorar a qualidade geral da vida das pessoas que atendemos; 

n) Compromisso com os acionistas: 

- Ser aberto, transparente e responsivo; 

- Criar valor. 

o) Compromisso com os fornecedores e parceiros: 

- Tratar todos com justiça e respeito; 

- Propiciar um ambiente de trabalho seguro; 

- Ajudar nossos fornecedores a serem bem sucedidos, mas exigir os 

mais altos níveis de desempenho por parte deles. 

p) Compromisso conosco como indivíduos: 

- Desenvolver e crescer; 

- Trabalhar com segurança; 

- Atingir a excelência em tudo o que fazemos; 

- Equilibrar nosso compromisso com os outros com aqueles para 

conosco, nossos amigos e familiares. 

q) Excelência. Nós queremos ser os melhores em tudo o que fizermos. Nós 

iremos desempenhar atividades de classe mundial e fornecer serviços de 

alta qualidade e confiáveis aos nossos clientes. 

r) Auto-realização. Nós queremos que nosso pessoal goste de seu trabalho, 

apreciando a auto-realização proporcionada por fazer parte de um time 

de sucesso que faz a diferença. Nós trabalhamos porque o trabalho nos 

faz sentir realizados, úteis e motivados. E quando isso deixar de ser 

assim, nós iremos mudar o que fazemos ou como nós fazemos as coisas. 
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5.3.1 Seleção de Projetos de P&D na ELETROPAULO 

Segundo JONATHAN (2006), além das necessidades de atendimento à 

regulamentação específica por meio de leis, resoluções e despachos, desde o início 

a AES Eletropaulo vislumbrou as possibilidades de desenvolvimento empresarial com 

a utilização dos investimentos em P&D, investindo em projetos relacionados a 

assuntos sempre inovadores e na vanguarda do desenvolvimento do setor, alinhado 

à sua regulação e seu Novo Modelo nacional.  

Ficou evidente para a empresa que para a formação de uma carteira de 

projetos é necessário um processo claro e transparente, com apoio da alta direção e 

com representatividade na empresa. A principal motivação da implantação desta 

metodologia foi eliminar a subjetividade na avaliação das propostas de projetos de 

P&D. 

Para que os critérios de priorização pudessem ser bem recebidos e validados 

dentro da empresa, foi convocado o Comitê Técnico de P&D da empresa, formado 

por oito integrantes, cada um indicado da sua Vice-Presidência e Diretoria Direta da 

Presidência da AES Eletropaulo, para participar do processo de criação das 

diretrizes, dos critérios e dos pesos para estes critérios. A participação do Comitê por 

sua representação da Alta Direção da empresa foi fundamental para o sucesso do 

trabalho. 

Com base no trabalho apresentado pelo Gestor de P&D da empresa (Sunny 

Jonathan, SENDI, 2006), concluí-se que a elaboração da metodologia de seleção de 

projetos de P&D da AES Eletropaulo foi um processo trabalhoso e complexo, 

envolvendo de forma resumida as seguintes atividades:  

a) atividades de preparação; 

- Análise dos processos atuais de elaboração do programa de P&D;  

- Estudo do direcionamento estratégico e critérios da ANEEL;  

- Adequação do sistema computacional de priorização para os critérios 

da Eletropaulo; 

b) estabelecimento dos pesos dos critérios, em seminário com o Comitê de 

P&D;  

c) processo de classificação e seleção dos projetos. 

- Elaboração de questionário/formulário para classificação dos projetos;  
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- Definição dos graus de aderência dos projetos a cada critério, com 

apoio da Gerência de P&D e validação pelo Comitê de P&D;  

- Aplicação do processo de classificação;  

- Elaboração das matrizes, alocando os projetos.  

d) workshop para seleção final dos projetos.  

 

O objetivo da metodologia adotada pela AES Eletropaulo é transformar 

critérios qualitativos em quantitativos, pela comparação em pares dos critérios. 

Algoritmos especiais permitem a verificação das consistências das comparações, 

permitindo obter resultados de alta confiabilidade. Esse método é participativo, 

envolvendo os membros do Comitê de Pesquisa e Desenvolvimento. Como resultado 

final obtém-se o peso relativo dos critérios de seleção, os quais estabelecem três 

dimensões: Relevância Estratégica, Complexidade e Critérios da ANEEL. Após a 

definição dos pesos dos critérios, definem-se graus de aderência do projeto a cada 

critério. Esses graus também são validados pelo Comitê de Pesquisa e 

Desenvolvimento. Com critérios e graus definidos, os projetos são então analisados 

e, como resultado são obtidas as matrizes de priorização. 

As três categorias de critérios avaliados pelo Comitê de P&D são:  

a) impacto estratégico. Critérios pertencentes ao impacto estratégico dos 

projetos de P&D, em relação aos objetivos estratégicos da AES 

Eletropaulo; 

b)  complexidade. Critérios relacionados ao grau de dificuldade na realização 

dos projetos e na implementação;  

c) ANEEL. Critérios relacionados aos requerimentos da ANEEL que 

impactam na seleção dos projetos.  

Decidiu-se utilizar todas as Diretrizes Estratégicas da AES Eletropaulo como 

representativas para a priorização das propostas de P&D:  

a) cliente em 1º Lugar;  

b) segurança sempre;  

c) excelência operacional;  

d) auto-estima funcionário;  

e) imagem corporativa;  

f) estratégia financeira.  
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Atribuíram-se pesos às prioridades estratégicas da Eletropaulo, na ótica de 

P&D, pelo método AHP, Analytical Hierarchic Process, ou Processo Analítico 

Hierárquico (já comentado no item 2.3.1.3). As prioridades estratégicas são 

desdobradas em critérios que também são comparados e definidos pesos, utilizando 

também o método AHP. Para cada uma das Diretrizes é dada uma definição formal e 

criam-se critérios e sub critérios, que recebem descrições claras do que significavam, 

para que sejam de fácil entendimento. As comparações são realizadas considerando 

níveis de importância. Além de poderem ter a mesma importância, uma diretriz pode 

ser mais importante que a outra desde “levemente” até “extremamente”. A 

consistência dos resultados das comparações são sempre verificadas, de modo que 

se, por exemplo, “A” é mais importante que “B”, e “B” é mais importante que “C”, 

então, necessariamente “A” é mais importante que “C”. 

Por exemplo, comparou-se Cliente com Segurança, Cliente com Operações, 

Cliente com Auto-estima, Cliente com Imagem, Cliente com Finanças, e assim por 

diante, considerando-se todas as Diretrizes, comparando-as duas a duas. O 

Processo de Pesos para as Diretrizes resulta em uma estrutura mostrada na Figura 

4, na qual podem ser vistos os Critérios que cada Diretriz considera.  

  
 

FIGURA 4 – DIRETRIZES ESTRATÉGICAS, CRITÉRIOS, SUB-CRITÉRIOS E 
PESOS 
Fonte: JONATHAN (2006) 
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A mesma atividade foi realizada para os critérios de Complexidade (Figura 5), 

que representa uma outra dimensão para analisar o portfólio de projetos, verificando-

se as dificuldades de sua execução, quanto a complexidade financeira, tecnológica, 

regulatória, interdependências e complexidade de implementação. E, para os 

critérios ANEEL (Figura 6), que representam uma visão interna sobre os critérios da 

ANEEL para seleção dos projetos de P&D relacionados às considerações da ANEEL 

na aprovação das propostas. 

 

 
FIGURA 5 – COMPLEXIDADE, CRITÉRIOS, SUB-CRITÉRIOS E PESOS 
Fonte: JONATHAN (2006) 
 
 

 
FIGURA 6  – CRITÉRIOS ANEEL, SUB-CRITÉRIOS E PESOS 
Fonte: JONATHAN (2006) 
 

 

Concluídas as discussões acerca de cada um dos critérios e seus sub 

critérios, com suas definições e descrições, foram definidos os graus de cada sub 

critério e foram comparados também dois a dois, para que por fim fosse possível 

criar o auto-questionário de entrevista contendo 120 questões relacionadas a cada 

nível de cada sub critério. O auto-questionário pode ser respondido pelos próprios 
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proponentes das propostas, pois é realizada uma entrevista de confirmação do 

questionário e de entendimento da proposta, e de acordo com as respostas o projeto 

receberá a pontuação devida.  

Na Figura 7 pode ser vista uma das tabelas que foram preenchidas 

exemplificando os graus que cada sub critério pode receber. Cada sub critério, na 

comparação dois a dois pontua em uma escala na qual cada grau recebe uma 

porcentagem da pontuação do sub critério. Da mesma forma, cada sub critério 

recebe uma porcentagem da pontuação do critério e cada critério recebe uma 

porcentagem da pontuação da diretriz respectiva. Com relação aos critérios ANEEL, 

como na maioria das vezes os respondentes não entendiam as questões colocadas, 

ou respondiam que todos os critérios eram completamente atendidos, ficou por conta 

da equipe de P&D avaliar quais seriam as possíveis considerações que poderiam ser 

feitas e quais propostas tinham maiores condições de atenderem a tais requisitos.  

Definição. Refere-se ao atendimento ao cliente, em agências ou “callcenter”. 

 

 
FIGURA 7 – EXEMPLO DE COMPARAÇÃO DE SUB CRITÉRIO E GRAUS DE 

PONTUAÇÃO 

Fonte: JONATHAN (2006) 

 

O resultado da avaliação de cada projeto advém da tabulação das respostas 

obtidas em cada entrevista, com as porcentagens de cada resposta, sub critério, 

critério e diretriz, pontuando o projeto e posicionando o resultado como no gráfico 

exemplificado na Figura 8, com o peso da estratégia no eixo das ordenadas e a 
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complexidade no eixo das abcissas, sendo cada círculo um projeto e o tamanho de 

cada um o valor em reais. 

 

 

 
 

FIGURA 8 – EXEMPLO DOS RESULTADOS DOS CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO 
Fonte: JONATHAN (2006) 

 

 

As matrizes (Relevância Estratégica x Complexidade) e os critérios da 

ANEEL dão suporte ao processo decisório de seleção dos projetos de P&D. Os 

resultados finais são então apresentados ao Comitê de P&D para sua avaliação final 

e para a sua aprovação, de acordo com a verba disponível em cada Ciclo, 

deslocando-se os eixos dos quadrantes para formar o eixo de corte das propostas. A 

tendência natural é escolher os projetos que se situam no quadrante superior 

esquerdo, pois tratam-se de projetos muito estratégicos e pouco complexos.  

 
A cada novo ciclo, a AES Eletropaulo pode realizar a priorização utilizando-se 

dos pesos dos critérios definidos, ou mesmo atualizando os critérios de acordo com 

eventuais novas diretrizes estratégicas.  
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5.4 ELEKTRO 

A Elektro é uma empresa privada que atende a 1,9 milhão de unidades 

consumidoras, o que representa 5,7 milhões de pessoas em uma área de mais de 

120 mil quilômetros quadrados com 228 municípios. 

A Elektro possui 101 Centrais de Serviços de Rede (CSRs) em toda área de 

concessão, além da Sede Corporativa em Campinas, onde estão a Central de 

Atendimento ao Cliente e o Centro de Operação de Distribuição (COD). São 38 

CSRs com funções de coordenação das equipes técnicas e mais 63 CSRs com 

eletricistas estrategicamente alocados para um atendimento ágil. O número de 

subestações totaliza 120, e a extensão de rede primária atinge mais de 74,3 mil km. 

Missão. Distribuir energia elétrica com segurança e qualidade, para o 

desenvolvimento e bem-estar das comunidades atendidas, gerando crescente valor 

para os clientes, colaboradores e acionistas. 

Visão. Ser a distribuidora de energia elétrica mais admirada do País. 

Diretrizes 

a) Garantir que a condução dos negócios seja fundamentada em princípios 

éticos com transparência e eqüidade, respeitando os direitos humanos e 

a legislação;  

b) Garantir o mínimo impacto das operações da empresa sobre o meio 

ambiente, adotando medidas de proteção ambiental, prevenção à 

poluição e conservação dos recursos naturais;  

c) Adotar práticas empresariais socialmente responsáveis, contribuindo para 

o desenvolvimento e bem-estar da comunidade; 

d) Contribuir para o desenvolvimento das competências individuais e 

organizacionais, promovendo o crescimento profissional dos 

colaboradores; 

e) Propiciar um ambiente de trabalho saudável e seguro, por meio do 

incentivo de práticas de prevenção e controle de riscos, buscando 

continuamente evitar acidentes e enfermidades/doenças ocupacionais; 

f) Prestar serviços aos clientes com segurança, qualidade, respeito e 

integridade; 

g) Estimular seus fornecedores e contratadas a adotarem estas diretrizes. 
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5.4.1 Seleção de projetos de P&D 

O processo de seleção de projetos de P&D dentro da ELEKTRO, segundo 

Mauro Pereira (2006), gestor de P&D da empresa, envolve as etapas descritas a 

seguir com base nas seguintes premissas: 

a) Envolvimento amplo dos colaboradores 

- Todas as áreas 

- Todos os níveis hierárquicos 

- Em todas as fases do processo 

b) Envolvimento amplo dos pesquisadores 

- Levantamento de necessidade 

- Elaboração do projeto 

- Desenvolvimento do projeto 

- Implantação do projeto 

c) Membros dos comitês e gerentes comprometidos 

- Premissas do programa - Aneel 

- Metas e diretrizes da empresa 

- Metas e atividades da área 

- Objetivos do grupo 

PEREIRA (2006) destaca ainda que a visão de parceria entre empresa e 

entidades executoras acarretou: 
a) Projetos elaborados com 12 a 36 meses de antecedência 

b) Programação e planejamento antecipado 

c) Protocolos de intenção 

d) Respeito pelos profissionais (empresa, entidade, Aneel e Cspe) 

e) Credibilidade pelo programa (empresa, entidade, regulador e Sociedade) 

f) Valorização do capital intelectual 

Ou seja, de “fornecedores distantes” de soluções para os problemas 

identificados pela Elektro, as entidades executoras passaram a ser “parceiros 

consultores próximos”, na busca conjunta pela identificação dos problemas e 

soluções adequadas para a empresa. 
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5.4.1.1 Etapa 1 - Levantamento de necessidades 

Visa à busca pela Eficiência da empresa, por meio de um processo simples, 

específico e acessível, que possibilita a participação de todos, de forma permanente, 

porém sempre respeitando o ciclo de P&D da empresa. 

5.4.1.2 Etapa 2 - Levantamento de potenciais 

Visa conhecer as melhores ofertas para a empresa, através de um processo 

formal, porém simples e acessível, aberto a participação de todas as entidades 

executoras de projetos de P&D. 

5.4.1.3 Avaliação técnica dos projetos  

Objetiva conhecer a potencialidade técnica do projeto, por meio de um 

processo simples, específico, ponderado, porém formal, por um grupo técnico de 

especialistas no assunto, somado ainda de integrantes conhecedores do contexto 

global, utilizando-se de metodologia específica e pesos definidos, conforme indicado 

no Quadro 8. 

 

QUADRO 8 -  ELEKTRO: ASPECTOS CONSIDERADOS PARA A AVALIAÇÃO 
TÉCNICA DOS PROJETOS 

 

CARACTERÍSTICA PESO NOTA AVALIAÇÃO OBSERVAÇÃO 

1. Simplicidade / clareza P1 N1 P1 x N1  
2. Flexibilidade / rapidez P2 N2 P2 x N2  
3. Facilidade de implementação P3 N3 P3 x N3  
4. Otimização de perdas técnicas P4 N4 P4 x N4  
5. Redução de perdas comerciais P5 N5 P5 x N5  
6. Aumento de vida útil de ativos P6 N6 P6 x N6  
7. Desenvolvimento de pessoal P7 N7 P7 x N7  
8. Simplificação de processos P8 N8 P8 x N8  
9. Melhoria dos indicadores P9 N9 P9 x N9  
10. Otimiza o uso do SED P10 N10 P10 x N10  
11. Risco tecnológico baixo P11 N11 P11 x N11  
   Nota Técnica  
Fonte: PEREIRA (2006) 

 

As notas dos avaliadores são então somadas, resultando na Nota Técnica de 

cada projeto.  
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5.4.1.4 Avaliação econômica dos projetos  

De forma similar à avaliação técnica, os projetos são avaliados sob o ponto 

de vista econômico, considerando os fatores apresentados no Quadro 9. 

 
QUADRO 9 -  ELEKTRO: ASPECTOS CONSIDERADOS PARA A AVALIAÇÃO 

ECONÔMICA DOS PROJETOS 
 

CARACTERÍSTICA PESO NOTA AVALIAÇÃO OBSERVAÇÃO 

1. Remuneração (TR, VPL) P1 N1 P1 x N1  
2. Postergação de investimentos P2 N2 P2 x N2  
3. Novos negócios e receitas P3 N3 P3 x N3  
4. Otimização de perdas técnicas P4 N4 P4 x N4  
5. Redução de perdas comerciais P5 N5 P5 x N5  
6. Redução de custos operacionais P6 N6 P6 x N6  
7. Novos clientes e receitas P7 N7 P7 x N7  
8. Melhoria indicadores financeiros P8 N8 P8 x N8  
9. Minimização de penalidades P9 N9 P9 x N9  
10. Risco econômico baixo P10 N10 P10 x N10  
   Nota Econômico  
Fonte: PEREIRA (2006) 

 

5.4.1.5 Avaliação estratégica dos projetos 

Nesta etapa do processo de avaliação dos projetos, um grupo de 

especialistas no assunto e gerentes conhecedores do contexto estratégico global, 

efetuam a avaliação estratégica dos projetos, de acordo com os fatores apresentados 

no Quadro 10. 

 
QUADRO 10 - ELEKTRO: ASPECTOS CONSIDERADOS PARA A AVALIAÇÃO 

ESTRATÉGICA DOS PROJETOS 
 

CARACTERÍSTICA PESO NOTA AVALIAÇÃO OBSERVAÇÃO 

1. Resultado da avaliação técnica P1 N1 P1 x N1  
2. Resultado da avaliação econômica P2 N2 P2 x N2  
3. Aumento da competitividade P3 N3 P3 x N3  
4. Relacionamento com governo P4 N4 P4 x N4  
5. Relacionamento com reguladores P5 N5 P5 x N5  
6. Imagem institucional P6 N6 P6 x N6  
7. Anseios dos acionistas P7 N7 P7 x N7  
8. Relacionamento com clientes P8 N8 P8 x N8  
9. Relacionamento com fornecedores P9 N9 P9 x N9  
10. Princípios empresariais P10 N10 P10 x N10  
11. Risco estratégico baixo P11 N11 P11 x N11  
12. Agregação de novos valores P12 N12 P12 x N12  
   Nota Estratégica  
Fonte: PEREIRA (2006) 

 
5.4.1.6 Revisão Estratégica 
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Uma vez elaborado o ranking, feita a Composição das Equipes, encerradas 

as etapas de avaliações técnica, econômica e estratégica, o grupo responsável pela 

avaliação estratégica efetuará a REVISÃO ESTRATÉGICA, em conjunto com a ALTA 

DIREÇÃO da empresa, contemplando assim a apreciação das mais relevantes 

características estratégicas da empresa.   

5.5 COPEL DISTRIBUIÇÃO 

A Copel – Companhia Paranaense de Energia é a maior empresa do Estado 

do Paraná, controlada pelo estado. O percentual de atendimento chega a 

praticamente 100% dos domicílios nas áreas urbanas e passa de 90% nas regiões 

rurais. A companhia atende diretamente a 3.297.163 unidades consumidoras em 393 

municípios e 1.110 localidades (distritos, vilas e povoados). Nesse universo incluem-

se 2,5 milhões de lares, 55 mil indústrias, 275 mil estabelecimentos comerciais e 327 

mil propriedades rurais. O quadro de pessoal é integrado por 8 mil empregados. Em 

média, a Copel Distribuição efetua mais de 70 mil novas ligações a cada ano. 

Missão. Gerar, transmitir, distribuir e comercializar energia, bem como prestar 

serviços correlatos, promovendo desenvolvimento sustentável com retorno para a 

sociedade paranaense.  

Visão. Ser a melhor empresa do setor elétrico no Brasil, mantendo o 

equilíbrio entre os interesses da sociedade e dos acionistas. 

Diretrizes estratégicas corporativas da COPEL 

a) Expandir o sistema elétrico de geração, transmissão e distribuição; 

b) Buscar a produtividade em curto prazo e o crescimento em longo prazo; 

c) Buscar manter os clientes satisfeitos e a força de trabalho motivada e 

preparada; 

d) Buscar excelência em custos, nos relacionamentos e em inovação; 

e) Buscar excelência em transmissão de dados, imagem e voz; 

f) Pesquisar novas tecnologias no setor energético com fontes renováveis e 

não poluentes. 

Cabe destacar ainda que a Copel abriu seu capital ao mercado de ações em 

abril de 1994 (Bovespa) e tornou-se em julho de 1997 a primeira do setor elétrico 

brasileiro listada na Bolsa de Valores de Nova York. Desde então a Copel vem 
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buscando aprimorar a aplicação de boas práticas de governança corporativa4, 

visando inclusive adequar-se às exigência legais norte americanas (Lei Sarbanes-

Oxley), fatores que demandam a adoção de alguns princípios, os quais devem ser 

considerados em todos os processos da empresa, razão pela qual os mesmos são 

transcritos a seguir. 

Princípios da Copel 

a) Transparência 

- mais do que “obrigação de informar”, a administração deve cultivar o 

“desejo de informar”: incentivo à boa comunicação interna e externa 

(espontânea, franca e rápida).  

- a comunicação não deve se restringir ao desempenho econômico-

financeiro, mas também contemplar os demais fatores (inclusive 

intangíveis) que norteiam a ação empresarial e que conduzem à 

criação de valor. 

b) Eqüidade 

- caracteriza-se pelo tratamento justo e igualitário de todos os grupos 

minoritários, tanto quanto ao capital quanto às demais “partes 

interessadas” (stakeholders), como acionistas, empregados, clientes, 

fornecedores, meio ambiente, sociedade e governo.  

- atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são 

totalmente inaceitáveis.  

c) Prestação de Contas 

- os agentes da Governança Corporativa (acionistas/cotistas, conselho 

de administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal) 

devem prestar contas de sua atuação a quem os elegeu e respondem 

integralmente por todos os atos que praticarem no exercício de seus 

mandatos.  

d) Responsabilidade 

- cumprimento das leis, visão de longo prazo e sustentabilidade. 

- é uma visão mais ampla da estratégia empresarial, contemplando todos 

os relacionamentos com a comunidade (oportunidades de emprego, 

                                    
4  Governança Corporativa é o sistema de gestão pelo qual uma empresa é dirigida e monitorada. As boas 

práticas de governança são baseadas em princípios de transparência, eqüidade, prestação de contas e 
responsabilidade para com todas as partes interessadas, com o objetivo de aumentar o valor da empresa e 
contribuir para sua perenidade. 
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qualificação e diversidade da força de trabalho, estímulo ao 

desenvolvimento científico e melhoria da qualidade de vida).  

- inclui-se neste princípio a contratação preferencial de recursos 

(trabalho e insumos) oferecidos pela própria comunidade.  

- conselheiros e executivos devem zelar pela perenidade das 

organizações => incorporar considerações de ordem social e ambiental 

na definição dos negócios e operações.  

5.5.1 Seleção de projetos de P&D 

Para a elaboração do presente trabalho foi entrevistada a engenheira Ana 

Maria Antunes Guimarães, gestora do Programa de P&D da Copel Distribuição, com 

o objetivo de se obter informações mais detalhadas a respeito do processo de 

seleção dos projetos nesta empresa, uma vez que não há informação publicada a 

respeito do tema, nem mesmo no sítio da companhia na Internet.  

Delegou-se à Superintendência de Engenharia a responsabilidade pela 

coordenação dos Programas de P&D. A avaliação das propostas de projetos de P&D 

é feita por um comitê, constituído por gerentes da superintendência de engenharia e 

demais áreas da empresa proponentes de novos projetos. Os projetos são 

apresentados ao comitê, durante a realização de um workshop, pelo gerente do 

projeto (funcionário da Copel), detalhando os pontos principais: objetivo, 

metodologia, justificativas, recursos, equipe, prazos, etc.. Cada um dos membros 

deste comitê efetua, então, a avaliação das propostas apresentadas, pontuando-os 

em cada um dos fatores constantes da Ficha de Avaliação. A carteira de projetos 

ANEEL é então composta por aqueles que obtiveram as melhores notas (totalização 

dos pontos de todos os avaliadores). 

 Por questões de sigilo, a Copel não disponibiliza a Ficha de Avaliação 

dos projetos, visando resguardar os critérios que orientam a seleção dos projetos de 

P&D da empresa. A empresa informa, todavia, que tais critérios são definidos 

anualmente pelo comitê de avaliação, com base nos critérios estabelecidos pela 

ANEEL e pelas diretrizes estratégicas da companhia. 

Cabe salientar ainda que a COPEL DIS, a exemplo do que ocorre na 

ELETRONORTE, dispõe de uma carteira interna de projetos, composta por projetos 

que são do interesse da empresa, mas que não atendem aos requisitos da ANEEL. 
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6   PROPOSIÇÃO DE MÉTODO PARA A SELEÇÃO DE PROJETOS DE P&D 

A seleção de projetos de P&D, conforme o POSCO Research Institute -

POSRI, da Coréia do Sul (2003), é um processo de tomada de decisão com as 

seguintes características: 

a) não há panacéia, é necessário aprender fazendo (learning by doing); 

b) é importante construir um consenso quanto aos critérios de avaliação e 

respectivos pesos; 

c) a recomendação é efetuar a seleção com base em modelos de 

classificação, pois são simples e profícuos. 

SANTOS (2004) afirma que a empresa deve trabalhar com projetos de P&D 

que atendam a estratégia global corporativa, cujos resultados, como o 

desenvolvimento de novos produtos e aperfeiçoamento de processos, apóiem 

tecnologicamente as diferentes áreas da organização. Com base no planejamento 

estratégico da empresa, deverá ser elaborado o planejamento tecnológico 

detalhando-se os pontos fortes e fracos da organização e as possíveis ameaças e 

oportunidades para o negócio, sob a ótica tecnológica. 

Segundo KRUGLIANSKAS (2002), o esforço de planejamento da área de 

P&D, deve ser feito com a participação das demais áreas da empresa, especialmente 

Alta Administração, Marketing e Produção. 

O ideal seria que a elaboração de um método de seleção dos projetos de 

P&D fosse precedido, portanto, pelo adequado Planejamento Tecnológico da 

empresa, objetivando definir as rotas tecnológicas a serem priorizadas, bem como 

definindo os aspectos estratégicos a serem considerados. Como o Planejamento 

Tecnológico está fora do escopo deste trabalho, o método a ser proposto neste 

capítulo não levará em conta este aspecto, partindo do pré-suposto que as empresas 

irão dispor destas informações antes de aplicar o novo método.  

O método de seleção de projetos de P&D proposto neste trabalho, tem como 

base os conceitos teóricos estudados no capítulo 2 e a experiência das empresas 

estudadas no capítulo 5, considerando o ambiente em que as distribuidoras de 

energia do Brasil estão inseridas (capítulo 3), bem como as restrições impostas pelo 

órgão regular (ANEEL, capítulo 4). Seguem-se as etapas: 
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a) estabelecimento dos requisitos desejados; 

b) análise dos métodos de seleção de projetos de P&D; 

c) análise das metodologias empregadas atualmente por algumas 

concessionárias; 

d) proposição do novo método. 

6.1 REQUISITOS 

No presente item estabelecem-se os requisitos a serem atendidos pela 

metodologia a ser proposta para a consecução do objetivo do presente trabalho, qual 

seja (do item 1.2.1): “Propor um método para a seleção de projetos de P&D, de fácil 

implementação, baseado em critérios objetivos alinhados ao planejamento 

estratégico da empresa”. 

6.1.1 Disponibilidade de Dados: 

Cada método de seleção de projetos de P&D requer dados sobre os critérios 

incluídos no modelo. Pode haver dificuldade na obtenção destes dados na precisão 

necessária ao método de seleção. Alguns dados podem ser obtidos como fatos 

objetivos e outros tipos de dados podem ser obtidos apenas subjetivamente. A 

disponibilidade de dados ou de especialistas que forneçam o julgamento subjetivo 

pode, portanto, influenciar a escolha de um método de seleção de projetos de P&D.  

Cabe analisar com maior profundidade os diversos tipos de dados requeridos em 

cada método, buscando-se a adoção de métodos que requeiram dados que estão 

disponíveis ou que possam ser obtidos sem muito esforço / custo. 

 

6.1.2 Alinhamento à estratégia da empresa 

Conforme demonstrado no item 2.1, é fundamental que a seleção dos 

projetos de P&D considere as diretrizes estratégicas corporativas, visando ao 

desenvolvimento dos projetos que efetivamente auxiliem a organização na 

consecução de seus macro-objetivos. 
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6.1.3 Simplicidade 

Significa que o método deverá ser de fácil implementação e utilização, com o 

grau de complexidade mínimo necessário para garantir a efetividade do processo. 

Processos excessivamente complexos ou de implementação custosa, ainda que 

apresentem resultados bastante acurados, seriam inadequados às pequenas e 

médias distribuidoras, dada a limitação de recursos destas empresas. 

6.1.4 Critérios objetivos de avaliação 

Este requisito refere-se a minimização da subjetividade no processo de 

escolha dos projetos de P&D. No entanto, dadas as características intrínsecas, 

peculiares aos projetos de P&D, de incerteza, falta de dados econômico-financeiros 

concretos, caráter inovador, etc., é impossível eliminar por completo o aspecto 

subjetivo da avaliação dos projetos, ainda que tal efeito possa ser mitigado com a 

clara definição dos critérios e o estabelecimento de parâmetros de avaliação. 

 

6.1.5 Clareza 

É importante, para a credibilidade do processo, que todos os envolvidos no 

programa de P&D da empresa, tanto internos (técnicos, gerentes, diretores) quanto 

externos (pesquisadores, empresários e demais parceiros), possam entender 

perfeitamente quais são os critérios de avaliação e seleção de projetos de P&D, 

prevenindo questionamentos quanto a lisura e justiça do processo. Apesar da 

decisão ser prerrogativa exclusiva da empresa, o verdadeiro comprometimento dos 

envolvidos depende da confiabilidade do processo de seleção, a qual será facilitada 

pela adoção de um método claro e de fácil entendimento. 

6.2 ANÁLISE DOS MÉTODOS DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE P&D 

No item 2.3 deste trabalho procedeu-se uma descrição de diversos métodos 

disponíveis na literatura para a seleção de projetos de P&D, os quais serão 

analisados a seguir, visando avaliar a aplicabilidade de cada um ao método a ser 

proposto neste capítulo. 
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6.2.1 Métodos de classificação (ranking) 

O ponto forte destes métodos é a simplicidade de aplicação.  

6.2.1.1 Comparações entre pares 

Este método não aparenta ser o mais adequado para aplicação na maioria 

das distribuidoras de energia, dado o elevado número de projetos a serem 

selecionados, o que tornaria sua utilização bastante trabalhosa, em função do 

elevado número de comparações a serem efetuadas. 

6.2.1.2 Modelos de pontuação 

Apesar de sua simplicidade, este método pode ser bastante efetivo, uma vez 

que pontuará cada projeto em função de uma fórmula matemática que incorpore os 

fatores julgados importantes pela empresa. Contudo, como a cada fator deverá ser 

atribuído um peso, refletindo sua importância relativa aos outros fatores, cuidados 

devem ser tomados para minimizar a subjetividade do processo. Este método servirá 

de base para a metodologia a ser proposta no presente trabalho, pois é o que de 

melhor forma atende aos requisitos estabelecidos em 6.1. 

 

6.2.1.3 Método analítico hierárquico (Analytic Hierarchy Procedure - AHP) 

O método AHP apresenta uma complexidade maior para aplicação, pois em 

cada nível (critérios e sub critérios) devem ser efetuadas comparações dois a dois 

para determinar a importância relativa de cada critério, resultando numa matriz para 

cada nível de critério e sub critério, mostrando o resultado das comparações dois a 

dois efetuadas. Sua precisão, entretanto, é maior, visto que as comparações entre os 

projetos não são globais, mas de uma forma a considerar diversos sub critérios que 

permitem comparar detalhadamente os projetos. Este método, a exemplo do adotado 

pela AES Eletropaulo (item 5.3), poderia servir de base para a metodologia a ser 

proposta neste trabalho. Considerando-se, porém, que uma das premissas é que a 

metodologia a ser proposta seja simples e aplicável a qualquer das distribuidoras de 

energia do país, cujos graus de estruturação ainda variam bastante, o método AHP 

será descartado. 
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6.2.2 Métodos econômicos 

Considerando que os métodos econômicos requerem informações 

normalmente indisponíveis, ou no mínimo imprecisas, para a maioria dos projetos de 

P&D, estes métodos não poderão ser considerados isoladamente, como suficientes 

para a seleção de projetos, pois não atendem ao requisito Dados Disponíveis (item 

6.1.1). Cabe considerar, contudo, a aplicabilidade de algum critério econômico na 

avaliação dos projetos de P&D, sobretudo naqueles que estejam na fase de 

Desenvolvimento Comercial. 

6.2.3 Métodos de otimização de portfólio 

Considerando que para um melhor resultado global os projetos de P&D de 

uma mesma empresa não podem ser considerados isoladamente, e que o objetivo 

dos métodos de otimização de portfólio é selecionar, de uma lista de projetos 

candidatos, um conjunto de projetos que tragam para a empresa o máximo retorno, é 

importante considerar tais métodos em qualquer novo método de seleção que se 

queira propor. Contudo, face ao requisito de simplicidade (item 6.1.3), não se 

pretende empregar métodos numéricos para esta finalidade, mas apenas análises 

quanto a alocação dos recursos versus características dos projetos, à luz das 

diretrizes estratégicas estabelecidas pela empresa quanto ao Programa de P&D. 

6.2.4 Métodos ad hoc 

Embora em sua maioria sejam métodos bastante simples e de fácil aplicação, 

tais métodos serão descartados em função da excessiva subjetividade inerente a sua 

aplicação. A modelagem cognitiva, por sua vez, também englobada nesta categoria, 

demanda uma análise de regressão linear do conjunto de decisões conhecidas, 

anteriormente tomadas pelo gestor, o que também dificultaria sua aplicação. 

6.3 ANÁLISE DOS MÉTODOS EMPREGADOS ATUALMENTE POR ALGUMAS 
CONCESSIONÁRIAS. 

Conforme já mencionado no item 1, cada empresa concessionária adotou um 

método próprio para a seleção dos projetos de P&D componentes de sua carteira 

(portfólio), sob a influência de múltiplos fatores, dentre os quais destacam-se: 
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a) Grau de estruturação de sua gestão de P&D. Quanto mais bem 

estruturada e qualificada é esta área, em termos de recursos humanos e 

materiais, mais complexa pode ser a metodologia; 

b) Cultura da empresa. A motivação para o envolvimento das diversas 

áreas da empresa no processo de decisão de formação da carteira de 

projetos depende diretamente do engajamento da alta direção no 

processo. Nas empresas mais dinâmicas, de gestão participativa, a 

seleção dos projetos de P&D envolve representantes de praticamente 

todas as áreas da companhia. 

c) Maturidade do programa de P&D. Percebe-se que nas empresas que já 

vivenciaram a elaboração de um número maior de carteiras de P&D, a 

seleção de projetos tende a ser mais complexa e criteriosa, buscando o 

respaldo de métodos mais abrangentes e confiáveis. 

Evidentemente, portanto, não cabe aqui se avaliar a qualidade de cada 

método adotado pelas concessionárias analisadas no capítulo 5, mas tão somente 

identificar fatores em cada um destes métodos que possam ser bem aplicados aos 

objetivos do presente trabalho, que visa propor um método genérico, aplicável as 

diversas empresas distribuidoras de energia elétrica. 

6.3.1 Celpe 

No processo de seleção dos projetos de P&D desta concessionária, destaca-

se a avaliação estratégica, feita por uma comissão constituída essencialmente para 

esta tarefa, após a avaliação técnica da coordenação de P&D. A referida comissão é 

composta por um executivo de cada superintendência da empresa, o que garante 

uma desejável avaliação abrangente, do ponto de vista estratégico, apesar da 

subjetividade do processo adotado, posto que baseia-se em notas a serem atribuídas 

por cada um dos membros do comitê. 

O ponto principal do processo desta empresa está na avaliação da qualidade 

da carteira de projetos (portfólio), por meio da mensuração de indicadores 

previamente definidos, quais sejam: 

a) alinhamento com os objetivos empresariais. Pelo menos 80% dos 

projetos deverão enquadrar-se neste quesito, procurando garantir a 

execução de projetos alinhados aos objetivos estratégicos da companhia. 
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b) custo dos projetos. A Celpe estabelece que no mínimo 80% dos projetos 

deverão custar menos de R$ 400.000,00. Por conta deste indicador, 

eventualmente bons projetos poderiam ter sua classificação prejudicada 

apenas por apresentarem custos além deste limite. 

c) projetos plurianuais. A empresa limitou entre 30% e 60% da carteira para 

projetos plurianuais. Pode-se avaliar que tal limitação em determinado 

ponto de vista, pode-se contrapor à qualidade de resultados, pois 

projetos de curto prazo (até 1 ano) tendem, associando-se o curto 

período de execução à ausência de complexidade tecnológica, a 

apresentar resultados limitados, sem a profundidade eventualmente 

disponível. 

d) diversificação de áreas. A Celpe objetiva diversificar a aplicação dos 

recursos de P&D dentre as superintendências da empresa. Tal requisito, 

contudo, apesar do mérito de buscar o envolvimento de toda a estrutura, 

pode não ser garantia de bons resultados para a empresa, posto que a 

diversidade neste caso pode vir a dispersar esforços não garantindo 

assim a otimização dos investimentos. 

e) ativos empresariais. A empresa estabelece que no mínimo 70% dos 

projetos de P&D devem resultar em novos ativos (softwares, protótipos, 

etc.). Ainda que este requisito privilegie o desenvolvimento de projetos 

com resultados concretos, que além de agilizar a rentabilidade do 

investimento são mais facilmente mensuráveis, há que se salientar a 

importância de projetos basilares na carteira de P&D, cujos resultados 

surgem a médio e longo prazos, mas em uma taxa potencialmente muito 

superior. 

Outro ponto a ser analisado refere-se a consideração dos valores da 

empresa, missão e visão, na metodologia de seleção de projetos de P&D.  

MISSÃO. Prestar serviços de energia elétrica com qualidade, ética e 

compromisso com o meio ambiente, atendendo às necessidades e expectativas dos 

clientes. 

VISÃO. Ser líder na qualidade dos serviços prestados, agregando maior valor 

aos clientes, acionistas, empregados e sociedade. 

Não há no método adotado pela CELPE para a seleção dos projetos de P&D 

nenhuma menção direta a prestação de serviços com qualidade, ética, tampouco ao 
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compromisso com o meio ambiente. Pode-se, contudo, supor que tais critérios sejam 

considerados durante a avaliação estratégica. Seria desejável que tais aspectos 

fossem explicitamente delineados no processo. 

6.3.2 Eletronorte 

Um aspecto muito importante do método adotado pela Eletronorte é o 

alinhamento aos valores emanados do Plano Estratégico da empresa. 

Por exemplo, a missão da empresa é: contribuir para o desenvolvimento da 

Amazônia e do Brasil, disponibilizando soluções em energia elétrica com excelência. 

Há um critério explicito de atendimento a esta missão, prevendo que todos os 

projetos deverão ter na equipe de executores entidades da região Norte do país. 

Além disso,,  são estabelecidos critérios claros para a seleção de projetos que 

contribuam para a consecução dos objetivos gerais do Programa de P&D. 

A Eletronorte estabeleceu critérios a serem considerados na avaliação das 

propostas de projetos, definindo os fatores e seus respectivos pesos. O processo tem 

excesso de subjetividade, pois são atribuídas notas pelos avaliadores para cada 

projeto em relação a cada fator, sem, contudo, existirem critérios claros para a 

atribuição da nota. Apenas a título de exemplo, poderia ter sido estabelecido que um 

projeto receberá a nota máxima no quesito “redução de perdas” se contribuir para a 

redução de 1% nas perdas da empresa. O estabelecimento de métricas iria 

enriquecer sensivelmente o processo.  Vale ressaltar, porém, que em muitos casos o 

estabelecimento de critérios objetivos é uma tarefa bastante complexa. 

6.3.3 Eletropaulo 

Certamente, dentre as empresas pesquisadas, a Eletropaulo apresenta a 

metodologia de seleção de projetos de P&D mais complexa, resultado árduo trabalho 

de planejamento estratégico tecnológico que contou com envolvimento da alta 

administração da companhia. Apesar de complexidade não ser garantia de 

efetividade, para cada aspecto estratégico a Eletropaulo estabeleceu critérios e sub-

critérios de avaliação, com a aplicação de método científico denominado AHP, 

conforme descrito em 5.3. Outro ponto importante é que a subjetividade do processo 

de avaliação foi mitigada pela adoção de um questionário com respostas fechadas 

(pré-estabelecidas), a ser respondido para cada projeto pelo seu gerente, sob a 

supervisão dos gestores de P&D. 
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Característica marcante e, destaque-se, extremamente positiva, do método 

adotado na Eletropaulo, é o alinhamento do Programa de P&D à missão, visão e 

valores da empresa, denotando a priorização de projetos voltados a consecução dos 

objetivos estratégicos da companhia. 

Todavia, em que pese os inegáveis benefícios para a avaliação dos projetos 

quanto ao alinhamento às estratégias empresariais, a adoção deste método pode-se 

mostrar bastante oneroso. São necessárias muitas reuniões envolvendo a alta 

administração da empresa para detalhamento de todas as estratégias, as quais 

devem ser desdobradas em critérios mensuráveis de avaliação. Além disso, o 

processo de avaliação dos projetos, envolvendo resposta a um extenso questionário, 

também demanda tempo considerável, posto que as respostas devem ser validadas 

pela gestão de P&D em reunião com os proponentes.  

Assim, em função dos pré-requisitos estabelecidos neste trabalho para a 

proposição de um método de seleção de projetos que possa ser aplicado a qualquer 

empresa distribuidora, notadamente o item 6.1.3, considera-se inviável a adoção 

deste método, de acordo com o mencionado no item 6.2.1.3. 

6.3.4 Elektro 

A Elektro também apresenta um processo bem formatado de seleção dos 

projetos de P&D, o qual, a exemplo da Eletronorte, estabelece fatores de avaliação e 

respectivos pesos. Contudo, algumas diretrizes estratégicas não são explicitamente 

mencionadas, como por exemplo “garantir o mínimo impacto sobre o meio ambiente”. 

Não há nenhum critério de avaliação atrelado a esta diretriz. Como em todo processo 

que depende das notas atribuídas pelos avaliadores, a subjetividade pode prejudicar 

o processo de avaliação. Seria recomendável estabelecer critérios objetivos para a 

atribuição de notas, valendo aqui a ressalva feita em 6.3.2 sobre este aspecto. 

6.3.5 Copel 

Não é possível uma análise consistente da metodologia adotada pela 

empresa, uma vez que, por questões de sigilo empresarial, a Copel não franqueou 

acesso a detalhes do processo adotado para a seleção dos projetos de P&D. Cabe 

destacar, no entanto, que, a exemplo da Eletronorte, a Copel dispõe de uma carteira 

própria de projetos de P&D, a fim de desenvolver os projetos que não atendam aos 

critérios exigidos pela ANEEL. Tal fato possibilita o desenvolvimento de um amplo 
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espectro de projetos de P&D, constituindo-se em vantagem competitiva, do ponto de 

vista tecnológico, para a Copel.  

6.4 PROPOSIÇÃO DE MÉTODO PARA A SELEÇÃO DE PROJETOS DE P&D 

A avaliação das propostas de projetos é etapa crucial no processo de 

montagem da carteira de P&D. Dos critérios para avaliação de projetos de P&D 

descritos nos itens 2.2, 4 e 5, o Quadro 11 resume aqueles que, julga-se, sejam os 

mais adequados às empresas concessionárias distribuidoras de energia elétrica. 

Note-se que o foco principal dos programas de P&D destas empresas não é o 

desenvolvimento de novos produtos comercializáveis, mas sim a melhoria dos 

serviços prestados e a redução dos custos.  

Evidentemente, no entanto, projetos que resultem em inovações (novos 

produtos ou processos comercializados) podem trazer benefícios para as 

concessionárias, pela própria internalização destes produtos nos processos e ativos 

da empresa, assim como na externalização, por meio de: i) receitas provenientes dos 

royalties, auferidos com o licenciamento da tecnologia; ii) vantagens na aquisição 

destes novos produtos/sistemas; e iii) melhoria na imagem da empresa, que passa a 

ser vista como “inovadora”. Os maiores benefícios, porém, seriam para a sociedade 

como um todo, pela geração de emprego e renda e da economia de divisas para o 

país pela substituição de importação, haja vista a enorme oportunidade de evolução 

neste aspecto. Para se ter uma idéia, a remessa de divisas do Brasil para o exterior, 

a título de pagamento de royalties e licenciamento de tecnologias, chegou a US$ 2,2 

bilhões em 2.005, enquanto o déficit na balança comercial do setor eletro-eletrônico 

brasileiro foi, em 2006, de US$ 9,5 bilhões (ABINEE). 
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QUADRO 11 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE P&D 
 

O QUE AVALIAR EM UM 
PROJETO DE P&D 

COMO AVALIAR 

ASPECTOS GERAIS 

Adequação a estratégia da 
organização 

Deverá ser indicado a qual (ais) diretriz(es) estratégica(s) o projeto atende, 
classificando o grau de colaboração do resultado do projeto com dita diretriz. 

Importância Estratégica / 
Mérito Técnico 

O projeto propõe-se a reduzir algum gap na base tecnológica da empresa, em 
relação aos seus concorrentes ou aos seus próprios objetivos estratégicos? 
O projeto envolve a criação, manutenção ou fortalecimento de competências 
essenciais da empresa? 

Retorno Deve-se avaliar de forma diferente os projetos de acordo com o estágio de 
inovação a que se referem. Para projetos classificados dentro das categorias 
“protótipo/projeto piloto” ou “desenvolvimento comercial”, deverá ser avaliado o 
retorno financeiro com auxilio de um método econômico (por exemplo Taxa 
Interna de Retorno). Para os projetos classificados como “Pesquisa Aplicada”, 
deve-se verificar se o projeto dará retorno a empresa pelo atendimento a alguma 
exigência do órgão regulador, demanda dos acionistas ou reclamação de 
consumidores. Os projetos de “Pesquisa Básica”, por sua vez, deverão 
evidenciar retorno através do aprimoramento de competências da equipe de 
pesquisadores em temas de interesse da empresa.  

Existência de um líder Não se refere ao líder da equipe de pesquisadores, dentro da instituição 
executora, o qual obviamente está presente, caso contrário o projeto nem seria 
proposto, mas sim dentro da empresa concessionária de energia. Deverá se 
identificar o líder do projeto (gerente) e confirmar seu comprometimento com o 
sucesso do projeto. Deve-se buscar uma resposta afirmativa às questões: i) Há 
um líder dentro da empresa claramente identificado? ii)Este líder tem 
disponibilidade de tempo para se dedicar ao projeto? iii) Ele tem poder para 
dispor dos recursos necessários, previstos no projeto? 

CRITÉRIOS ANEEL 

Enquadra-se como P&D O projeto não poderá ser: 
- Levantamento de dados; 
- Customização de software; 
- Somente formação e capacitação de recursos humanos; 
- Atividades rotineiras, de engenharia ou consultoria. 

Capacitação da equipe Pela análise do curriculum do coordenador e da equipe deverá se comprovar 
formação em área de conhecimento correlata ao projeto, bem como experiência 
prévia no assunto. 

Redução de custos O projeto contribuirá para a redução dos custos da empresa (operacionais ou de 
investimentos)? De que forma? Em que medida? 

Melhoria na qualidade dos 
serviços prestados 

O projeto irá contribuir para a melhoria dos serviços prestados pela empresa? 
Como? Pode ser: 

 Melhorando o atendimento: redução do tempo de resposta; melhoria da 
comunicação com o cliente.  

 Melhorando a qualidade do produto (energia fornecida): aumento da 
estabilidade do sistema elétrico; redução dos indicadores de desempenho –
DEC, FEC, etc. 

OUTROS CRITÉRIOS TÉCNICOS / COMERCIAIS 

Probabilidade de sucesso Apesar da dificuldade em se estabelecer critérios objetivos para avaliação deste 
quesito, os avaliadores poderão utilizar-se das seguintes questões para avaliar a 
probabilidade de sucesso do projeto: 
- Os objetivos do projeto estão bem definidos? 
- Os riscos do projeto estão identificados e mensurados adequadamente? 
- Os recursos necessários (humanos e materiais) foram previstos e são 
suficientes? 
- A equipe de pesquisa já alcançou resultados expressivos em projetos de 
complexidade equivalente? Apesar de êxitos passados não serem garantia de 
sucessos futuros, havendo a equipe vencido desafios similares, pode-se supor 
que o sucesso se repita. Os resultados da equipe podem ser medidos pelas 
patentes depositadas ou por processos / produtos efetivamente aplicados e em 
uso. Esta é uma forma dos resultados obtidos anteriormente re-alimentarem a 
seleção de novos projetos. 
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Quadro 5 – Cont. 

O QUE AVALIAR EM UM 
PROJETO DE P&D 

COMO AVALIAR 

OUTROS CRITÉRIOS TÉCNICOS / COMERCIAIS 

Impacto financeiro Para projetos na fase de desenvolvimento comercial deve-se avaliar o tamanho 
do mercado potencial, os custos de produção e de comercialização do novo 
produto e a projeção das receitas para a empresa. Neste caso devem-se avaliar 
aspectos econômicos, como valor presente líquido, taxa interna de retorno, etc..  

CLASSIFICAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 

Tipo de P&D Incremental: baixo risco e baixo retorno. 
Radical: alto risco e alto retorno. 
Fundamental (Básica): alto risco e retorno incerto. 

 
 

Cada empresa deverá atribuir pesos aos critérios, de acordo com seu 

planejamento estratégico tecnológico, missão, valores, etc. 

O ideal é que sejam estabelecidas respostas fechadas a cada uma das 

questões propostas, possibilitando um número reduzido de respostas e respectivos 

pontos associados, como por exemplo: 

a) atende integralmente – atribui-se 2 pontos; 

b) atende parcialmente – atribui-se 1 ponto; e 

c) não atende – atribui-se zero. 

Efetuando-se, então, a ponderação dos pontos de acordo com respectivos 

pesos ter-se-á a nota de cada projeto. Evidentemente, os resultados desta avaliação 

dependem diretamente da qualificação e experiência dos avaliadores. Além disso, 

para se ter uma visão multidisciplinar do mérito e qualidade dos projetos, recomenda-

se que os mesmos sejam avaliados por pessoas de diferentes áreas da empresa, 

envolvendo não apenas a média e a alta gerência, mas também o pessoal técnico 

que será responsável pela eventual aplicação dos resultados dos projetos na 

empresa. Pois, enquanto os gerentes trazem uma visão macro, estratégica, 

fundamental para uma boa avaliação dos projetos, os técnicos possuem um 

conhecimento mais detalhado do dia-a-dia da empresa (planejamento, operação, 

manutenção, comercialização etc), o que lhes propicia uma visão realista quanto aos 

méritos e possibilidades de cada projeto.  

 
A título de exemplo, no anexo B sugere-se uma ficha de avaliação de 

projetos de P&D, com atribuição de pesos e formatação das questões a serem 

avaliadas. 
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Em seguida, as propostas devem ser classificadas em ordem decrescente, 

de acordo com a respectiva pontuação (média das notas atribuídas por cada 

avaliador). Aplicam-se, então, os critérios para a seleção dos projetos que irão 

compor a carteira de P&D da empresa, cujo montante é o estabelecido na Lei 9.991, 

alterada pela Lei 10.848, ou seja, 0,3 % da ROL (Receita Operacional Líquida), 

calculado conforme regulamentação da ANEEL. 

Para maior clareza, na Figura 9 está apresentado o fluxograma do processo 

de seleção de projetos, cujas etapas são as seguintes: 

[1]  Proposta de P&D. Apresentação de um resumo com as principais 

características do projeto a ser avaliado; 

[2]  Avaliação preliminar. Será efetuada pelo gerente de P&D e sua equipe, 

verificando se o projeto atende as mínimas condições estabelecidas 

pela empresa; 

[3]  Atingiu nota de corte. Para prosseguir no processo de seleção de P&D, 

a proposta de projeto deverá obter uma pontuação mínima pré-

estabelecida; 

[4]  Revisar ou descartar. No caso de propostas de projetos passíveis de 

ajuste, as mesmas serão devolvidas aos proponentes com as 

indicações de alterações necessárias. Propostas que não se enquadrem 

minimamente nos objetivos estratégicos da empresa, ou não possam 

ser enquadradas como P&D, serão descartadas; 

[5]  Avaliação Comitê. Neste ponto as propostas de projetos deverão ser 

detalhadas (elaboração do formulário padronizado pela ANEEL), sendo 

então submetidas à avaliação de todos os membros do comitê avaliador 

de P&D da empresa; 

[6]  Carteira de P&D. As propostas de projetos são então classificadas em 

ordem decrescente, de acordo com a média das notas atribuídas pelos 

membros do comitê; 

[7]  Avaliação da carteira. O portfólio de projetos é em seguida avaliado, 

conforme critérios descritos no item 6.4.1; 

[8]  Carteira OK. O portfólio de projetos será considerado satisfatório se os 

critérios estabelecidos em 6.4.1 forem atingidos; 
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[9]  Efetuar ajustes na carteira. Procede-se aos ajustes necessários no 

portfólio (inclusão / exclusão de projetos), de modo a adequá-lo aos 

padrões mínimos previstos em 6.4.1; 

[10] Submissão à ANEEL. Etapa final do processo, refere-se a submissão 

das propostas de projetos à avaliação da ANEEL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 9 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS 
PROPOSTO 
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6.4.1 Análise do portfólio 

Como parte do planejamento estratégico tecnológico, pré-requisito 

recomendado para a aplicação do método de seleção de projetos ora proposto, a 

empresa deverá estabelecer os critérios de composição de sua carteira de projetos 

de P&D, considerando aspectos próprios de cada instituição, tais como propensão ao 

risco, grau de atualização tecnológica dos seus ativos, experiência e formação da 

equipe técnica, etc. Neste sentido, considerando-se as premissas estabelecidas em 

6.1, sugere-se a adoção de mecanismos para a avaliação do portfólio de P&D, com 

vistas a otimização dos resultados do Programa como um todo e o fortalecimento das 

rotas tecnológicas priorizadas pela organização. Seguem-se exemplos. 

 

a) Estágios de inovação. É recomendável que a carteira de P&D apresente 

diversidade quanto ao grau de inovação dos projetos, dividindo 

adequadamente os recursos entre: 

- Pesquisa Básica. Projetos destinados a desenvolver tecnologias 

embrionárias ou emergentes, com alto potencial de impacto nos 

negócios da empresa, ou mesmo no setor. Como projetos desta 

natureza tem alto risco, sugere-se cautela na alocação de recursos 

nestes projetos; 

- Pesquisa Aplicada. São projetos que se propõe a desenvolver soluções 

inovadoras, aplicáveis diretamente ao cotidiano das empresas, pela 

implantação de novos processos ou produtos. Neste estágio os 

benefícios são mais tangíveis e o risco menor, recomendando-se que 

parcela significativa dos recursos seja alocada em tais projetos. 

- Protótipo ou Projeto Piloto. Projetos neste estágio destinam-se a 

verificar a viabilidade da fabricação / implantação do produto / sistema, 

bem como sua conveniência e confiabilidade, o que torna estes 

projetos bastante desejáveis. Espera-se que uma parcela dos recursos, 

ainda modesta, provenha dos parceiros industriais / comerciais já 

envolvidos no projeto.  

- Desenvolvimento Comercial. Este é o estágio final de inovação, no qual 

os projetos necessitam da participação significativa de parceiros 

industriais / comerciais, os quais deverão arcar com a maior parte do 



 

 

110

investimento, sendo limitada a participação da concessionária de 

energia nestes projetos. A ANEEL, por sua vez, faz certa objeção a 

investimentos de P&D do setor elétrico em tais projetos, apesar de já 

admitir aqueles destinados a implantação dos “lotes pioneiros”. 

A título de sugestão, uma vez que a definição depende da estratégia de 

cada empresa, pode-se estabelecer que a alocação dos recursos da 

carteira de P&D esteja assim dividida: 

- 15% para projetos de Pesquisa Básica; 

- 35% para projetos de Pesquisa Aplicada; 

- 35% para projetos piloto ou protótipos; e 

- 15% para projetos de desenvolvimento comercial. 

 

b) Linhas de Pesquisa. Em seu planejamento estratégico tecnológico a 

empresa deverá definir as linhas de pesquisa de seu interesse, com base 

nas necessidades e planos de expansão da companhia. A carteira de 

projetos deverá refletir tal direcionamento estratégico. Tome-se, por 

exemplo, um projeto que tenha sido muito bem avaliado, mas cuja 

temática não se enquadra no rol de temas priorizados pela empresa. 

Ainda que o retorno deste projeto possa ser significativo, sua execução 

deveria ser patrocinada apenas se houvesse sobra de recursos, o que é 

bastante raro. 

 

c) Tipo de P&D. É recomendável a busca por equilíbrio na carteira de 

projetos, com base na predisposição que a empresa tem ao risco, de 

uma forma similar aos investimentos financeiros, por exemplo. Uma 

carteira baseada em projetos incrementais apresenta poucos riscos, 

porém retorno moderado. Projetos de inovação radical, por sua vez, 

normalmente apresentam riscos elevados, associados a elevados 

potenciais de retorno. Já, os projetos de pesquisa fundamental (básica) 

apresentam risco elevado e retorno incerto, mas muitas vezes são 

importantes para a continuidade ou renovação dos negócios. 
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6.4.2 Recomendações para implantação do método 

O sucesso na implementação do método para a seleção de projetos de P&D 

depende da adoção de algumas medidas correlatas: 

a) Planejamento estratégico tecnológico. Conforme já mencionado, tal 

procedimento é imperioso para a correta orientação do programa de 

P&D, estabelecendo as diretrizes a serem consideradas na avaliação e 

seleção dos projetos de P&D. 

b) Estruturação da equipe de gestão de P&D. É fundamental que a gestão 

do programa de P&D esteja sob a responsabilidade de uma equipe 

qualificada (experiente e com formação adequada), que conte com os 

recursos necessários (espaço, tempo, ferramentas de gestão, etc.), e 

disponha de trânsito e credibilidade dentro da empresa, com poder de 

mobilização em todos os níveis e setores da organização. 

c) Estruturação de um comitê de P&D. Recomenda-se que seja instituído 

formalmente, composto de profissionais da média e alta gerência, 

experientes, oriundos de todas as áreas da empresa, propiciando uma 

visão multi-setorial à avaliação das propostas de projetos de P&D.  

d) Consultoria de especialistas. Por mais qualificada que seja a equipe de 

gestão de P&D e o corpo técnico da concessionária presente no comitê 

de P&D, em função da diversidade e complexidade dos projetos sugere-

se que a tarefa de avaliação das propostas seja auxiliada por consultores 

ad hoc especializados nos temas em análise, a exemplo do que procede 

a EMBRAPA (vide item 2.3.1.2.a). Em muitos casos, a avaliação da 

factibilidade do projeto e dos riscos envolvidos somente pode ser 

mensurada por profissionais com vasto conhecimento sobre o tema, 

justificando o apoio de consultores externos nesta etapa. 

e) Reuniões técnicas. Um processo de avaliação interativo, em que os 

proponentes façam a explanação dos aspectos relevantes dos projetos e 

estejam disponíveis para argüição pelos avaliadores, certamente 

enriquecerá a avaliação das propostas e a formatação dos projetos. 

Recomenda-se, portanto, a realização de seminários ou workshops para 

esta finalidade.  
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f) Divulgação. Todos os envolvidos no processo de P&D da empresa devem 

conhecer a forma como se conduz a seleção dos projetos e quais os 

critérios considerados na avaliação das propostas. Um processo fechado 

estará sempre sujeito a questionamentos, tanto interna quanto 

externamente, e contará com a participação de um grupo restrito de 

pessoas. Já um processo aberto, com regras claras e divulgadas, 

estimulará a participação de um grupo maior de pessoas, “oxigenando” o 

Programa de P&D da empresa, ampliando a possibilidade de obtenção 

de melhores resultados.  
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7  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

No item 1.2.2 foram propostos objetivos específicos para o trabalho, os quais 

são agora resgatados: 

a) Caracterizar a importância do alinhamento do Programa de P&D ao 

planejamento estratégico da empresa e as formas de sua efetivação. 

Este objetivo foi cumprido pelo item 2.1. 

b) Analisar os métodos de seleção de projetos de P&D disponíveis na 

literatura e avaliar sua aplicabilidade às empresas distribuidoras de 

energia elétrica. Este objetivo foi atingido nos itens 2.2, 2.3 e 6.2  

c) Estudar a estratégia de P&D do setor elétrico brasileiro visando a 

definição das condições de contorno aplicáveis à seleção de projetos nas 

concessionárias. Este objetivo foi cumprido pelo item 3. 

d) Analisar os critérios utilizados pela ANEEL na avaliação de projetos de 

P&D, com vistas à identificação dos pontos relevantes a serem 

considerados. Este objetivo foi alcançado através do capítulo 4. 

e) Analisar os métodos para a seleção de projetos de P&D utilizados por 

algumas concessionárias de energia do Brasil, identificando seus pontos 

fortes e fracos, como premissa para o desenvolvimento do método a ser 

proposto. Este objetivo foi cumprido no capítulo 5, em conjunto com o 

item 6.3. 

Pelo cumprimento dos objetivos específicos e considerando-se o método 

proposto no item 6.4 concluí-se que o objetivo geral foi alcançado. Não foi possível, 

contudo, eliminar a subjetividade do processo de avaliação das propostas de projetos 

de P&D, embora se tenha sugerido meios de mitigação deste problema. 

A implantação deste método para a seleção de projetos de P&D pressupõe, 

conforme externado em 6.4.2, a adoção de algumas medidas estruturantes, sem as 

quais os resultados estarão comprometidos. Apesar disso, o método proposto é 

bastante genérico, plenamente adaptável a todas as empresas distribuidoras de 

energia elétrica do país, cabendo a estas efetuar o detalhamento do método com 

base em suas diretrizes estratégicas e configuração administrativa, observando que 

os custos envolvidos no processo de seleção de projetos devem ser bem inferiores 
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ao custo total da carteira. É natural que as empresas cuja carteira de P&D seja maior 

invistam mais recursos (tempo e dinheiro) na seleção dos projetos, uma vez que a 

quantidade de projetos candidatos tende a ser maior.  

O processo de seleção de projetos de P&D tem um caráter dinâmico, devido 

a constante evolução da tecnologia, das empresas e do próprio mercado nos quais 

estas atuam. Assim como as estratégias das organizações são periodicamente 

revistas, os métodos de seleção de projetos também o devem ser, sob pena de não 

mais refletirem as necessidades dos stakeholders (acionistas, funcionários, 

fornecedores, órgão regulador, clientes) e da sociedade em geral. Neste sentido, 

repetem-se aqui as recomendações do Posco Research Institute -POSRI, da Coréia 

do Sul, quanto a seleção de projetos de P&D: 

a) não há panacéia, é necessário aprender fazendo (learning by doing); 

b) é importante construir um consenso quanto aos critérios de avaliação e 

respectivos pesos; 

A importância de um método para a adequada seleção de projetos de P&D 

foi descrita ao longo do trabalho, mais especificamente no capítulo 1, mas pode ser 

evidenciada pelo volume de recursos alocado aos programas de P&D do setor 

elétrico, o qual é bastante significativo, sendo superior a R$ 200 milhões anuais. 

Ademais, por tratar-se de investimento público, cujos recursos advém da tarifa de 

energia elétrica paga por toda a sociedade, merece, obviamente, um tratamento 

diferente da P&D privada. É imperioso, portanto, que a seleção dos projetos se dê 

com o emprego de um método cientificamente estruturado e fundamentado em uma 

visão estratégica de longo prazo. 

Cabe ressaltar ainda que o programa de P&D do setor elétrico sob 

regulamentação da ANEEL está constantemente sendo questionado por alguns 

segmentos da sociedade e da própria administração. Em 2003, com o advento do 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a mobilização dos agentes envolvidos com os 

Programas de P&D ANEEL (instituições de pesquisa, pesquisadores, 

concessionárias – através da ABRADEE) impediu o encerramento completo deste 

programa, mas não conseguiu evitar que a alteração da legislação reduzisse em 20% 

o volume de recursos do programa (Lei 10.848 que alterou a Lei 9.991 em março de 

2.004). Neste sentido, a transparência pode ser uma ferramenta importante para a 

manutenção do programa de P&D ANEEL, uma vez que a sociedade em geral ficaria 

informada da destinação dada aos recursos empregados neste programa. Sugere-se, 
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no entanto, que não apenas os resultados dos projetos sejam divulgados, mas 

também os critérios para a seleção dos projetos, uma vez que as Audiências 

Públicas obrigatórias apenas divulgam quais os projetos escolhidos, mas não o 

“porquê” da escolha. 

Finalizando, apesar do caráter competitivo do setor de distribuição de energia 

elétrica vigente no Brasil, pode-se admitir que há oportunidade de sinergia entre os 

programas de P&D das diversas concessionárias. Projetos de importância 

estratégica para todo o setor, mas de custo elevado e ou de alto risco, por exemplo, 

poderiam ser realizados de forma cooperativa entre as concessionárias, sob a gestão 

da ABRADEE, sendo os riscos e custos rateados proporcionalmente entre as 

empresas. Seria uma forma de otimizar os recursos de P&D do setor, maximizando 

os resultados. O método ora proposto poderia ser utilizado também para a seleção 

destes projetos cooperativos, bastando definir as diretrizes estratégicas que tais 

projetos devem atender. 

 

7.1  RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A evolução dos programas de P&D no setor elétrico certamente demandará o 

desenvolvimento de métodos mais sofisticados para a seleção dos projetos, quer 

seja pelo esgotamento das necessidades elementares nas empresas, bem como 

pelo avanço do desenvolvimento tecnológico das concessionárias e entidades 

executoras dos projetos, ou ainda pela inevitável evolução do modelo do setor. Neste 

sentido, pode-se sugerir o desenvolvimento de trabalhos futuros sobre os temas: 

a) estabelecimento de métricas para avaliação de propostas de projetos de 

P&D, com vistas a mitigação da subjetividade do processo; 

b) emprego de lógica difusa (fuzzy) na seleção de projetos de P&D; 

c) avaliação de riscos em projetos de P&D; 

d) estudo da viabilidade de implantação de uma metodologia setorial para 

orientar a formatação dos programas de P&D das distribuidoras do país 

(ABRADEE). 
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ANEXO A - Formulário ANEEL de Avaliação de Projetos de P&D 
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ANEXO B – Exemplo de Ficha de Avaliação de Propostas de Projetos de P&D 
 



Exemplo de Ficha de Avaliação de Projeto de P&D
Título:

Coordenador:

Entidade executora:

Gerente:

Item Quesito Avaliação Pontuação Peso Nota
1 Adequação a estratégia da organização

1.1 Atende a diretriz XXXXXXXXX
Plenamente 2

P1.1 NP1.1Parcialmente 1
Não atende 0

1.2 Atende a diretriz YYYYYYY
Plenamente 2

P1.2 NP1.2Parcialmente 1
Não atende 0

2 Retorno

2.1
TIR > 20% 2

P2.1 NP2.115%< TIR > 20% 1
TIR < 15% 0

2.2

2.2.1
Plenamente 2

P2.2.1 NP2.2.1Parcialmente 1
Não atende 0

2.2.2
Plenamente 2

P2.2.2 NP2.2.2Parcialmente 1
Não atende 0

2.2.3
Plenamente 2

P2.2.3 NP2.2.3Parcialmente 1
Não atende 0

2.3

2.3.1
Plenamente 2

P2.3.1 NP2.3.1Parcialmente 1
Não atende 0

2.3.2
Plenamente 2

P2.3.2 NP2.3.2Parcialmente 1
Não atende 0

3 Existencia de um líder

3.1
Plenamente 2

P3.1 NP3.1Parcialmente 1
Não atende 0

3.2
Plenamente 2

P3.2 NP3.2Parcialmente 1
Não atende 0

3.3
Plenamente 2

P3.3 NP3.3Parcialmente 1
Não atende 0

4 Projeto enquadra-se como P&D, segundo critérios ANEEL

4.1
Plenamente 2

P4.1 NP4.1Parcialmente 1
Não atende 0

5 Capacitação da Equipe

5.1
Plenamente 2

P5.1 NP5.1Parcialmente 1
Não atende 0

6 Redução de custos

6.1
Plenamente 2

P6.1 NP6.1

Retorno Financeiro (Aplicável a Projetos: 
Piloto/Protótipo e Des. Comercial) 

Retorno institucional (Aplicável a projetos de Pesquisa Aplicada)

Atende a alguma exigência da ANEEL? 
(Exemplos: melhoria de indicadores DEC, 
FEC, etc.; resolução 505; reduz risco multa)
Atende a alguma demanda dos acionistas? 
(Exemplos: redução de riscos; reestruturação 
operacional; melhoria de desempenho)
Atende a alguma reclamação dos clientes? 
(Exemplos: qualidade de energia; tempo de 
atendimento; comunicação)

Mérito intrínseco do projeto (Aplicável a projetos de Pesquisa Básica)

Aprimora conhecimento da equipe de 
pesquisa em tema de interesse da empresa

Melhora infra-estrutura da equipe de pesquisa 
em tema de interesse da empresa

Há um lider para o projeto comprometido com 
os resultados dentro da empresa?

O lider dispõe do tempo necessário para o 
bom andamento do projeto?

O lider tem poder para mobilizar os recursos 
necessários ao projeto?

Está claramente identificado o caráter 
inovador do projeto?

O coordenador e a equipe comprovam ter 
formação em área de conhecimento correlata 
ao projeto e/ou experiência prévia no 
assunto?

O projeto contribuirá para a redução dos 
custos da empresa?



Exemplo de Ficha de Avaliação de Projeto de P&D
Título:

Coordenador:

Entidade executora:

Gerente:

Item Quesito Avaliação Pontuação Peso Nota
6.1 Parcialmente 1 P6.1 NP6.1

Não atende 0
7 Melhoria na qualidade dos serviços 

7.1
Plenamente 2

P7.1 NP7.1Parcialmente 1
Não atende 0

7.2
Plenamente 2

P7.2 NP7.2Parcialmente 1

Não atende 0
8 Probabilidade de sucesso

8.1 Os objetivos do projetos estão bem definidos?
Plenamente 2

P8.1 NP8.1Parcialmente 1
Não atende 0

8.2
Plenamente 2

P8.2 NP8.2Parcialmente 1
Não atende 0

8.3
Plenamente 2

P8.3 NP8.3Parcialmente 1
Não atende 0

8.4
Plenamente 2

P8.4 NP8.4Parcialmente 1
Não atende 0

Nota Final ΣNP1:NP8.4

O projeto contribuirá para a redução dos 
custos da empresa?

O projeto irá melhorar o atendimento? 
Reduzindo tempo de resposta ou melhorando 
a comunicação com o cliente?
O projeto proporcionará melhoria na 
qualidade do produto, aumentando a 
estabilidade do sistema ou reduzindo 
indicadores de desempenho – DEC, FEC, 
etc.?

Os riscos do projetos estão identificados e 
mensurados adequadamente?

Os recursos necessários (humanos e 
materiais) foram previstos e são suficientes?

A equipe de pesquisa já alcançou resultados 
expressivos em projetos de complexidade 
equivalente? 




