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RESUMO 

 

Em um país em desenvolvimento, como o Brasil, é natural que os recursos financeiros 

disponíveis não sejam suficientes para promover a melhoria de toda as áreas sociais e 

econômicas em uma única ação. Por isso, a priorização e seleção de projetos com maior 

potencial de gerar retornos sociais e econômicos se torna fundamental, para que se obtenha uma 

gestão eficaz das rubricas orçamentárias. O presente trabalho visa contribuir neste sentido, por 

meio da proposta de um framework para o modelo de seleção de portfólio de projetos de obras 

públicas com uma abordagem multicritério. O modelo proposto foi aplicado na instituição 

pública, Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE), no Departamento de obras e 

infraestrutura. O modelo aditivo determinístico foi empregado na abordagem multicritério do 

problema, e a análise de sensibilidade foi realizada com base na técnica Simulação de Monte 

Carlo. Foram utilizados dois Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) desenvolvidos no Centro de 

Desenvolvimento em Sistemas de Informação e Decisão (CDSID) da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) para aplicação do modelo. De um universo de 18 projetos de obras 

públicas, a aplicação do SAD resultou na recomendação de um portfólio composto por 10 

projetos. A análise de sensibilidade com a simulação de 10.000 casos, onde os parâmetros do 

modelo sofriam variações aleatórias, apontou que em 72% dos casos o portfólio foi mantido, e 

apenas 2 portfólios não padrão foram identificados. 

 

Palavras Chave: Portfólio de projetos. Decisão multicritério. Obras públicas.  

 



 

 

ABSTRACT 

  

In a country like Brazil, it is natural that the financial resources available are not sufficient 

to promote the improvement of all social and economic areas in a single action. Therefore, 

prioritization and selection of projects with the greatest potential to generate social and 

economic returns becomes essential, in order to obtain effective management of budget 

headings. This work aims to contribute in this direction, by proposing a framework for portfolio 

selection model of public works projects with a multi-criteria approach. The proposed model 

was applied in the public institution, public Ministério Público do Estado de Pernambuco 

(MPPE), in the infrastructure department. The additive deterministic model was used in the 

multi-criteria approach to the problem, and sensitivity analysis was performed based on 

MonteCarlo simulation technique. Two Decision Support Systems (DSS) developed in the 

Development Center for Information and Decision Systems (CDSID) for application of the 

model were used. In a universe of 18 public works projects, the application of DSS resulted in 

the recommendation of a portfolio of 10 projects. The sensitivity analysis with the simulation 

of 10,000 cases, where the model parameters suffered random variations, found that in 72% of 

cases the portfolio was maintained, and only 2 no standard portfolios have been identified. 

 

Keywords: Project portfolio. Multicriteria decision. Public buildings. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com Carneiro & Martens (2012), com as transformações sociais e econômicas 

que vivenciamos, as instituições governamentais se veem impelidas a alcançar meios para 

responder com agilidade e qualidade aos novos desafios. Buscam, para tanto, aplicar modernas 

técnicas de gestão, afastando-se da imagem do antigo modelo burocrático. Esta tendência que 

se observa é denominada Nova Gestão Pública (NGP), que constitui um conjunto de doutrinas 

administrativas, que orientam as reformas realizadas na administração pública em todo o 

mundo, com a intenção de que os princípios gerenciais utilizados nas empresas privadas sejam 

adotados no meio público (PALUDO, 2010). A NGP se preocupa com os seguintes aspectos: a 

cobrança por eficiência da democracia, a promoção do desenvolvimento econômico, a 

competitividade, a limitação de recursos, a dificuldade de financiar déficits públicos e a 

prestação de serviços de qualidade.  

 O art. 78. da Constituição Federativa do Brasil de 1988 atribui ao Poder Executivo as 

missões de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral 

do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil (BRASIL, 

1988). Com esse objetivo, dentre um rol de funções típicas, o Poder Executivo promove 

investimentos e melhorias de infraestrutura no país por meio de obras públicas.  

 No planejamento das organizações, os gestores lidam constantemente com a 

problemática de seleção de projetos sujeitos às restrições orçamentárias e recursos humanos 

disponíveis. O sucesso na decisão de um grupo de projetos consiste em obter, dentro dos limites 

orçamentários, o maior benefício ou retorno financeiro possível. Esta fase costuma ser 

negligenciada ou ter o menor tempo possível dispendida nela. A decisão quanto a quais projetos 

serão escolhidos depende de vários fatores, pois os ganhos desta normalmente não serão 

medidos em uma única dimensão, daí a necessidade de uma abordagem multicritério. 

Outrossim, o número de informações que envolve o processo decisório traz dificuldades ao 

gestor público que tem que decidir, dentro de várias alternativas, as melhores a serem 

selecionadas. 

 Nesse entendimento, escolhas ruins levam a altos custos de oportunidade para uma 

organização (KLEINMUNTZ, 2007). Essa assertiva é ainda mais crítica quando lidamos com 

organizações públicas, às quais naturalmente se impõem limites quanto aos gastos realizados, 

que não podem ser superior ao que o Estado arrecada de impostos e tributos. Portanto, ao 
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mesmo tempo que temos a limitação de recursos financeiros, espera-se das organizações 

públicas a eficiência da aplicação do dinheiro público. Em outras palavras, não se admite o 

gasto do dinheiro em projetos que não tragam benefícios para a população contribuinte. 

 Nas organizações públicas, os recursos orçamentários para desenvolvimento de projetos 

e ações são previamente limitados por uma Lei Orçamentária Anual (LOA). Anualmente, os 

gestores públicos devem alocar rubricas aos projetos e ações considerados prioritários para a 

população. Dessa forma, maximizar a utilização dos recursos em ações e projetos que tragam o 

maior retorno social possível é o desafio de todo gestor público. 

 Nesta perspectiva, o presente trabalho busca propor um modelo de seleção de portfólio 

de projetos de obras públicas, medindo os benefícios associados a cada projeto através de um 

método de decisão multicritério. A aplicação do modelo proposto se dará por meio de um estudo 

de caso na instituição pública Ministério Público do Estado de Pernambuco.     

1.1 Justificativa 

As obras públicas têm grande visibilidade para o cidadão pois envolvem questões ligadas 

ao patrimônio ambiental e à efetividade social. Outrossim, existe um certo estigma por parte da 

sociedade, advinda das recorrentes notícias de obras inacabadas pela insuficiência de recursos 

financeiros, superfaturadas e com desvios de dinheiro público. Este quadro veio à tona de forma 

pragmática para a sociedade em 1995 com a publicação do artigo “O Retrato do Desperdício 

no Brasil”, que apontou a existência de 2.214 obras inacabadas com gastos estimados em mais 

de 15 bilhões de reais (BRASIL, 2008). O trabalho de Ribeiro (2012) destaca ainda que as 

medidas tomadas desde então, não tiveram a devida importância e prioridade merecida dada a 

magnitude do problema, fazendo com que a evolução da gestão das obras públicas esteja muito 

aquém do necessário. 

 Segundo dados obtidos no Portal da Transparência, no ano de 2014, cerca de 40% dos 

gastos federais na despesa classificada como Investimentos referem-se a gastos com obras 

públicas e melhoria de instalações. A Figura 1.1 chama atenção para a participação das obras 

públicas nos gastos federais.  
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Figura 1.1 - Gráfico dos Gastos Federais no grupo de despesas Investimento no ano de 2014 

Fonte: Portal da Transparência (2015) 

 Mais recentemente, os altos investimentos em obras para a Copa do Mundo de 2014, 

tiveram os benefícios à nação, calculados pelo Governo Federal, considerados superestimados 

por um estudo de Proni & Silva (2012).  O estudo mostrou ainda que muitas das benfeitorias 

propiciadas não foram proporcionais aos gastos efetuados em cada cidade, contribuindo para a 

reprodução das desigualdades regionais e ao risco de desequilíbrios fiscais. Ou seja, a decisão 

pelo investimento nestes projetos torna-se questionável, uma vez que não trouxeram os 

benefícios de forma equânime, bem como não se concretizaram nos valores estimados. Num 

país em desenvolvimento, como o Brasil, é natural que os recursos financeiros disponíveis não 

sejam suficientes para promover a melhoria de todas as áreas sociais e econômicas em uma 

única ação. Por isso, a priorização e seleção de projetos com maior potencial de gerar retornos 

sociais e econômicos se torna fundamental, para obter uma gestão eficaz das rubricas 

orçamentárias. Do exposto, observa-se que os projetos relacionados às melhorias da 

infraestrutura e obras públicas possuem uma grande importância e merecem atenção quanto ao 

seu planejamento. 
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 A motivação desta pesquisa consiste, portanto, em apoiar gestores públicos na fase de 

planejamento dos projetos, por meio da construção de um modelo multicritério para seleção de 

portfólio de projetos de obras públicas, contribuindo para uma gestão eficaz dos recursos 

públicos ao mesmo tempo que maximizam-se os benefícios, sejam sociais ou econômicos, para 

a nação. Com este propósito, será apresentada uma aplicação do modelo proposto em uma 

instituição pública denominada Ministério Público de Pernambuco (MPPE). O MPPE possui 

um conjunto de projetos de obras públicas, com potenciais de implementação, que destinam-se 

a melhoria e expansão da infraestrutura do órgão.  

1.2 Objetivos do Trabalho 

1.2.1 Objetivo Geral 

Propor um modelo de seleção de portfólio de projetos de obras, para organizações 

governamentais, que incorpore uma abordagem multicritério, contribuindo para a gestão eficaz 

de recursos públicos.    

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Desenvolver um modelo de seleção de portfólio de projetos de obras públicas com 

abordagem multicritério;  

- Obter as características e critérios de um problema de decisão, por meio de entrevistas 

estruturadas ao (s) gestor (es) do Ministério Público de Pernambuco, entidade que será objeto 

de estudo de caso; 

- Realizar aplicação numérica do modelo proposto no estudo de caso; 

- Realizar análise de sensibilidade do modelo aplicado. 

1.3 Metodologia 

Esta dissertação trata da construção de um modelo de decisão com abordagem 

multicritério para seleção de portfólio de obras públicas. A estratégia de pesquisa consiste na 

Modelagem do Problema e realização de Estudo de Caso. Para Filippini (1997), a Modelagem 

utiliza técnicas matemáticas para descrever um processo ou funcionamento de um sistema, 

enquanto que o Estudo de Caso realiza a análise aprofundada de um ou mais objetos, por meio 

de instrumentos de coleta de dados e interação entre pesquisador e objeto de pesquisa. 



Capítulo 1 Introdução 

  15 

 

Dessa forma, a Modelagem do Problema será realizada adotando-se o procedimento 

proposto por de Almeida (2013) e de Almeida et al (2015) adaptado para a problemática de 

Portfólio, a ser apresentado na seção 3.1 do Capítulo 3.  

O modelo gerado foi aplicado por meio de um Estudo de Caso na instituição Ministério 

Público de Pernambuco (MPPE). Foram realizadas entrevistas com o assessor do decisor, que 

responde pela Coordenação Ministerial de Apoio Técnico e Infraestrutura (CMATI), para 

caracterização do problema de decisão e consequente escolha do método de análise, utilizando-

se para tal um questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas (vide em Apêndice). 

Outrossim, foram levantados no Departamento de Infraestrutura do MPPE os dados 

necessários para valoração dos objetivos (critérios) do problema de decisão, do orçamento 

disponível e do custo individual de cada projeto, de forma a obter os parâmetros necessários 

para aplicação numérica do modelo. 

Por fim, a análise de sensibilidade, através da técnica de Simulação de Monte Carlo, 

proporciona a avaliação do modelo, trazendo à luz discussões junto ao decisor sobre a robustez 

das recomendações extraídas. 

Foram empregados no Estudo de Caso dois Sistemas de Apoio a Decisão (SAD), 

desenvolvidos pelo Centro de Desenvolvimento em Sistemas de Informação e Decisão 

(CDSID), um para avaliação dos projetos candidatos ao porftólio e outro para a obtenção do 

portfólio ótimo e análise de sensibilidade. 

1.4  Estrutura do Trabalho 

O trabalho está estruturado nos quatro capítulos a seguir: 

O Capítulo I, a Introdução, apresenta as motivações e justificativas para o 

desenvolvimento do trabalho e os objetivos do estudo. 

O Capítulo II, a Fundamentação Teórica e Revisão Bibliográfica, apresenta a base teórica 

utilizada para desenvolvimento do trabalho ao passo que realiza um levantamento sobre as 

publicações e trabalhos desenvolvidos nessa temática. Neste capítulo o conceito de seleção de 

portfólio de projetos é apresentado sob a perspectiva do Project Portfolio Management (PPM). 

Tal perspectiva é apresentada como paradigma para as obras públicas, visto que a estrutura atual 

de gerenciamento tem foco no gerenciamento individual de projetos. 

O Capítulo III, o Modelo Proposto, descreve inicialmente o fluxograma do modelo 

proposto, o método e as ferramentas de coleta de dados. Em seguida, apresenta-se a instituição 
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estudo de caso, os elementos do processo decisório e a consecutiva aplicação do modelo com a 

implementação de análise de sensibilidade.  

Por fim, o Capítulo IV, são apresentadas as Conclusões e Sugestões para Trabalhos 

Futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Fundamentação Teórica 

A base conceitual utilizada para este trabalho consiste nos seguintes tópicos apresentados 

a seguir: 

- Métodos Multicritério de Apoio à Decisão 

- Portfólio  

O primeiro tópico apresenta os conceitos fundamentais para o tratamento do processo 

decisório que aborda múltiplos critérios. Já o segundo tópico introduz a problemática, a base 

matemática para desenvolvimento do modelo proposto e pontua as principais discussões em 

torno deste problema. 

2.1.1 Decisão Multicritério 

Durante muitos anos, a única maneira de representar um problema de decisão foi através 

de um único critério, moldando os aspectos multidimensionais da situação em uma única escala 

de medida (FIGUEIRA, GRECO & ERHGOTT 2005). No entanto, a decisão está intimamente 

relacionada com uma pluralidade de pontos de vista, os critérios. Por isso, os autores asseveram 

que os Métodos de Decisão Multicritério ou Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA), na 

verdade, traduzem a forma como as pessoas sempre tomaram suas decisões. Apesar da 

diversidade de MCDA existentes, os componentes básicos são muito simples: um conjunto 

finito ou infinito de alternativas, ao menos dois critérios e a existência de um decisor. Estes 

métodos auxiliam a tomada de decisões, podendo apresentar seus resultados sob as 

problemáticas de escolha, ranking ou classificação das ações (DE ALMEIDA, 2013). 

Uma classificação usual da literatura é a apresentada a seguir (DE ALMEIDA, 2013): 

 Métodos de critério único de síntese 

 Métodos de sobreclassificação 

 Métodos interativos 

Um aspecto importante a ser considerado nos tipos de MDCA é a racionalidade do 

método, que pode ser compensatória ou não compensatória, o que constitui uma forma de 

classificação de acordo com de Almeida (2013). A racionalidade compensatória permite que 

uma alternativa tenha seu desempenho global obtido pelo trade off de valores, ou seja, pode 
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existir um balanceamento entre um péssimo desempenho de um critério por um bom 

desempenho em outro critério. Na não compensatória este balanceamento inexiste. Os métodos 

de critério único de síntese se estruturam na racionalidade compensatória, enquanto que os 

métodos de sobreclassificação na não compensatória. 

Outro ponto, fundamental para a escolha do método é a estrutura de preferências do 

decisor. Vincke (1992) estabelece três relações básicas de preferências: Preferência (P), 

Indiferença (I) e Incomparabilidade (J), que estabelecem o posicionamento do decisor perante 

a avaliação entre duas alternativas. Dada a gama de relações que advém das relações básicas, 

podemos estabelecer estruturas de preferências, cujas propriedades só possam ser aplicadas a 

determinados métodos. Alguns métodos de sobreclassificação permitem que o decisor se recuse 

ou seja incapaz de expressar a preferência entre duas alternativas, por exemplo. 

A Tabela 2.1 apresenta, em linhas gerais, as principais características destes grupos de 

métodos. 

Tabela 2.1 - Características de grupos de métodos MCDA 

Grupo de 

métodos 

Estrutura de 

preferências 
Racionalidade 

Avaliação das 

alternativas 
Principais métodos 

Critério 

único de 

síntese 

Pré-ordem 

completa 

(P,I) 

Compensatória 

Elicitação baseada 

em trade-offs para 

avaliação 

intercritério 

Agregação aditivo 

(determinístico),  

Teoria da Utilidade 

Multiatributo 

(MAUT) 

Sobreclassi

ficação 

Pré-ordem 

completa 

(P,I) e Pré-

ordem parcial 

(P,I,J) 

Não 

compensatória 

Comparação par-a-

par das alternativas 

ELECTRE e 

PROMETHEE 

Interativos - - 

Por meio de 

programação linear 

(Busca solução 

ótima para as 

funções objetivos) 

PLMO 

Fonte: de Almeida (2013); Figueira, Greco & Ehrgott (2005); Vincke (1992) 

2.1.2  Portfólio 

A problemática de portfólio, ou seja, a seleção de um conjunto de projetos que serão 

implementados, continuados ou descontinuados, é tratado pela Análise de Decisão de Portfólios 
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(Portfolio Decision Analysis), ramo que busca estruturar a análise de portfólio de uma forma 

que permita um rigoroso tratamento das questões de valor e incerteza (MORTON, 2015). 

A base matemática de portfólio é derivada do Problema da Mochila. Uma das mais 

conhecidas representações deste problema é a do viajante que precisa encher sua mochila, 

selecionando itens que lhe proporcione o máximo de retorno, sem exceder a capacidade máxima 

de suporte da mochila (MARTELLO & TOTH, 1990). As aplicações do Problema da Mochila 

estão presentes em diversas áreas: problemas de transporte de cargas, controle de estoque, 

controle de orçamento e seleção de portfólio de projetos. Vários métodos, derivados do 

algoritmo branch-and-bound, foram desenvolvidos para resolução dos problemas de portfólio, 

como os encontrados em Ingargiola & Korsh (1973), Ingargiola & Korsh (1977) e Martello & 

Toth (1988). 

Assim, a formulação matemática para tratamento dos problemas de portfólio é dada da 

seguinte forma (DE ALMEIDA; VETSCHERA & DE ALMEIDA 2014; CLEMEN & SMITH, 

2009; KLEINMUNTZ, 2007; MORTON, 2010): 

sujeito à 
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                                                     (2.1) 

 

Onde bi é o benefício de cada projeto, ci o custo requerido por cada projeto, m o número 

de projetos possíveis; C o orçamento total disponível e xi é uma variável binária que assume 

valor 1 se o projeto for selecionado e 0 se o projeto não for selecionado. 

Nesta modelagem, um aspecto abordado na literatura refere-se a seleção de portfólio de 

projeto com a definição de uma baseline para resolver problemas de escalas associadas a este 

modelo. Este parâmetro define o valor associado a não implementação de um projeto, definido 

pelo tomador de decisão. Clemen & Smith (2009) chamaram atenção que os resultados dados 

pelo modelo aditivo dependem do valor da baseline, e este parâmetro portanto, deve ser incluído 

no modelo para seleção de portfólio. O modelo com a consideração de uma baseline é dado 

pela seguinte formulação: 
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Onde vB é o valor da baseline e v(bi) é o benefício do projeto candidato i; 

Morton (2010) define ainda dois tipos de modelos de portfólio de projeto:  

 “project model”: escolha sob um número de projetos que produzem benefícios. É a 

equação 2.1  

 “sector model”: escolha sob um número de setores que podemos investir, e investir leva 

a resultados diferentes de não investir. É a equação 2.2  

Os trabalhos de Morton (2010) e de Almeida, Vetschera & de Almeida (2014) apontam 

a necessidade de analisar o modelo de portfólio de projetos com relação às diferentes 

transformações de escala a que estão sujeitos os modelos do tipo “sector model” e “project 

model”, que podem levar a inconsistências e problemas de variância.  

 Morton (2010) mostra que para o “project model” o uso da escala de razão é apropriado 

para medir os benefícios de cada projeto, ao passo de que o uso da escala intervalar é apropriado 

para medir os benefícios no “sector model”.  

De Almeida, Vetschera & de Almeida (2014) sugerem ainda que o uso da escala intervalar 

na definição da função valor marginal favorece a escolha de um número menor de projetos e 

diminui artificialmente os valores reais de portfólio com mais alternativas escolhidas. 

Mais recentemente, Morton (2015) volta a discutir a questão das escalas nos dois tipos de 

formulação do modelo, e afirma desta vez que nem sempre utilizar a escala intervalar no 

“project model” induz a erros como o de reversão de ordem apresentados por Clemen & Smith 

(2009). Bem como, apresenta exemplos em que o “sector model”, proposto por Clemen & 

Smith (2009), também podem apresentar reversão de ordem quando os benefícios dos projetos 

são apresentados em mais de um tipo de escala, intervalar e ordinal, por exemplo. Por fim, 

defende que o “project model”, na verdade, já estabelece uma baseline, que é a de não fazer 

nenhum projeto (MORTON, 2015). 

2.2 Revisão Bibliográfica sobre Portfólio de Projetos 

Cabe neste momento, fazer uma diferenciação entre a gestão de projetos e gestão de 

portfólio. Para Carneiro & Martens (2012), a gestão de projetos objetiva o gerenciamento do 

projeto de maneira individualizada. Nessa perspectiva ferramentas como Gantt, PERT e WBS 

foram desenvolvidas para gerenciamento com foco na performance individuais dos projetos 

(URLI & TERRIEN, 2010).  
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Já a gestão de portfólio opera com procedimentos que levam à priorização, inclusão ou 

exclusão de projetos. Portanto, o gerenciamento de portfólio identifica, seleciona, financia e 

monitora um conjunto de projetos. A preocupação do gestor reside no desempenho dos projetos, 

uma vez que as decisões tomadas no âmbito de portfólio, como financiamento de novos 

projetos, ou continuação de investimento em projetos existentes, baseiam-se nas informações 

do nível de projetos (CARNEIRO & MARTENS, 2012).   

Mais recentemente, as áreas de conhecimento, gestão de projetos e gestão de portfólio, 

começam, a se integrar, dando origem a denominação Project Portfolio Management (PPM), 

ou seja, gerenciamento de portfólio de projetos. O Project Management Institute (PMI) em sua 

principal publicação, define a gestão de portfólio como a estruturação e coordenação dos 

componentes do portfólio de projetos, visando alcançar os objetivos das empresas (PMI, 2008). 

Cooper, Edgett & Kleinschmidt (2001) ao estudar o desenvolvimento de novos produtos, 

encontram na gestão de portfólio a possibilidade de obtenção de sucesso, pois possibilita o 

desenvolvimento de habilidades em selecionar projetos, permite a alocação criteriosa de 

recursos e manifesta a estratégia de negócio da empresa. 

2.2.1 Gerenciamento de Portfólio de Projetos 

Martinsuo (2013) identifica estruturas de gerenciamento de portfólio de projetos nas 

empresas que vão desde a avaliação dos projetos utilização um método de análise de decisão, a 

implantação de rotinas de controle e o gerenciamento de riscos, por exemplo. No entanto, o 

levantamento realizado pela autora sugere que nenhuma estrutura atual contempla todos os 

fatores relevantes do PPM (MARTINSUO, 2013). 

Castro & Carvalho (2010) observam que ainda há pouca evidência das práticas de gestão 

de portfólio nas organizações para validar investimentos relevantes. Em seu trabalho, os 

pesquisadores reuniram cinco principais modelos de gerenciamento de portfólio existentes na 

literatura, e identificaram os seguintes fatores em comum, que são apresentados em ordem 

sequencial dentro da visão da gestão de portfólios: 

 Critérios de decisão: os modelos PPM utilizam muitas informações, que sobrecarregam 

os gestores e, consequentemente, não são utilizadas no processo decisório da forma 

adequada. Dessa forma, há a necessidade de definir claramente os critérios que serão 

utilizados para a tomada de decisão.  

 Definição dos recursos disponíveis: os decisores e responsáveis pelo gerenciamento de 

portfólio de projetos devem conhecer as restrições da organização, sejam elas financeiras, 
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de espaço físico ou de capital humano. Aquilo que uma empresa deseja fazer nem sempre 

é o que ela pode fazer (KESSLER & CHAKRABARTI, 1996; KERZNER, 2002; 

ENGWALL; JERBRANT, 2003 apud CASTRO & CARVALHO, 2010). 

 Avaliação dos projetos: deve-se estabelecer um conjunto comum de método para que os 

projetos possam ser comparados e para que os projetos que não atendam a um conjunto 

mínimo de requisitos sejam eliminados antes que o estágio de seleção tenha início. Neste 

sentido, os Métodos Multicritério de Apoio a Decisão dão suporte ao decisor na avaliação 

das alternativas (projetos candidatos a formar o portfólio).  

 Seleção do portfólio de projetos: envolve a comparação simultânea de um conjunto de 

projetos em para obter a sequência ou priorização desejada dos projetos.  Com a aplicação 

de um modelo de seleção de portfólio de projetos, o gestor deseja obter o máximo de 

benefícios possível, ao tempo que não gasta mais do que a quantidade disponível de 

recurso financeiro, de pessoal, ou de outra natureza que seja especificada. 

 Alocação de recursos: de acordo com Castro & Carvalho (2010) algumas organizações 

alocam um gerente com a jurisdição sobre todos os projetos, outras criam comitês 

específicos para alocação de recursos, ou ainda realizam a alocação matricial de recursos, 

na qual vários projetos compartilham os mesmos recursos. Os autores ponderam que 

apesar desta última ter passado a ser uma prática comum, favorece o jogo político e os 

conflitos na alocação dos recursos dentro da instituição. 

 Controle do portfólio: no padrão para gerenciamento de portfólio proposto pelo PMI 

(2008), um dos grupos de processos refere-se ao monitoramento e controle do portfólio 

que envolve a revisão e publicação dos resultados do portfólio e mudança estratégica. A 

revisão e publicação dos resultados são responsáveis por coletar os indicadores de 

desempenho, publicá-los e revisar o portfólio em uma periodicidade definida, garantindo 

assim o alinhamento com a estratégia organizacional e a utilização adequada dos recursos. 

As organizações, dessa forma, seguem a tendência de realizar o gerenciamento integrado 

de vários projetos, em estruturas que apresentam fatores em comum. Outrossim, o 

gerenciamento de riscos é apontado por Teller & Kock (2013) como um dos principais fatores 

que influenciam o sucesso de todo o portfólio de projetos e que nem sempre está presente na 

estrutura de PPM das empresas. Os autores afirmam que a capacidade de enfrentamento de 

riscos será eficaz a medida que a organização consiga identificar os riscos do portfólio e 

formalizar o processo de gerenciamento de risco de forma integrada ao gerenciamento do 
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portfólio de projetos. Este gerenciamento integrado requer a ligação de informações dos 

projetos individualmente, identificando assim, os riscos em comum a vários projetos, evitando 

retrabalhos e potencializando o sucesso do portfólio. 

Nesse sentido, Medeiros & Melhado (2013) ressaltam a complexidade técnica e gerencial 

que envolve a gestão do portfólio de projetos da indústria da construção, demandando 

profissionais altamente capacitados para identificar e controlar rapidamente os riscos 

associados às mudanças de escopo no decorrer da obra. Tais mudanças podem acarretar 

aumento de custo e extrapolação do prazo de execução, tornando a gestão dos riscos um aspecto 

de fundamental importância.  

Constata-se assim, que a consequência da deficiência da gestão de riscos, com aumento 

de custos e prazos das obras, podem levar os gestores ao descrédito quanto à fase de 

planejamento do empreendimento sob a ótica da seleção de portfólio de projetos. No caso das 

obras públicas, isso se torna um fator crítico, visto que a modalidade de contratação prevista na 

Lei Federal 8666/93 veda aumentos de custos superiores aos limites fixados por esta normativa 

(BRASIL, 1993). 

Finalmente, é importante considerar o ajuste do portfólio durante seu gerenciamento. 

Segundo Urli & Terrien (2010) a gestão de portfólio é dinâmica, pois os novos projetos 

candidatos surgirão a medida que o portfólio original esteja sendo desenvolvido. Dessa forma, 

surge outra fase de decisão sobre quais projetos devem ser prosseguidos, quais devem ser 

iniciados e quais devem ser interrompidos. No entanto, a maioria dos modelos de seleção de 

portfólio de projetos são estáticos e esta situação é, na prática, abordada pela utilização de 

métodos ad-hoc de acordo com Cooper et al. (2001). 

2.2.2 Gerenciamento de Portfólios de Projetos na Indústria da Construção Civil 

Kaiser, Arbi & Ahlemann (2015) e Ravanshadnia et al. (2010) ponderam que saber 

selecionar projetos é a chave do sucesso para empresas, que como a construção civil, dependem 

exclusivamente da execução desses projetos para obter lucratividade. Em seu trabalho, 

apresentam as mudanças estruturais induzidas pela implementação da estratégia usando o PPM, 

com base em pesquisa realizada na indústria da construção germânica:  

- A centralização de processos de informações importantes, por meio de instituição de um 

escritório gerencial de projetos, de gerenciamento de recursos financeiros, humanos e de 

suprimentos, de gerenciamento de relações com cliente e fornecedores e de gerenciamento de 

riscos; 
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- Habilidade para prover processos decisórios de qualidade; 

- Institucionalização da política do PPM; 

- Alinhamento estrutural com a estratégia da empresa, de forma a evitar investimentos 

enganados e iniciativas de alto risco. 

O estudo exploratório conduzido por Frej & Alencar (2010) aponta que a indústria da 

construção brasileira atua com a execução de projetos simultâneos, passando por processos de 

avaliação, seleção, priorização, alocação e coordenação de recursos e revisão. No entanto, 

observa-se o gerenciamento individuais desses projetos, onde os dirigentes deste setor não tem 

a compreensão da importância do gerenciamento integrado de múltiplos projetos (BLISMAS 

et al. apud FREJ&ALENCAR, 2010).  

Dessa forma, o gerenciamento de portfólio de projetos apresenta-se ainda de forma 

incipiente, no entanto, alguns trabalhos já apontam o sucesso de empresas que implantaram o 

PPM. A exemplo do trabalho de Julio & Piscopo (2013), que descreve o processo de PPM 

implantado em uma empresa brasileira de construção civil que proporcionou ganhos de 

competitividade em mercados internacionais como Estados Unidos e Argentina. Outrossim, 

apresenta a seleção de projetos tecnológicos com base em um modelo de viabilidade financeira. 

A implantação de tais projetos propiciaram a redução de custos de construção, alcançando assim 

um diferencial competitivo, que se alinhou à estratégia da empresa pesquisada. 

A próxima seção apresenta como encontra-se o estágio atual de planejamento e execução 

de obras públicas, tendo em vista não existir uma estrutura formal de PPM desenvolvida para 

este segmento, tal qual preconizado pelo PMI e literatura técnica. Dessa forma, o presente 

trabalho busca avançar neste sentido, ao propor um modelo para seleção de portfólio de 

projetos.    

2.2.3 Estrutura Atual de Planejamento e Execução de Obras Públicas no Brasil 

De acordo com o Tribunal de Contas da União (2013), “obra pública é considerada toda 

construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem público”, podendo ser 

executada de forma direta com mão-de-obra e materiais geridos e fornecidos pelo próprio órgão 

público ou de forma indireta, a mais comum, por meio da contratação de terceiros, entes 

privados. A forma de contratação aludida é a licitação, um procedimento administrativo, regido 

pela Lei federal nº 8.666/93, que visa obter a proposta de terceiros mais vantajosa e ainda a 

promover o desenvolvimento nacional sustentável (BRASIL, 1993). 

Dentre as possíveis modalidades de obras públicas, destacam-se as seguintes: 
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Tabela 2.2 - Modalidades de obras públicas 

Tipo de Obra Conceito Exemplo 

Ampliação Quando produz aumento em área 

construída ou em uma das dimensões de 

uma obra existente. 

Construção de um 1º pavimento numa 

escola composta originalmente por 

edificação térrea. 

Construção O ato de executar uma obra nova. Construção de uma escola. 

Fabricação Através de processos industriais e de 

manufatura, produzir ou transformar bens. 

Produzir, sob encomenda, quadros 

negros de dimensões não comerciais 

para as salas de aula da escola. 

Recuperação Intervir em edificação existente a fim de 

recompor suas características originais. 

Recuperar as armaduras de estruturas 

de concreto de escola, devido à 

processo de corrosão. 

Reforma Alterar as características totais ou parciais 

de uma obra, mantendo sua área, volume e 

função de sua utilização atual. 

Transformar duas salas de aula de 

escola em biblioteca, para melhoria 

das condições de ensino dos alunos. 

Fonte: Adaptado de IBRAOP (2009) 

A literatura técnica e órgãos governamentais tem elaborado a seguinte estrutura de 

planejamento e contratação de obras públicas, apresentada a seguir, com base no fluxograma 

do Manual de Obras Públicas do Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2013): 

 

Figura 2.1 - Fluxograma de procedimentos de execução de obra pública 

Fonte: BRASIL (2013) 

Verifica-se a existência de 5 fases de execução, que estabelece como marco temporal o 

procedimento licitatório de contratação das obras.  
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O cenário de obras públicas inacabadas, relatado no Capítulo 1, o desperdício de dinheiro 

público, a inexecução de obras por extrapolação dos limites de acréscimos contratuais são em 

grande parte decorrentes da deficiência em uma dessas fases, principalmente nas que se referem 

ao planejamento dos empreendimentos, quanto à sua viabilidade técnica, econômica e 

ambiental, quanto à estimativa precisa de custos, estratégia de suprimentos, execução e 

definição de prazos.  

Cabe observar, que nas próximas 5 seções o termo projeto deixará de ter o significado do 

PPM, ou seja um produto único, e passará a ter o significado do documento técnico gerado nas 

fases de concepção da obra, composta por plantas, memoriais, desenhos, orçamento e 

cronogramas. Nas próximas seções do trabalho, o termo projeto volta a ter o significado 

restabelecido para indicar que a obra pública enquadra-se perfeitamente como um sistema de 

produção do tipo projeto.  

Adiante são apresentadas cada uma das características e atividades de cada fase: 

 Sobre a fase preliminar à licitação (Seleção de Projetos) 

O primeiro passo é a execução do Programa de Necessidades. Sayão (2012) ressalta que 

os Planos Setoriais que geram os Programas de Necessidades necessitam de padronização e 

definição de requisitos mínimos, por meio de atos normativos. O que representa mais um 

indicativo de que esta fase tem sido negligenciada pela maioria dos órgãos públicos.  

O estudo de viabilidade, por sua vez, visa selecionar a alternativa que melhor atenda ao 

programa de necessidades, sob os aspectos técnico, ambiental e socioeconômico (BRASIL, 

2013). Entenda-se, neste momento, que alternativa não significa obra, mas sim a solução técnica 

mais viável para concretizar a obra que foi priorizada na fase anterior. O anteprojeto é uma peça 

técnica, de representação gráfica da opção aprovada no estudo de viabilidade, com planta baixa, 

cortes e fachadas, por exemplo. O que ainda não é suficiente ainda para licitar uma obra, 

devendo passar-se para a etapa seguinte. 

 Sobre a fase interna da licitação 

Com base nas diretrizes e representações do anteprojeto, desenvolve-se o Projeto Básico, 

tido pelo TCU (BRASIL, 2013) como o elemento mais importante para execução da obra 

pública.  

Observa-se que a cada modalidade de projeto, o nível de precisão aumenta. O TCU 

(BRASIL, 2013) estabelece como aceitáveis as seguintes margens de erro para cada fase de 

projeto para a construção de uma obra expostos até agora: 
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Tabela 2.3 - Nível de precisão de projetos 

Tipo Precisão Margem de Erro Elementos Necessários 

Avaliação/Anteprojeto Baixa 30% Área construída, padrão de 

acabamento 

Projeto Básico Média 10 a 15% Plantas principais, 

especificações básicas 

Projeto Executivo Alta 5% Plantas detalhadas, 

especificações completas, preços 

negociados 

Fonte: Adaptado BRASIL (2013) 

Após definidos os projetos, antes de ocorrer a contratação da empresa que executará a 

obra, o TCU (BRASIL, 2013) ressalta que é fundamental que o órgão contratante provisione os 

recursos orçamentários que garantam o pagamento ao contratado e a entrega completa da obra. 

O artigo 7º, § 2º, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, combinado com o §1º do art. 167 da CF, 

ressaltam ainda que os investimentos que ultrapassem o exercício fiscal de um ano, só podem 

ser autorizados se houver previsão no PPA. 

Com os recursos assegurados, inicia-se a licitação da obra, por meio de um instrumento 

denominado edital de licitação, que conterá todas as posturas e critérios específicos para 

julgamento das propostas (BRASIL, 2013). 

 Sobre a fase externa da licitação 

Esta fase refere-se aos procedimentos que garantam princípios administrativos da 

publicidade e isonomia (BRASIL, 1988). Busca-se a divulgação do certame, o recebimento das 

propostas, a habilitação dos licitantes, o julgamento das propostas e por fim, a adjudicação do 

objeto ao vencedor. O ato de adjudicação significa que a Administração neste momento se 

compromete a contratar a obra com a empresa selecionada pelo processo licitatório. 

 Sobre a fase contratual 

Nesta fase formaliza-se a seleção da empresa por meio de um contrato, que estabelecerá 

com clareza e precisão as condições para sua execução.  

De ordem prática, a Administração designará um fiscal ou equipe de fiscalização, que 

será o responsável por manter as condições de contrato e zelar para o efetivo cumprimento do 

objeto contratual. Há ainda que se frisar algumas limitações que a Lei 8666/93 impõe, no que 

se refere ao aumento de custos de cada obra (cada projeto, na perspectiva do PPM) de 25% para 

construções e 50% para reformas. 
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Por fim, cumpridas as obrigações contratuais, o fiscal recebe a obra por meio de 

instrumentos formais estabelecidos no estatuto de licitação (Lei 8666/93). 

 Sobre a fase posterior à contratação 

O fato da fiscalização receber a obra, não exime a contratada da responsabilidade civil 

pela solidez e segurança, pois a existência de vícios ou defeitos ocultos podem torna-la 

inadequada à utilização (BRASIL, 1993). Nogueira (2008) chama atenção que embora a 

Administração seja a principal contratante de obras públicas, acaba por negligenciar esta fase, 

quase nunca acionando a empresa contratada para reparar, às suas expensas, os problemas 

construtivos identificados após o recebimento legal. 

Por fim, é importante registrar que a estrutura atual de planejamento e execução de obras 

públicas, apresentada até então, tem enfoque no gerenciamento individual de cada projeto, sem 

considerar a execução simultânea de um conjunto de projetos, tal qual ocorre com as 

organizações que realizam o gerenciamento de portfólio de projetos. 

2.2.4 Métodos para Seleção de Portfólio de Projetos  

Archer & Ghasemzadeh (1996) listam diversos métodos de seleção de portfólio de 

projetos, ressaltando suas principais características, conforme tabela 2.4 adaptada. Nesta tabela, 

cada método é assinalado quando possui a características da coluna e a quantidade que cada 

método suporta avaliar é dada como Pequena (P), Médio (M) e Grande (G).  

Tabela 2.4 - Comparativo de métodos de seleção de portfólio 
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Q-Sort    X X P-M   X 

Comparação par a par    X X P    

Por Scores  X  X X P-G    

Processo Analítico 

Hieráquico (AHP) 
X X  X X P-M   X 

Análise de retorno 

econômico 
X     P-G  X  

Análise de Risco X X    P-G X X  

Pesquisa de mercado  X   X P    

Programação Linear 

Inteira (PLI) 
X  X X  P-M  X  

Programação por metas X X X X  P-G  X  

Fonte: Adaptado de Archer & Ghasemzadeh (1996, p. 23) 
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Os autores agrupam os métodos Q-sort, Comparação par a par, Scores e AHP como sendo 

do tipo Comparativos. Destacam como vantagem desses métodos a facilidade de entendimento, 

a possibilidade de utilização de critérios quantitativos e qualitativos. Por outro lado, avaliam 

que esses métodos sempre que um projeto é incluído ou excluído a avaliação necessita ser 

repetida, e que o número de comparações envolvidas dificulta a análise de muitos projetos 

candidatos (ARCHER & GHASEMZADEH, 1996).  

A importância da pesquisa de Archer & Ghasemzadeh (1996) reside na constatação da 

diversidade de métodos já então empregados para seleção de portfólio de projetos, muito 

embora as características então apontadas não condigam fielmente às possibilidades dos 

métodos, como quando os autores não consideram que métodos de comparação par a par 

possuam a abordagem de múltiplos critérios, ou que no método AHP não seja possível a 

realização de análise de sensibilidade, por exemplo. Adiante trabalhos mais recentes são 

abordados, com vistas à discutir a utilização de métodos para seleção de portfólio de projetos. 

Os modelos econômicos são encontrados na literatura para selecionar e priorizar portfólio 

de projetos. Neste sentido, variáveis como o NPV (Valor Presente Líquido), ROI (Retorno sobre 

Investimento) ou Payback são determinadas para estipular o benefício gerado pelos projetos 

candidatos. Tal abordagem é defendida uma vez que a linguagem financeira é mais facilmente 

compreendida e possui um significado mais concreto tanto para a equipe gerencial como técnica 

de uma organização (DUTRA, RIBEIRO & CARVALHO, 2014). Estes autores apresentam, 

inclusive, um exemplo da aplicação em uma empresa de distribuição de energia na qual 

utilizam-se da abordagem estocástica para determinar o benefício econômico de investimento 

dos projetos, pela combinação de critérios qualitativos e quantitativos em uma simulação 

estatística que gera um Índice Global Econômico, permitindo a ordenação dos projetos 

candidatos à implementação. 

Neste caminho, encontra-se na literatura outros trabalhos que abordam o risco advindo 

das incertezas quanto ao valor do benefício esperado de cada projeto. Vilkkumaa, Liesiö & Salo 

(2014) afirmam que devido às incertezas, os projetos tem, frequentemente, seus benefícios 

majorados na fase de seleção e por este motivo são selecionados. No entanto, o benefício gerado 

de fato é abaixo do esperado, e assim, o decisor acaba por frustrar-se com o processo de seleção 

de portfólio.   Hall, Long & Sim (2015) desenvolveram um modelo que atribui aos projetos um 

Índice de Baixa Performance de Risco (URI). Dessa forma, utilizaram-se da otimização pela 

base matemática do problema da mochila, para modelar o problema que envolve risco, 
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correlação entre incertezas dos benefícios de projetos, restrição orçamentária e sinergia entre 

projetos. 

Uma outra temática é a consideração da interdependência entre projetos. Para Killen & 

Kjaer (2012), a interdependência de projetos ocorre sempre que um projeto depende de outro 

nos seguintes aspectos: podem compartilhar recursos, possuir benefícios complementares e a 

execução de um projeto depende da conclusão do outro, seja pelo resultado ou pela 

aprendizagem gerada. Segundo os autores, o mapeamento visual dos projetos, Visual Project 

Mapping (VPM) é uma ferramenta eficaz para diagnosticar a interdependência entre projetos. 

Para modelar essas interações entre projetos, o modelo desenvolvido por Schmidt (1993) 

utiliza uma matriz de interações com uma diagonal representando a contribuição do projeto 

sozinho e valores fora as contribuições que representam diagonais (positivo, negativo ou zero) 

devido a interação entre dois projetos. Assim, o valor de um dado portfólio em um determinado 

critério não é necessariamente igual à soma dos valores do critério para os projetos que compõe 

o portfólio individualmente.    

Pendharkar (2014) em seu trabalho ressalta que não se deve efetuar o somatório individual 

dos valores dos projetos para obter o valor total do portfólio, sem antes verificar se existe 

interdependência entre os projetos, no caso prático apresenta um problema relacionado à 

Tecnologia da Informação (TI). Propõe, então, um modelo de Programação Inteira Mista.  

Outrossim, observa-se uma quantidade significativa de trabalhos de seleção de portfólio 

na área de Tecnologia da Informação. De Almeida, de Almeida & Costa (2013) apresentam um 

modelo multicritério para seleção de projetos de Sistema de Informação (SI) baseado no 

PROMETHEE V. Integra a este modelo o conceito de avaliação dos c-ótimos portfólios finais 

com vistas a resolução de problemas de escala identificado no método PROMETHEE V. 

Outra área que desponta na quantidade de trabalhos é a de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D). Neste cenário, Urli & Terrien (2010) defendem o emprego de uma heurística de 

programação não-linear multiobjectivo para avaliar portfólio de projetos, especialmente os 

ligados a P&D.  

Os setores de energia também se utilizam da seleção de portfólios para alinhar seu 

planejamento estratégico. López & de Almeida (2014) apresentam um modelo utilizando o 

PROMETHEE V para avaliação dos projetos, incorporando as restrições existentes por meio 

da formulação matemática do problema da mochila. 

Foi verificada publicações na literatura que visam o desenvolvimento de Sistemas de 

Apoio a Decisão (SAD) para a resolução de problemas de portfólio de projetos. Podemos citar 
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o Análise de Projetos e Sistema de Seleção (PASS) apresentado no trabalho de Ghasemzadeh 

e Archer (2000) que utiliza o método AHP para avaliar os benefícios de cada projeto e posterior 

aplicação da PLI.  

A análise de robustez em modelos de decisão aparece no estudo de Rosenhead, Elton & 

Gupta (1972), e nos diz que um modelo pode ser considerado robusto se mesmo com desvios 

naturais dos critérios o resultado obtido mantém-se ótimo ou dentro dos limites da otimalidade. 

Nesta perspectiva, Lourenço, Morton & Bana e Costa (2012) apresentam um SAD para avaliar 

a robustez de modelos de seleção de portfólio, o SONDA, que analisa os resultados sobre o 

prisma do Ótimo de Pareto, introduzindo variações ao modelo original. 

A atividade de fazer escolhas na administração pública é recorrente, como afirmam 

Vilkkumaa, Liesiö & Salo (2014), na medida em que se faz necessário tomar decisões sobre 

quais facilities serão construídas para beneficiar social e educacionalmente os cidadãos de dada 

localidade. Por este motivo, nas organizações públicas, a seleção de projetos muito pouco se 

baseia no retorno financeiro do investimento, o enfoque são os benefícios públicos. Neste 

entendimento, Nassif, Santiago Filho & Nogueira (2013) desenvolveram uma abordagem de 

seleção de projetos para compor um portfólio de projetos para a Administração pública 

utilizando uma técnica de inteligência artificial, a lógica Fuzzy. 

Em estudo de caso na Petrobrás, Lopes & de Almeida (2013), desenvolveram um modelo 

aditivo multiatributo com abordagem determinísca visando facilitar o processo para o decisor, 

na seleção de projetos de exploração de gás e petróleo. O problema de decisão envolvia 

incertezas relacionadas à condições geológicas que determinam uma probabilidade de sucesso 

bem como sinergia entre projetos e critérios financeiros, como o NPV. Após aplicação do 

modelo aditivo e obtenção de uma ordenação dos projetos, os autores realizaram otimização 

por programação linear inteira, para seleção do portfólio levando em conta restrições 

financeiras, técnicas e gerenciais. Mais adiante, o mesmo problema de decisão é abordado pelos 

autores utilizando MAUT para abordagem das incertezas do problema e considerando a sinergia 

entre projetos no modelo (LOPES & DE ALMEIDA, 2015). 

Em Abbasianjahrom & Rajaie (2012) esta mesma abordagem é utilizada para desenvolver 

um modelo de seleção de projetos na construção civil, incluindo a avaliação do portfólio atual 

da empresa construtora e o risco associado ao preço de venda dos empreendimentos. 

Abbasianjahrom & Rajaie (2012) ressaltam que na indústria da construção, a seleção de 

portfólio é um tema de pesquisa recente e que as investigações na área são pobres. 
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Ainda no setor da construção civil, temos outros exemplos de aplicação na literatura. 

Mohanty (1992) desenvolveu um método multicritério de comparação par-a-par para ordenação 

de projetos em uma companhia indiana de construção que atua em obras de infraestrutura e 

industriais.  

Cheng & Li (2005) utilizam o Analityc Network Process (ANP), que é a forma geral do 

método AHP, incorporando abordagens qualitativas e quantitativas, em um problema de 

decisão de seleção de projetos no setor de construção. Esse método é defendido, em detrimento 

do AHP, apesar de sua larga utilização, devido às relações de interdependências entre os 

critérios, verificadas pelos autores no estudo. Os critérios avaliados para cada projeto foram os 

seguintes: recursos humanos, recursos financeiros e de suprimentos, duração do projeto, 

política de obras da companhia (se voltada para infraestrutura, área comercial ou industrial), 

habilidades gerenciais, resolução de conflitos, rentabilidade do projeto, controle orçamentário, 

riscos financeiros, domínio do know-how necessário para o projeto, regulamentações legais e 

técnicas, rigidez de termos contratuais, interesse público do projeto, preservação ambiental, 

localização geográfica e condições de segurança e trabalho para os operários. 

 A seleção de projetos de construção no Ministério da Defesa da Tailândia são tratados 

por Puthamont & Charoenngam (2007) por meio de 3 estágios: conceitual, desenho e aprovação 

final. No estágio conceitual o orçamento disponível é identificado. Em seguida, todos os 

projetos candidatos são avaliados e priorizados com base em fatores (critérios). Por fim, estes 

projetos priorizados são submetidos a aprovação da alta direção da organização, que por meio 

de outros critérios revisa os projetos. Nesta linha, o trabalho identifica os fatores que 

influenciam a seleção de projetos nestes três estágios, ou seja, quais critérios devem ser 

avaliados, contribuindo assim como um guia para aplicação em demais países para projetos 

militares de construção. 

 Uma importante contribuição em Puthamont & Charoenngam (2007) é a identificação de 

diferentes fatores utilizados para avaliação de projetos em construção, conforme tabela abaixo, 

que se torna de fundamental importância para o presente estudo. 

Tabela 2.5 - Principais fatores de avaliação de projetos de construções 

Seleção de projetos em geral Seleção de projetos em 

construção civil 

Seleção de projetos em 

construção civil 

(infraestrutura) por 

instituições bancárias 

Critérios Intrínsecos 1. Capital disponível 

2. Situação econômica 

1. Desenvolvimento objetivo 

2. Contexto estratégico 
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1. Habilidade de identificação 

de projetos 

2. Recursos requeridos 

3. Experiência passada da 

organização 

4. Atitudes gerenciais 

5. Tempo de projeto 

Critérios Extrínsecos 

1. Risco 

2. Ambiente de mercado 

3. Políticas governamentais 

4. Situação sócio-econômica 

5. Implicações legais e 

tecnológicas  

3. Rentabilidade 

4. Situação política 

5. Benefícios 

6. Gerenciamento 

7. Atividades competitivas 

8. Viabilidade 

9. Incertezas e grau de risco 

10. Competitividade do projeto 

3. Racionalidade do projeto 

4. Descrição do projeto 

5. Análise do projeto 

6. Sustentabilidade e riscos 

7. Principais condições 

8. Disponibilidade de 

implementação 

9. Conformidade com as 

políticas bancárias  

  Fonte: Adaptado de Puthamont & Charoennga (2007) 

A estratégia do investidor também pode influenciar a seleção de portfólio de projetos. 

Ravanshadnia, Rajaie & Abbasian (2010) apresentam um estudo de caso onde o portfólio de 

projetos de uma empresa da indústria da construção civil iraniana sofre alterações de acordo 

com a política da empresa: se de diversificação, de concentração de mercado ou de neutralidade. 

Para tanto, é empregado um método de decisão multi-atributo fuzzy em multi-estágios 

(MADM), utilizando o AHP para determinar os pesos de decisão e a lógica fuzzy para calcular 

o valor de cada projeto e modelar as imprecisões das informações. 

No âmbito nacional, encontra-se no Programa Nacional de Logística e Transporte 

(PNLT), desenvolvido pelo Ministério de Transportes, uma metodologia de seleção de portfólio 

se baseia nos conceitos da análise benefício/custo, que permite calcular os indicadores 

tradicionais de estudos de viabilidade econômica, o ROI e o NPV (BRASIL, 2012). Neste 

modelo, benefício para os usuários é calculado em termos monetários e de tempo, considerando 

a implantação de uma alternativa que reduz o tempo e o custo generalizado de transporte para 

o usuário. O estudo ressalta que utilizou apenas o critério econômico devido à complexidade 

de elaboração de um modelo multicritério, muito embora, análises de impactos ambientais e 

socioeconômicos devam ser considerados. 

 Melo, Medeiros & de Almeida (2015) utilizam o método PROMETHEE II para 

ordenação de projetos com abordagem de melhoria interna em empresa de construção civil, 

como certificações do sistema ISO, certificações do Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade no Habitat (PBQP-H) e a “Lean Construction”. Nesta aplicação, as restrições 

financeiras da empresa não são avaliadas. 

Adiante, apresentamos uma síntese da revisão da literatura apresentada nesta seção. 
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Tabela 2.6 - Síntese da literatura pesquisada 

Publicação Objetivo Método utilizado 

Bardhan, Bagchi & 

Sougstad (2004)  

Desenvolve um modelo de opções reais para 

priorização de projetos de tecnologia da 

informação  

Valor presente líquido e 

Otimização Dinâmica 

Pendharkar (2014) Apresenta um framework para avaliar um 

portfólio de projetos de TI 

Sugere a utilização de 

Programação Dinâmica 

quando os projetos são 

independentes e Programação 

Inteira Mista quando os 

projetos são interdependentes 

de Almeida; de 

Almeida & Costa 

(2013) 

Seleção de portfólio de projetos de sistema de 

informação 

PROMETHEE V com c-

ótimo 

Lopes & de 

Almeida (2015) 

Avalia portfólio de projetos com sinergias na 

indústria do petróleo  

MAUT 

Lopes & de 

Almeida (2013) 

Avalia portfólio de projetos de exploração de 

gás e petróleo  

Modelo aditivo multiatributo 

e PLI 

Gutjahr et al(2010) Desenvolve um modelo de otimização multi-

objetivo para a seleção de portfólio de 

projetos, incluindo ganhos de competência 

além de ganhos financeiros 

PLMO 

Lourenço, Morton 

& Bana e Costa 

(2012) 

Aborda o problema de seleção de um portfólio 

de projetos no contexto de recursos limitados, 

vários critérios, diferentes interações do 

projeto e vários tipos de incerteza 

Apresenta o software SONDA 

que por meio de algoritmos 

avalia a robustez de modelos 

de seleção de portfólios 

Nassif, Santiago 

Filho & Nogueira 

(2013) 

Seleção de Portfólio de Projetos em 

Administração Pública  

Lógica Fuzzy 

Ghasemzadeh, 

Archer (2000) 

Implementação de uma estrutura organizada 

para seleção de portfólio de projetos através 

de um sistema de apoio à decisão, Análise de 

Projetos e Sistema de Seleção PASS 

AHP e PLI 

Hassanzadeh, 

Nemati & Sun 

(2014) 

Seleção de portfólio de projetos de P&D PLMO com informações 

imprecisas 

Weissenböck, 

Girmscheid (2013) 

Propõe um modelo quantitativo para orientar 

o processo de seleção de projetos de empresas 

de construção, por meio de projetos de 

Parcerias Público Privadas PPP  

PLMO 

Abbasianjahrom, 

Rajaie (2012) 

Propõe um modelo para seleção de projetos na 

indústria da construção 

Lógica Fuzzy 

BRASIL. 

Secretaria de 

Política Nacional 

de Transportes 

(2012) 

Seleção de portfólio de projetos de 

infraestrutura e organização de transportes do 

Governo Federal Brasileiro 

ROI e NPV 

Vilkkumaa, Liesiö 

& Salo (2014) 

Propõe modelo para seleção de portfólio com 

tratamento de incertezas 

Modelagem de incertezas 

Bayesiana 

Urli & Terrien 

(2010) 

Propõe modelo eficiente para análise de 

portfólio de projetos 

SSPMO 
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Hall, Long & Sim 

(2015) 

Propõe modelo para avaliação de projetos com 

abordagem de risco 

Otimização combinatória por 

PLI e Algoritmos gulosos 

Dutra, Ribeiro & 

Carvalho (2014) 

Propõe um modelo para seleção de portfólio 

em empresa de distribuição de energia 

Ordenação dos projetos por 

meio de um Índice Global 

Econômico 

Ravanshadnia, 

Rajaie & 

Abbasian. (2010) 

Propõe um modelo para seleção de portfólio 

de empresas de construção de acordo com a 

estratégia de mercado da empresa 

MADM 

Cheng & Li 

(2005) 

Propõe um modelo para seleção de projetos na 

indústria da construção 

ANP 

Mohanty (1992) Propõe um modelo para seleção de projetos 

para empresa de construção com atuação em 

infraestrutura 

Matriz de comparação par-a-

par 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

2.3 Síntese do Estado da Arte e Posicionamento deste Trabalho 

Ao apresentar as estruturas de gerenciamento de portfólio de projetos existentes e a 

estrutura atual de planejamento e execução de obras públicas, fica claro que esta última emprega 

o conceito de gerenciamento individual de projetos, com foco principal no processo, ao invés 

dos resultados (benefícios) proporcionados pelo conjunto de projetos implementados. Desta 

forma, o presente estudo busca inserir o conceito de portfólio na fase de seleção do conjunto de 

projetos de obras públicas que serão implementados pela Administração, como primeiro passo 

para mudança de paradigma. 

Após levantamento de trabalhos publicados em seleção de portfólio, constatou-se uma 

variedade extensa de métodos na literatura que podem ser usados para selecionar portfólios, 

sem que no entanto, exista um consenso de quais métodos são os mais eficazes.  

Alguns dos trabalhos pesquisados, notadamente nas aplicações em empresas e 

organizações públicas, ignoram uma das premissas básicas do modelo de seleção de portfólio, 

conforme demonstrado pela literatura da seção 2.1.2 deste capítulo, que é o fato dos recursos 

disponíveis para execução do projeto serem tratadas como critérios de decisão ou até mesmo 

serem desconsiderados do modelo. Portanto, principalmente no setor público, onde os recursos 

são escassos, este fator deve ser considerado como restrição do problema. Assim sendo, a 

problemática de priorização ou ordenação e de seleção de alternativas, não se adequam ao 

objeto de estudo.  

Por entender que a construção civil integra um rol de atividades com diferentes níveis de 

complexidade, os decisores são impelidos a fazer escolhas sob várias óticas de avaliação, em 
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outras palavras, sob múltiplos critérios (MELO, MEDEIROS & DE ALMEIDA 2015). Por este 

motivo, os métodos de avaliação multicritério se adequam tão bem a realidade deste setor.  

A abordagem de riscos quanto à lucratividade também não se aplicam ao setor público, 

pois o objetivo é proporcionar benefícios à população. Nesse mesmo entendimento, o 

tratamento econômico do problema, como taxas de retorno de investimento, payback, só devem 

ser tratados sob a ótica dos cidadãos que se utilizarem economicamente da benfeitoria pública.  

A problemática do presente estudo é de portfólio com abordagem multicritério, e dentro 

desta visão, a classificação que mais se adequa é a proposta por de Almeida (2013): 

- Portfólio com método multicritério não compensatório: Quando na avaliação das 

alternativas considera-se a racionalidade não compensatória, e portanto, utiliza-se os métodos 

da família PROMETHEE ou ELECTRE, por exemplo. 

- Portfólio com método multicritério compensatório: Neste caso, a avaliação das 

alternativas leva em conta a racionalidade compensatória, onde o desempenho ruim de uma 

alternativa em critério pode ser compensado pelo desempenho em outro critério. São utilizados 

os métodos de agregação aditiva. 

- Portfólio com método compensatório e sinergia entre projetos: Ocorre em determinadas 

situações em que a execução conjunta de dois projetos trazem benefícios maiores que a soma 

isolada do benefício de cada projeto. Neste caso, deve-se seguir uma formulação específica, 

que leve em consideração um fator sik de sinergia entre os projetos pi e pk. 

Entendendo ainda que a problemática de portfólio adotada pelo autor, aplica a otimização 

combinatória dos projetos em torno de restrições, por meio da base matemática do problema da 

mochila. Dessa forma, temos a utilização conjunta de um MCDA para avaliação de projetos e 

seleção do portfólio por meio de PLI. 

Quanto ao método MCDA adotado, propõe-se neste trabalho a construção do modelo com 

base no framework adaptado de de Almeida (2013) e de Almeida et al (2015) à problemática 

de portfólio. Tendo em vista os fatores condicionantes para escolha de método multicritério 

apresentados na seção 2.1.1, sugere-se que o método seja pontuado caso a caso, por perceber 

que em determinadas situações, a racionalidade compensatória pode ser conveniente ou não à 

tipologia de obras estudadas. Entenda-se tipologia de obras como sendo uma das modalidades 

apresentadas na Tabela 2.2 empregadas no âmbito de edificações (casas populares e prédios), 

obras de arte (pontes, viadutos), obras de infraestrutura (estradas, redes de saneamento e de 

abastecimento de água), Para exemplificar esta situação, tomemos como exemplo, as tipologias 

de obras onde o impacto ambiental possua grande relevância, como as obras de construção de 
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barragens. Barragens ocupam grandes áreas e modificam o ecossistema do entorno, visto que 

modificam o regime dos cursos de águas. Nessa situação, um nível de impacto ambiental pode 

ser um limitador da viabilidade. Para este caso, a racionalidade compensatória provavelmente 

não será adequada, bem como a estrutura P;I de preferências, pois poderão haver situações de 

incomparabilidade (J) entre projetos. De outro modo, obras de pequeno porte, como residências 

e prédios, que possuem baixo impacto ambiental, uma vez que não promovem alterações no 

entorno, a racionalidade compensatória passa a ser adequada. 
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3 MODELO PROPOSTO 

Neste capítulo, propõe-se inicialmente um framework com as ações necessárias para 

aplicação do modelo multicritério para seleção de portfólio de obras públicas, com o fito de 

guiar as instituições públicas neste problema de decisão. São apresentadas ainda os elementos 

que devem compor os instrumentos de coleta de dados junto ao decisor no processo.  

Em seguida, o leitor é apresentado ao Estudo de Caso que se passa na instituição 

Ministério Público de Pernambuco, onde a aplicação do modelo proposto é realizada, com a 

identificação das principais características do problema de decisão e resultados da aplicação do 

questionário com o assessor do decisor.  

Com os dados obtidos, a aplicação numérica do modelo é realizada mediante interações 

com o assessor do decisor e aplicação de dois SAD, desenvolvidos no CDSID. O resultado 

recomendado pelo modelo é avaliado através da análise de sensibilidade por simulação de 

Monte Carlo, e discussões sobre o desempenho dos portfólios encontrados são discutidos com 

o assessor com a finalidade de inferir sobre a robustez do modelo e manutenção de sua 

recomendação inicial.       

3.1 Descrição do Modelo 

As fases para criação do modelo multicritério seguiram as 12 fases propostas por de 

Almeida (2013) e de Almeida et al (2015), quais sejam: 

1. Caracterização do decisor e outros atores 

2. Identificação dos objetivos 

3. Definição dos critérios 

4. Determinação dos projetos candidatos ao portfólio  

5. Identificação de fatores não controlados 

6. Modelagem de preferências 

7. Avaliação intracritério 

8. Avaliação intercritério 

9. Avaliação dos portfólios 

10. Análise de sensibilidade 

11. Análise dos resultados e recomendações 

12. Implementação da decisão 
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 Nas seis primeiras fases, a interação com o decisor é fundamental para entendimento 

completo por parte do analista do problema de decisão em estudo. Inicialmente, faz-se 

necessário o conhecimento de quem toma as decisões (uma única pessoa ou um grupo), quem 

são os stakeholders (pessoas de fora da organização que influenciam as decisões), os 

especialistas (pessoas que fornecem os dados e informações necessárias para medição dos 

critérios), entre outros atores que possa influenciar no processo decisório.  

A identificação dos objetivos fundamentais e meio são condicionantes para definição dos 

critérios. Os critérios por sua vez devem atender aos requisitos de não serem redundantes, serem 

exaustivos e consistentes para caracterizar o problema de decisão.  

A etapa 4 refere-se a determinação dos projetos candidatos à implementação, que podem 

ser determinados de várias formas, desde brainstorms com os membros da organização ou por 

meio da análise de áreas técnicas, por exemplo (DE ALMEIDA, 2013; DE ALMEIDA et al, 

2015). O espaço de ações, portanto, são as várias combinações possíveis dos projetos candidatos 

à implementação, ou seja, portfólios.  

A depender da característica do problema de decisão podem existir critérios que não estão 

sob o controle do decisor, dando a indicação de que o método a ser escolhido deva contemplar 

em sua estrutura axiomática o emprego de probabilidades, como é o caso do MAUT. Como já 

abordado no capítulo 2, a determinação da estrutura de preferências do decisor e da 

racionalidade (compensatória ou não compensatória) também consistem em etapas cruciais 

para determinação do método MCDA.  

Estas etapas estão, portanto, intimamente ligadas à natureza da organização objeto de 

estudo e ao perfil do decisor. Por se tratar de seleção de portfólio, baseado no problema da 

mochila, faz-se necessário uma etapa adicional: obter, junto ao decisor, a componente de 

restrição do problema (o orçamento total da organização, por exemplo), como também o custo 

de execução de cada projeto e ainda identificar se existe sinergia ou interdependência entre os 

projetos.  

 As etapas 7 e 8 subsequentes dependem do método escolhido e por este motivo não 

serão detalhadas neste momento.  

A etapa 9 refere-se a obtenção dos valores dos benefícios individuais dos projetos 

candidatos (bi). Dessa forma, determina-se o benefício de cada um dos portfólios possíveis de 

serem selecionados, o espaço de ações do modelo. Esses dados servirão de base para a 

otimização do problema pela inserção das restrições identificadas, e consequente avaliação dos 

portfólios possíveis. Por meio da aplicação da PLI o portfólio ótimo é determinado. 
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A etapa 10 consiste na realização da análise de sensibilidade do modelo, onde se investiga 

as consequências no resultado do modelo pela variação dos valores dos critérios, bem como dos 

custos de cada projeto. Desta maneira, será possível identificar até que nível de variação dos 

inputs, o modelo mantém os resultados iniciais inalterados ou com pequenas modificações.  

Para tanto, é crescente a utilização da técnica matemática denominada Simulação de 

Monte Carlo, que pode fornecer ao tomador de decisão uma diversidade de resultados possíveis 

de acordo com as variações introduzidas no modelo. Amostras de dados são geradas de acordo 

com uma distribuição de probabilidade e nível de variação escolhida, que melhor se adeque ao 

problema de decisão, utilizando como base o espaço amostral inicial do modelo. Estas amostras 

geradas consistirão em novos inputs ao modelo. 

Por se tratar de um problema de decisão de seleção de portfólio, que nos remete ao 

clássico Problema da Mochila, ao final do desenvolvimento será efetuada a rotina de cálculo de 

PLI.  

A coleta de dados deve ser realizada por meio de questionário com perguntas abertas e 

fechadas. A arguição é feita entre o analista de decisão e o decisor, fazendo as anotações e 

transcreverá as respostas ao questionário. Para melhor didática do processo, deve abordar 05 

temas, que são aplicados em momentos diferentes, intercalados com a análise das informações 

pelo analista de decisão. As seções são alinhadas ao fluxograma, que será apresentado adiante, 

com as seguintes temáticas: 

 Caracterização dos atores e instituição: com questões abertas e fechadas, visa 

identificar os atores do processo decisório e os objetivos da instituição. A um só tempo, 

levanta informações sobre o processo atual de decisão da organização. 

 Critérios do problema de decisão: com questões abertas e fechadas, são obtidas 

informações que possam ser úteis na construção dos critérios, por meio de perguntas 

abertas, já levando em conta as informações obtidas no tópico anterior. 

 Projetos candidatos a implementação: questões abertas e fechadas sobre a relação 

dos projetos, descrição de cada um, custo e demais características. 

 Modelagem de preferências: questões fechadas que busca identificar se a vantagem 

em um critério contrabalanceia a desvantagem de outro critério com auxílio de um 

exemplo com os projetos obtidos na etapa anterior e dados numéricos hipotéticos. Bem 

como questões fechadas que identificam qual a estrutura de preferência do decisor. 

 Aplicação do método MCDA: questões fechadas estruturadas com base no modelo 

selecionado.  
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 Apresentação dos resultados ao decisor: questões abertas para captar as impressões 

do decisor quanto aos resultados obtidos pelo modelo e contribuições para a 

instituição.  

 Antes de sua aplicação, o questionário deve passar por uma etapa de teste junto a 

especialistas, com o objetivo de aproveitar o conhecimento empírico destes para aprimorar a 

pesquisa. Estes especialistas podem ser outros atores do processo decisório e analistas de 

decisões. Cabe ressaltar que a formulação do questionário serve apenas como um guia, pois as 

entrevistas não seguem um padrão estruturado, tendo em vista o aspecto interativo do 

desenvolvimento do MCDA. A formatação do questionário é apresentado no Apêndice desta 

dissertação. 

A seguir apresentamos um fluxograma que integra o procedimento de de Almeida (2013) 

e de Almeida et al (2015) à problemática de portfólio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos 

Básicos do 

Problema 

de Decisão 

Escolha 

do método 

MCDA 

Quem são o decisor e demais atores? Quais os objetivos da instituição? 

 

Quais critérios são adequados e suficientes para representar o problema de decisão? 

Existem fatores não controlados? 

 

Quais são os projetos candidatos à implementação? Qual custo estimado de cada um? 

 

Existe sinergia ou interdependência entre os projetos? 

Qual a estrutura de preferências do decisor? E a 

racionalidade do método mais apropriada? 

 

Escolha do Método: Avaliação intracritério e intercritério de acordo com o 

procedimento do método – Avaliação individual dos projetos candidatos (bi) 
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3.2 Aplicação do Modelo 

O problema de decisão está inserido numa entidade pública do Estado de Pernambuco, 

denominada Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e refere-se a seleção de portfólio de 

projetos relacionados com o crescimento físico da entidade, ou seja, obras, reformas e 

ampliações. 

O MPPE, conforme art. 127 da Constituição Federal de 1988, é uma instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (BRASIL, 

1988). Os agentes públicos, membros da instituição, que atuam na atividade finalística são os 

Promotores e Procuradores de Justiça.  

Atua em 14 (catorze) circunscrições, estando presente em 185 (cento e oitenta e cinco) 

municípios, incluindo a capital e o distrito de Fernando de Noronha, conforme mapa a seguir. 

No interior do Estado, algumas promotorias não possuem sede própria, estando abrigadas, nos 

Fóruns da cidade. Dessa forma, a descentralização geográfica é um dos grandes desafios a ser 

transposto na organização administrativa.  

Otimização, 

Consolidação e 

Implementação 

Figura 3.1- Fluxograma de ações para seleção de portfólio de projetos com abordagem multicritério 

Fonte: de Almeida (2013), de Almeida et al (2015), Esta Pesquisa (2015) 

Avaliação dos portfólios possíveis e determinação da restrição do problema 

 

Otimização por Programação Linear Inteira – Seleção de portfólio 

 

Análise de sensibilidade por meio da técnica de Simulação de Monte Carlo e 

Análises adicionais 

 

Análise dos resultados, recomendações 

 

Implementação da Decisão 
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Assim, os setores administrativos da instituição veem-se impelidos a tomar decisões sobre 

quais projetos para modernização de sua infraestrutura serão priorizados, visto que os recursos 

financeiros atuais não permitem a execução de todos os projetos concomitantemente.  

A figura 3.2 apresenta a setorização do Estado de Pernambuco nas 14 circunscrições 

administrativas do MPPE, onde se verifica a concentração das circunscrições na RMR e Zona 

da Mata, enquanto que no Agreste e Sertão encontram-se mais espaçadas. O que denota uma 

menor presença do MPPE nestas duas últimas regiões, e portanto, necessidade de expansão de 

sua infraestrutura.  

 

 

Figura 3.2 - Mapa de sedes e circunscrições do Estado de Pernambuco 

Fonte: PERNAMBUCO (2012) 

 

No âmbito estadual, o MPPE tem sua organização pautada nos termos da Lei Orgânica 

Estadual (Lei Complementar n° 12, de 27/12/1994, com alterações posteriores). 

De acordo com o relatório da Comissão de Modernização do MPPE, na elaboração do 

planejamento estratégico do quadriênio 2013-2016, a missão da instituição é: “Servir à 

população, promover o exercício da cidadania e contribuir para a justiça social.” 

(PERNAMBUCO, 2012).  

Enquanto que a visão, é assim definida: “Ser uma Instituição próxima do cidadão, 

transformadora da realidade social, com efetividade e respeito às necessidades atuais e futuras 

da população”. 

Os valores institucionais pactuados no Planejamento Estratégico da instituição são abaixo 

relacionados (PERNAMBUCO, 2012): 

 Comprometimento com a Instituição 
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 Transparência 

 Honestidade 

 Comprometimento com a dignidade humana 

 Ética 

 Probidade 

As entrevistas foram realizadas com a Coordenação Ministerial de Apoio Técnico e 

Infraestrutura (CMATI), que conforme será explanado, possui a função de Assessor do decisor 

da instituição. 

De acordo com as entrevistas realizadas, foi relatado que o processo de decisão atual da 

instituição não segue um método formal, tampouco existem critérios técnicos. Algumas 

situações foram colocadas, como geradoras de melhoria da infraestrutura: 

- Os membros da instituição obtém um terreno e oficiam a Administração da instituição 

solicitando a construção de uma sede;   

- Como algumas Promotorias ocupam prédios dos fóruns de justiça estadual, é comum 

que o próprio fórum não comporte o crescimento do MPPE, o que exige a saída e criação de 

uma nova sede; 

- Administradores dos prédios sede solicitam intervenções de melhorias (reforma interna) 

dos prédios; 

- Crescimento do número de promotores e servidores, inviabilizando a sede atual e 

provocando a construção de uma nova ou ampliação da existente. 

Tais demandas chegam ao CMATI e reuniões periódicas são realizadas entre os 

assessores e decisor, para seleção dos projetos que serão implementados. A centralização das 

informações e participação ativa no processo decisório se dá em geral com a CMATI, motivo 

pelo qual, foi escolhido para responder ao questionário e assessorar o decisor na formulação do 

modelo ora proposto. 

3.2.1 Atores do processo decisório 

A aplicação do questionário permitiu identificar os seguintes atores do processo decisório 

DECISOR: Procurador Geral de Justiça (PGJ) 

ASSESSORES: Coordenador Ministerial de Apoio Técnico e Infraestrutura / Secretário 

Geral / Sub-Procuradoria Administrativa 

ESPECIALISTAS: Outros setores da instituição atuarão como especialistas, fornecendo 

dados relevantes ao problema, como a geração do espaço de alternativas possíveis (itens do 
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portfólio), estimando custo e duração do projeto, projeções de crescimento da instituição, 

recursos orçamentários disponíveis, avaliações subjetivas de visibilidade dos projetos, entre 

outros. É o caso da Assessoria de Planejamento, que atua na gestão financeira da instituição, e 

do Departamento de Infraestrutura, que atua no levantamento, elaboração de projetos técnicos, 

orçamento, execução e manutenção. 

3.2.2  Critérios de Decisão 

De acordo com os objetivos estratégicos da instituição, o assessor declarou que os 

critérios para avaliação de projetos candidatos à implementação devem responder de forma 

exaustiva às seguintes perguntas: 

1. A promotoria atual está compatível com a demanda de processos e atendimentos? 

2. Há tendência de crescimento de demanda? 

3. A construção ou reforma ou ampliação é oportuna? 

4. Qual estado de conservação da sede atual? 

Sendo assim, critérios foram estabelecidos para responder a cada pergunta, priorizando a 

utilização de indicadores existentes na instituição ou critérios de fácil acesso e compreensão.  

Todos indicadores são de natureza discreta, com significados qualitativos e quantitativos. São 

os seguintes:  

1. ÍNDICE DE ATENÇÃO (IA):  

Busca identificar a sobrecarga de demanda que o Ministério Público de Pernambuco tem 

em uma dada localidade. É um atributo do tipo proxy, pois combina vários fatores para explicar 

uma eventual sobrecarga da promotoria. Tal critério foi oriundo de um estudo do setor de 

estatística da Comissão de Modernização do MPPE, que já é utilizado em outros processos 

decisórios dentro da instituição, e portanto, sua utilização para representar a sobrecarga de 

demanda foi priorizado no presente estudo de caso. 

O atributo se baseia em cinco fatores: 

- Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), que constitui um indicador de 

desenvolvimento sócio-econômico em três áreas de atuação: emprego e renda, educação e 

saúde; 

- Número de processos judiciais (NPJ);  

- Número de procedimentos extrajudiciais (NPE); 

- Número de cargos de Promotor de Justiça (Nº de PJ); 
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- Logaritmo do número de municípios na base 1000. O número de municípios deve ser 

levado em consideração visto que determinadas promotorias absorvem demandas de mais de 

um município. 

A equação abaixo apresenta a maneira como os fatores foram combinados para gerar o 

valor dos respectivos índices de atenção (IAcont).  

)ºlog1(
º

5,11
1000 municipiosn

dePJN

NPENPJ

IFDM
IAcont 


                               (3.1) 

Os fatores possuem a seguinte influência na formulação:  

- O IFDM produz um efeito inversamente proporcional ao Índice de Atenção. Ou seja, 

quanto menor é o indicador de desenvolvimento do município, maior é a demanda de processos 

na Promotoria de Justiça, pois reflete condições sociais precárias da população; 

- Os números de processos que a localidade recebe afeta diretamente a demanda, e 

portanto necessidade de melhorias. Quanto mais processos a Promotoria desta localidade 

recebe, maior é o IA do município. O NPE é ponderado em 1,5 em relação ao NPJ pelo grau de 

dificuldade e tempo maior demandado; 

- O número de promotores existente na localidade ameniza o IA, ou seja, deve-se se dar 

maior atenção àquelas promotorias que possuem poucos promotores e uma alta demanda; 

- O logaritmo do número de municípios que a promotoria absorve serve para equacionar 

o fato de que um promotor que atende em 50 processos distribuídos em duas localidades 

distintas é mais sobrecarregado do que o promotor que atende os mesmos 50 processos em uma 

única localidade, por exemplo.  

O resultado da equação 3.1 fornece um valor, indicando que quanto maior o valor obtido, 

pior a situação da Promotoria de Justiça, ou seja, é um indicativo de necessidade de maior 

atenção. E, opostamente quanto menor o valor encontrado, melhor a situação da Promotoria. 

Devido ao fato de os resultados obtidos a partir da equação dos índices de atenção não 

apresentarem um limite superior para o valor do índice, a Comissão de Modernização do MPPE 

realizou duas transformações estatísticas no resultado contínuo do índice. Primeiramente foi 

realizada a padronização dos resultados obtidos a partir do seguinte cálculo: 

)(

)(

cont

contcont
padr

IAaodesviopadr

IAmédiaIA
IA


                                                                                                        (3.2) 

Em seguida, aplicou-se a transformação abaixo para obtenção do resultado final do índice 

de atenção: 
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                                                                              (3.3) 

Dessa forma, o indicador é apresentado numa escala de 0 a 5, onde valores mais próximos 

de 5 indicam que a Promotoria de Justiça necessita de maior atenção e quanto mais próximo de 

0 melhor é a situação. 

A figura 3.3 apresenta o desempenho do IA geograficamente no Estado. As regiões verdes 

apresentaram IA < 2, enquanto que as amarelas 2 ≤ IA ≤ 3 e as vermelhas IA > 3. Constata-se 

que a maior parte dos municípios obteve um IA abaixo de 2, indicando que 86 Promotorias 

estão em uma melhor situação quando comparado com as demais. Estão em uma situação 

intermediária 35, pois obtiveram um IA no intervalo de 2 a 3. Por último, identificou-se que 27 

das Promotorias de Justiça apresentaram IA acima de 3, indicando que essas Promotorias 

merecem uma maior atenção para adequação e solução de suas deficiências. 

 

Figura 3.3- Índices de Atenção por Localidade 

Fonte: PERNAMBUCO (2012) 

 

2. CRESCIMENTO POPULACIONAL (CP):  

Este critério representa o crescimento da população de cada município pernambucano, 

que tem relação direta com crescimento da demanda de processos judiciais e extrajudiciais em 

uma Promotoria. É obtido pelo crescimento acumulado dos últimos 4 anos, de 2007 a 2010, 

segundo fonte disponível do IBGE, expresso em percentual. A opção pelo valor do indicador 

acumulado em quatro anos, se justifica por esta ser a primeira aplicação do modelo, ou seja, 

uma primeira aferição. É de se esperar que nas próximas aplicações, sejam utilizados o 

crescimento anual. 
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Neste ponto pode-se discutir se o IA e o CP poderiam ser critérios reduntantes, uma vez 

que na formulação do IA utiliza-se um indicador econômico, o IFDM, em que o crescimento 

populacional poderia ser correlacionado. Para verificar esta hipótese, foi empregado uma 

análise estatística de correlação, conhecido como r de Pearson, no espaço amostral conhecido. 

Dessa forma, busca-se quantificar a intensidade de associação entre os critérios IA e CP. A 

figura 3.4 apresenta o gráfico de dispersão entre os dois critérios e o respectivo valor de r obtido. 

O teste da hipótese teve por base a regra rápida apresentada por Doane & Seward (2008), para 

significância a 5%. Tendo a amostra 148 elementos, o valor de r deveria ser superior a 0,1644 

para rejeitarmos a hipótese de correlação nula. Como o valor de  r calculado foi igual a 0,03867 

não podemos rejeitar a hipótese de correlação nula. Nesse caso, podemos afirmar que a presença 

desses dois critérios no modelo de decisão não acarretaria em redundância. 

 

Figura 3.4 - Gráfico de dispersão com coeficiente de correlação, os critérios CP e IA 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

Assim sendo, e de acordo com os resultados de correlação obtidos, opta-se por manter os 

dois critérios. Além disso, entende-se o CP é um fator externo que pode impactar o IA, mas o 

IA pode sofrer alterações independente do CP. Exemplo: Problema social e/ou ambiental 

específico da localidade/região ou aumento de atribuições da Promotoria do local. 
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3. POSSE DE TERRENO (PT):  

Busca representar a urgência da realização do projeto sob o aspecto da condição de 

propriedade do terreno. Critério expresso em escala verbal de 1 a 5, com a seguinte 

categorização: 

(1) O MPPE possui posse permanente;  

(2) O MPPE possui posse por tempo indeterminado;  

(3) O MPPE possui posse provisória por dois anos ou mais;  

(4) O MPPE possui posse provisória por um ano;  

(5) O MPPE possui posse provisória por menos de um ano. 

É situação comum que prefeituras e governo estadual repassem para o MPPE posses 

provisórias de terrenos, por meio de termos de doação, em que se tem a expectativa, em um 

curto período de tempo, que o terreno doado seja ocupado com uma edificação para uso 

administrativo. Dessa forma, no processo de decisão, este é um fator preponderante, pois não é 

desejável ter a posse provisória, de um dado terreno, perdida por falta de investimento.  

Vale ressaltar ainda, que o termo “Terreno” aqui está sendo utilizado, mas há situações 

em que a posse refere-se a um terreno com imóvel edificado. Neste caso, espera-se do MPPE 

uma intervenção do tipo obra de reforma, para adaptar o imóvel às condições necessárias ao 

funcionamento de uma Promotoria, por exemplo. 

 

4. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL (CIA):  

Busca representar a urgência de realização do projeto sob o ponto de vista do estado atual 

do imóvel. Esses dados foram obtidos através de um levantamento das condições atuais da 

maioria dos imóveis do MPPE, realizado por equipe técnica de engenheiros e arquitetos. É um 

indicador já existente na instituição, oriundo de um trabalho integrante das ações para promoção 

da melhoria das condições de Acessibilidade do MPPE.  

De cada imóvel, foram avaliados 6 itens construtivos: P (paredes), PI (piso), T (teto), PO 

(portas), J (janelas), R (revestimento externo). O item R só era avaliado em casos onde a 

promotoria tinha sede própria. Quando esta se localizava dentro de um fórum, tal item não foi 

avaliado.   

Cada item construtivo avaliado foi classificado da seguinte forma quanto ao estado de 

conservação: 
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Tabela 3.1 - Classificação dos itens construtivos avaliados 

Estado de Conservação Descrição Valor atribuído 

Péssimo Necessita reparos imediatos 5 

Ruim Necessita reparos significativos 3 

Bom Necessita pequenos reparos localizados 1 

Ótimo Está em perfeito estado 0 

Fonte: Esta Pesquisa  (2015) 

O score do CIA varia de 0 (zero) a 100 (cem), sendo 0 a melhor classificação e 100 a pior. 

É obtido através da ponderação dos fatores da seguinte forma: 

Para Promotorias que estão em edifícios próprios, alugados ou cedidos:  

RJPOTPIPCIA  3555                                                                   (3.4) 

Para Promotorias que estão em fóruns os itens analisados são apenas os internos à 

Promotoria. Portanto, o item R (revestimento) é retirado da equação e sua ponderação 

distribuída igualmente entre os demais itens, acrescentando 0,6 às ponderações da equação 3.4, 

de forma a manter o score de CIA variando de 0 a 100.  

JPOTPIPCIA  6,16,16,56,56,5                                                      (3.5) 

3.2.3 Projetos Candidatos à Implementação 

Foram levantados 18 projetos candidatos à implementação para o ano de 2016, conforme 

entrevista com a CMATI e coleta de dados junto ao Departamento de Infraestrutura do órgão. 

Abaixo a relação de cada projeto com a respectiva localidade e tipologia de obra: 

Tabela 3.2 - Relação dos projetos candidatos 

Projetos 

Candidatos 
Localidade 

Tipologia de obra 

pública 

Fase de planejamento 

interno 

Projeto 1 Recife Ampliação Em concepção 

Projeto 2 Recife Reforma Em concepção 

Projeto 3 Recife Reforma Em concepção 

Projeto 4 Recife Reforma Concepção a iniciar 

Projeto 5 Recife Reforma Concepção a iniciar 

Projeto 6 Bezerros Construção Concepção a iniciar 

Projeto 7 Santa Cruz do 

Capibaribe 

Construção Concepção a iniciar 

Projeto 8 Olinda Construção Concepção a iniciar 
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Projeto 9 Caruaru Reforma Concepção a iniciar 

Projeto 10 Serra Talhada Construção Concepção a iniciar 

Projeto 11 Ipojuca Construção Concepção a iniciar 

Projeto 12 Carpina Reforma Concepção a iniciar 

Projeto 13 Paulista Reforma Concepção a iniciar 

Projeto 14 Igarassu Reforma Concepção a iniciar 

Projeto 15 Goiana Reforma Concepção a iniciar 

Projeto 16 Jaboatão Reforma Concepção a iniciar 

Projeto 17 Caruaru Ampliação Concepção concluída 

Projeto 18 Nazaré da Mata Construção Concepção concluída 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

Cumpre observar que 56% dos projetos candidatos são referentes à reformas internas para 

promover melhorias e rearranjos físicos às sedes já existentes. Apenas 2 demandas são 

referentes à ampliação, ao passo que 6 são relativas à construção de nova sede. De fato, é 

esperado o baixo número de ampliações devido à necessidade de terreno ocioso disponível nas 

sedes existentes. 

 

Figura 3.5 - Distribuição das tipologias de obras nos projetos candidatos 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

Os projetos também foram classificados quanto às suas fases de planejamento interno: 

concepção a iniciar, em concepção e concepção concluída. Tal dado é importante porque na 

fase de concepção não há dispêndio financeiro significativo, e portanto o custo anual do projeto 

0

2

4

6

8

10

12

Ampliação Construção Reforma



Capítulo 3 Modelo Proposto 

  52 

 

é reduzido. Dessa forma, é possível obter de forma mais precisa o custo anual dos projetos 

candidatos. 

O custo individual de cada projeto é obtido a depender da tipologia do projeto. Para o 

caso das reformas e ampliações, o custo é por uma medida de tendência central em uma amostra 

de dados coletados nos últimos 04 anos. A amostra refere-se ao custo por m² de obras já 

executadas pelo Departamento de Infraestrutura, e apresentou os seguintes valores:   

Tabela 3.3 – Mediana do custo de obras do MPPE 

Valor mediano para reformas de pequeno porte R$ 400,00/m² 

Valor mediano para reformas de grande porte R$ 1450,00/m² 

Valor mediano para ampliações R$ 1950,00/m² 

Fonte: Esta Pesquisa  (2015) 

Aqui fez-se uma separação das reformas em duas classes: pequeno porte e grande porte. 

As reformas de pequeno porte visam basicamente à recomposição das características originais 

do edifício sede de Promotoria. Por exemplo, uma recuperação de coberta, revitalização de 

pintura, substituição de sistemas elétricos, hidráulicos e de climatização. Já as reformas de 

grande porte reestruturam os espaços físicos do local, criando novas disposições de ambientes, 

como salas, auditório e banheiros, por exemplo. Nessa situação, mudanças profundas ocorrem 

em todas os subsistemas que compõem a edificação (elétrico, hidráulico, climatização e rede 

lógica), fazendo com que o custo da intervenção, ainda que se tratando de uma reforma, seja 

bem mais elevado.  

Para o caso de construções, o custo do projeto é obtido por meio de concepções padrões 

desenvolvidas no Departamento de Infraestrutura. Existem 3 concepções cujos custos de 

construção foram determinados a partir da elaboração de orçamento de engenharia executivo, 

apresentando os valores da seguinte forma:  

Tabela 3.4 - Custo de construção das concepções padrões do MPPE 

Concepção 1  R$ 550.000,00 

Concepção 2 R$ 1.200.000,00 

Concepção 3 R$ 3.800.000,00 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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3.2.4 Modelo Aditivo Determinístico 

O questionário elaborado nesta dissertação, visou, entre outros, a determinação junto ao 

assessor do decisor do método MCDA a ser aplicado no Estudo de Caso. Identificou-se a 

aplicabilidade do Modelo aditivo determinístico para obtenção dos valores dos benefícios (bi) 

de cada projeto candidato à implementação.  

Cabe ressaltar que o Modelo aditivo requer, para sua aplicação, a observância de uma 

axiomática, na qual reside seu sucesso (DE ALMEIDA, 2013; DE ALMEIDA et al, 2015). 

Dessa forma, as entrevistas e interações com o assessor do decisor, permitiram a escolha do 

modelo aditivo determinístico, com base no atendimento das seguintes premissas:  

- Foi identificada a racionalidade compensatória do problema de decisão 

Foi formulado o seguinte questionamento ao assessor do decisor:  

“Imagine a seguinte situação: Um jogo de vôlei é decidido em 3 sets. O time Alfa fez a 

seguinte pontuação nos sets: 20, 25, 11. O time Beta fez a seguinte pontuação nos sets: 19, 23, 

25. Total de sets vencidos: Alfa 2 x Beta 1. Total de pontos Alfa 56 x Beta 67. Imagine agora 

que Alfa e Beta são dois projetos candidatos de 2016. Quem seria priorizado?” 

A resposta do assessor do decisor para o caso foi o time Beta. Essa mesma pergunta foi 

feita substituindo o conceito de times por obras fictícias, e o assessor do decisor respondeu da 

mesma forma, ou seja, sendo desejável que a vantagem em um critério contrabalanceie a 

desvantagem de outro critério. O que se busca, então, é um maior benefício médio do projeto. 

Apesar de em políticas públicas, quando tratamos de questões ambientais, a compensação entre 

critérios ser questionável, no caso atual, a natureza compensatória é mais adequada. Até porque, 

como não se tratam obras de infraestrutura, as tipologias presentes no estudo são baixo potencial 

de danos ambientais. Cumpre ressaltar que esta definição junto ao decisor é uma das principais 

características do problema de decisão que apoia a utilização do modelo aditivo. 

- A estrutura de preferências do decisor foi do tipo (P;I) 

Tendo em vista a definição dos critérios anteriormente, foram simuladas situações junto 

ao assessor do decisor em que se pedia um manifesto sobre a preferência entre duas alternativas 

(projetos) fictícios. Os questionamentos conduziram a uma estrutura do tipo P;I que é 

determinante para a aplicação do modelo aditivo (Vincke, 1992). Ou seja, em todas as 

simulações o assessor do decisor conseguiu expressar uma preferência estrita ou um “empate” 

entre duas alternativas. Os critérios e dados fornecidos não suscitaram dúvidas quanto ao 



Capítulo 3 Modelo Proposto 

  54 

 

posicionamento ou incompletude de informações necessárias para o julgamento do assessor do 

decisor. 

- Incerteza e risco não são relevantes para o problema decisório 

Como apresentado no item 3.1.2, as consequências, os valores aferidos para cada critério, 

são de natureza determinística, objetivamente determinados. 

 - Existe Independência Preferencial entre critérios     

Buscou-se avaliar a independência preferencial entre critérios, pela apresentação visual 

ao assessor do decisor de gráficos comparativos entre pares de critérios com 4 consequências 

assinaladas. Estas consequências situam-se dentro do espaço de ações do problema de decisão. 

O objetivo foi identificar o atendimento à formulação matemática de Vincke (1992), que diz 

respeito a influência que um critério pode causar na preferência do decisor no desempenho de 

um outro critério. 

Tendo-se avaliado a estrutura axiomática que apoia a escolha do método, apresenta-se 

nas próximas seções a formulação matemática e parametrização do Modelo Aditivo, com 

auxílio de um SAD desenvolvido no CDSID denominado “Elicitation for Tradeoff Additive 

Model with Linear Value Function Código TU-T2ONO-WT1” (LUGO et al, 2015). A função 

valor v(x) que expressará os benefícios de cada projeto serão obtidos pela expressão do Modelo 

Aditivo (Keeney & Raiffa, 1976): 

)( = v(x)
1

j

n

j

jj xvk


                                                                            (3.6) 

Onde vj(xj) são as funções valores marginais para cada critério j; kj é a constante de escala 

(refere-se à taxa de compensação entre critérios); xj é o vetor consequência e n é o número de 

critérios do problema de decisão.  

Por fim, cumpre esclarecer que a literatura apresenta ainda outros métodos de agregação 

aditiva aplicados em situações de certeza, a exemplo do SMARTS, SMARTER, Macbeth e 

AHP. Estes métodos diferenciam-se do Modelo aditivo determinístico, notadamente nos 

procedimentos para elicitação de preferências e parametrização do modelo. No entanto, pela 

ampla utilização do Modelo aditivo, pela estrutura normativa do método, procedimento de 

elicitação formal por trade-offs e pela existência de SAD desenvolvido pelo CDSID, foi feita a 

opção pela utilização deste método.   
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3.2.4.1 Matriz de Decisão 

 Como apresentado na equação 3.6, o Modelo aditivo possui dois inputs principais, os 

outcomes (xj) e as constantes de escala (kj). Dessa forma, a parametrização deste método inicia-

se pela avaliação intracritério, que seria a definição das funções valores marginais vj(xj). 

Usualmente adota-se a função linear (DE ALMEIDA, 2013), de forma que os outcomes 

assumam valores compreendidos entre os intervalos de 0 a 1. Este procedimento se faz 

necessário para tratamento adequado dos critérios, que naturalmente apresentam-se em 

unidades de medidas distintas. 

 A tabela 3.5 apresenta a matriz de decisão, onde se observa para cada projeto candidato a 

implementação e seus desempenhos em cada critério. Esta matriz representa o primeiro dado 

de entrada no SAD, que possibilita a obtenção das funções valores marginais em cada critério. 

  

Tabela 3.5 - Matriz de Decisão para avaliação dos projetos candidatos 

Projetos Candidatos 
IA CP PT CIA 

Crescente Crescente Crescente Crescente 

Projeto 1 1,1 8,07 2 20 

Projeto 2 1,1 8,07 2 24 

Projeto 3 1,1 8,07 2 5 

Projeto 4 1,1 8,07 2 74 

Projeto 5 1,1 8,07 2 78 

Projeto 6 2,5 2,26 5 42,4 

Projeto 7 0,5 48,32 5 9 

Projeto 8 1,1 2,68 3 22 

Projeto 9 1,0 24,16 2 1 

Projeto 10 1,2 11,73 1 30 

Projeto 11 2,9 36,06 1 22 

Projeto 12 3,5 17,31 2 18 

Projeto 13 1,3 14,58 2 37 

Projeto 14 1,1 24,00 2 20 

Projeto 15 2,5 6,28 3 20 

Projeto 16 0,7 10,84 1 6 

Projeto 17 1,0 24,16 2 1 

Projeto 18 1,3 5,27 2 40 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

Outra informação importante a ser fornecida ao SAD diz respeito se o critério é 

monotonicamente crescente ou decrescente. O que significa dizer que se o critério é crescente 

então a preferência do decisor aumenta no mesmo sentido numérico do outcome.  



Capítulo 3 Modelo Proposto 

  56 

 

No caso em estudo, quanto maior o outcome no Índice de Atenção de dada alternativa, 

maior será a preferência do decisor por esta. Se o critério for decrescente, o raciocínio é inverso, 

ou seja, à medida que o outcome diminui, aumenta-se a preferência do decisor. Desta forma, as 

funções valores marginais serão construídas no SAD, de acordo com o sentido preferencial do 

decisor em cada critério. 

 

3.2.4.2 Elicitação por tradeoff com função valor linear 

O passo seguinte é a avaliação intercritério que consiste na determinação das constantes 

de escala do problema, por meio da especificação de um valor de trade-off (Keeney, 2002).  

Para especificar um valor trade-off, deve-se determinar, junto ao decisor, duas 

consequências que são indiferentes entre si. Desta análise, a função valor do problema de 

decisão pode ser facilmente construída, pelo desenvolvimento matemático a seguir (Keeney, 

2002), considerando 2 critérios: 

 

 ykxk = ykxk 12212211                                                    (3.7) 

   1 = kk 21                                                                                  (3.8) 

                                            Onde k1 e k2 ≥ 0 

 

Antes da elicitação das constantes de escala do modelo aditivo (kj) no SAD, o primeiro 

passo foi de familiarização do decisor com o espaço de ações do problema, bem como com o 

intervalo de valores possíveis de cada critério e ainda a direção da preferência, se crescente ou 

decrescente. 
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Figura 3.6 - Cadastramento dos dados do problema de decisão no SAD 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

Após esta etapa, e cadastramento no SAD da matriz de decisão, o decisor é apresentado 

a um cenário onde uma alternativa hipotética assume os piores desempenhos do espaço de 

ações. Em seguida, questiona-se ao decisor: “se você pudesse melhorar o desempenho de um 

critério desta alternativa, qual seria?” (LUGO et al, 2015).  

Conforme tela abaixo, o decisor selecionou o critério Conservação Atual do Imóvel 

(CIA). O objetivo desta etapa é obter do decisor a ordenação dos critérios para que, no fim do 

procedimento de elicitação, verifique-se que se as constantes de escala obtidas estão ordenadas 

da mesma forma que os critérios, o que confere consistência ao método.  
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Figura 3.7 - Passo 01: Ordenação dos critérios 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

Este questionamento foi repetido até obter-se a seguinte ordenação: CIA > IA > CP > PT. 

Neste ponto, verifica-se a observância da Ordenação Linear. 

O segundo passo do processo de elicitação visa a identificação dos valores entre critérios 

adjacentes (conforme estabelecido no primeiro passo) para os quais a indiferença do decisor é 

detectada. Trata-se de uma sequência de questões comparando duas alternativas hipotéticas, 

que possuem apenas um critério com desempenho máximo, onde o decisor é questionado pela 

sua preferência entre estas duas alternativas. O valor em um dos critério (de melhor ordenação) 

vai sendo decrescido até o momento em que o decisor manifeste sua indiferença entre as duas 

alternativas. Assim, monta-se o sistema com (j-1) equações, de forma a determinar os valores 

de cada kj. As figuras a seguir mostram as respostas de indiferença obtidas com o decisor do 

estudo de caso: 
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Figura 3.8 - Passo 02: Questões de preferência entre CIA e IA 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

Na figura 3.8 temos o questionamento feito ao assessor do decisor sobre sua preferência 

entre duas alternativas onde os critérios CIA e IA estão no nível máximo, respectivamente em 

cada alternativa. Pela ordenação dos critérios é de se esperar que nessa situação, o assessor do 

decisor prefira a primeira consequência, conforme assinalado na sua resposta. Durante as 

avaliações de trade-off, verificações de consistência são feitas pelo SAD, com base na 

comparação entre o julgamento de preferências emitido e ordenação realizada no Passo 2. 

Quando a inconsistência é detectada o SAD emite um aviso (LUGO et al, 2015), para que o 

assessor do decisor e analista de decisão possam regredir a avaliação e reavaliar suas respostas 

ou até mesmo a ordenação dos critérios.   
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Figura 3.9 - Obtenção de indiferença entre CIA e IA 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

Automaticamente o SAD faz uma varredura no espaço de ações apresentando valores de 

consequências para o assessor do decisor de forma intervalada. Ocorre, conforme a figura 3.9, 

que nem sempre o valor automaticamente apresentado está de acordo com o julgamento do 

assessor do decisor. Para isto, existe um campo em aberto no SAD, onde o assessor do decisor 

pode colocar o valor de consequência para qual se constante indiferença, ou seja, o valor de 

trade-off. No caso apresentado na figura, o assessor do decisor colocou diretamente o valor 60. 

As figuras adiante, mostram os resultados de indiferença obtidos na avaliação entre os pares de 

critérios IA e CP, CP e PT. 
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Figura 3.10 - Obtenção de indiferença entre IA e CP 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

Sabendo que o IA varia de 1 a 5, pela resposta dada na questão da figura 3.10, conclui-se 

que o valor intermediário de 3 para IA é tão significante para o assessor do decisor que é 

indiferente a uma situação onde a população de dada localidade tenha aumentado em 50% nos 

últimos 4 anos de aferição do IBGE.  

Na próxima figura, percebemos que o ponto de indiferença entre CP e PT é quando o 

primeiro assume valor de 40% e o segundo está no seu nível máximo 5. Ou seja, o assessor do 

decisor prioriza questões como estado de conservação, aumento de demanda, expansão 

populacional do município em detrimento ao fato do MPPE possuir uma propriedade provisória 

de um terreno. Em outras palavras, parece ser adequado o entendimento de que o fato do MPPE 

ter obtido ganho de um terreno não justifica a construção de um edifício sede. Neste ponto, 

percebe-se que o procedimento pode ser útil para o assessor do decisor indicar à Administração 

do MPPE a devolução de terrenos e propriedades, em que não se verifique a priorização de 

construção ou reforma. 
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Figura 3.11 - Obtenção de indiferença entre CP e PT 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

Com esta última avaliação, determinam-se (j-1) equações que permitem a determinação 

dos valores de constantes de escala kj, onde j é o número de critérios, tal que j > 0. A tela a 

seguir apresenta o resultado da função valor obtida aplicada para cada alternativa, dispostas por 

ordenação decrescente. Se a questão fosse de priorização ou seleção de uma alternativa, o SAD 

já forneceria a recomendação ao assessor do decisor. Observa-se que o Projeto 6, que consiste 

numa construção de sede que possui um terreno com tempo de posse provisória prestes a ser 

perdida, onde a sede atual apresenta um estado de conservação de forma geral ruim, e ainda 

com uma alta demanda processual (igual a um IA de 2,5), é listado como o projeto prioritário 

pela aplicação do Modelo aditivo determinístico. O que conduz a uma percepção subjetiva de 

consistência da função valor obtida pelo procedimento de elicitação por trade-off. 
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Figura 3.12 - Resultado final do procedimento de elicitação por trade-off 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

Portanto, obtém-se a seguinte função valor, conforme expressão 3.6, para determinação 

do benefício de cada projeto de obra pública:    

PTCPIACIAxv  18,022,026,034,0)(                   (3.9) 

 

3.2.5 Avaliação e Seleção do Portfólio de Projetos 

Para a avaliação dos possíveis portfólio de projetos e consecutiva seleção do portfólio 

ótimo, foi utilizado outro SAD desenvolvido pelo CDSID, denominado “MCDM Additive 

Portfolio Analysis via web for linear intra-criteria value function with sensitivity analysis by 

Monte Carlo simulation - PU_A2MME_WT1” (BORTOLUZZI et al, 2014).   

Os parâmetros de entrada deste sistema são as constantes de escala do Modelo Aditivo, o 

tipo de função (se linear, logarítmica ou logística), a matriz de decisão, o custo individual de 

cada projeto c(i) e o orçamento total disponível (C). A tabela 3.6 apresenta para cada projeto os 
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valores individuais de cada projeto, que ainda não haviam sido apresentados. O procedimento 

para determinação de cada custo foi apresentado no item 3.2.3.   

Tabela 3.6 - Custos individuais de cada projeto 

Projetos 

Candidatos 
Localidade 

Tipologia de obra 

pública 

Custo individual do 

projeto 

Projeto 1 Recife Ampliação R$ 11.294.400,00 

Projeto 2 Recife Reforma R$   4.785.000,00 

Projeto 3 Recife Reforma R$   3.298.750,00 

Projeto 4 Recife Reforma R$   2.810.245,00 

Projeto 5 Recife Reforma R$      565.500,00 

Projeto 6 Bezerros Construção R$   1.200.000,00 

Projeto 7 Santa Cruz do Capibaribe Construção R$   3.800.000,00 

Projeto 8 Olinda Construção R$   3.482.700,00 

Projeto 9 Caruaru Reforma R$   1.160.000,00 

Projeto 10 Serra Talhada Construção R$   3.800.000,00 

Projeto 11 Ipojuca Construção R$   3.800.000,00 

Projeto 12 Carpina Reforma R$      445.388,00 

Projeto 13 Paulista Reforma R$   1.140.033,50 

Projeto 14 Igarassu Reforma R$      692.776,50 

Projeto 15 Goiana Reforma R$      580.000,00 

Projeto 16 Jaboatão Reforma R$      345.904,00 

Projeto 17 Caruaru Ampliação R$   4.200.000,00 

Projeto 18 Nazaré da Mata Construção R$   1.100.000,00 

Total R$   48.500.697,00  

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

O orçamento total disponível foi calculado com base nos últimos desembolsos anuais em 

obras públicas, e planejados para os próximos 04 anos, tendo em vista que muitos dos projetos 

listados possuirão prazos superiores a um exercício financeiro. Dessa forma, busca-se alinhar o 

portfólio de projetos ao Planejamento Plurianual da instituição, cujo horizonte de tempo 

também é de 04 anos, em simetria com o que é realizado no orçamento da União. Este valor é 

estimado em R$ 12.000.000,00. A tabela 3.8 traz uma informação importante, quanto ao custo 

total de todos os projetos. Considerando que a Administração pudesse realizar todos os projetos 

pretendidos o dispêndio seria de R$ 48.500,697, uma cifra muito superior ao orçamento 

disponível pela instituição nos próximos 04 anos. 

Após o cadastro das informações do problema de decisão, o SAD apresenta a tela resumo: 
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Figura 3.13 - Dados do problema de seleção de portfólio de projetos 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

Conforme apresentado no Capítulo 2, Fundamentação Teórica, deste trabalho, de de 

Almeida, Vetschera & de Almeida (2014) identificaram que o uso da escala intervalar no 

procedimento de elicitação podem penaliza portfólio ótimo com muitos projetos. Dessa forma, 

sugerem a utilização da escala intervalar. Como o SAD de elicitação por trade-off, ao empregar 

uma função linear normalizada, utiliza-se da escala intervalar, é necessária fazer a correção 

neste momento (BORTOLUZZI et al, 2014). Para tanto, o SAD atual questiona ao usuário se 

este deseja converter as constantes kj do Modelo aditivo para a escala de razão. A tela é a 

demonstrada a seguir: 
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Figura 3.14 - Conversão de escala de kj do Modelo Aditivo pelo SAD 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

 Em seguida, o SAD apresenta o resultado do portfólio ótimo, as constantes kj do Modelo 

aditivo na base intervalar e na base razão, conforme figura 3.15: 

 

 

Figura 3.15 - Resultados da otimização do portfólio pelo SAD 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 
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Tabela 3.7 - Características do portfólio ótimo obtido 

Projetos 

Selecionados 
Localidade 

Tipologia de obra 

pública 

Custo individual do 

projeto 

b(i) 

Projeto 5 Recife Reforma R$      565.500,00 0,5161 

Projeto 6 Bezerros Construção R$   1.200.000,00 0,5802 

Projeto 9 Caruaru Reforma R$   1.160.000,00 0,2677 

Projeto 11 Ipojuca Construção R$   3.800.000,00 0,5129 

Projeto 12 Carpina Reforma R$      445.388,00 0,5043 

Projeto 13 Paulista Reforma R$   1.140.033,50 0,3950 

Projeto 14 Igarassu Reforma R$      692.776,50 0,3513 

Projeto 15 Goiana Reforma R$      580.000,00 0,4264 

Projeto 16 Jaboatão Reforma R$      345.904,00 0,1665 

Projeto 18 Nazaré da Mata Construção R$   1.100.000,00 0,3671 

Totais R$ 11.029.602,00 4,0876 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

 Da tabela acima, depreende-se que nenhum projeto de ampliação foi priorizado e 

observa-se a preponderância de projetos de reforma, em 70% do total. Tal fato denota que as 

melhorias das condições físicas atuais trazem um maior benefício ao portfólio, e apresentam 

custo menor, se comparado às construções e ampliações. O custo total do portfólio ótimo foi 

92% do custo total disponível, restando um saldo de R$ 970.398,00 para inclusão de futuros 

projetos e/ou reserva de contingência. 

3.2.6 Análise de Sensibilidade 

A análise de sensibilidade do modelo consistiu nos resultados de 10.000 casos utilizando a 

técnica de Simulação de Monte Carlo. Esta simulação estocática é um experimento estatístico 

de amostragem do modelo, utilizando uma distribuição particular de probabilidade para a 

geração das amostras de dados das simulações.  

O SAD, desenvolvido no CDSID, permite 3 análises: pela simulação da variação do 

parâmetro peso, no presente caso, as constantes de escala; pela simulação da variação dos 

outcomes da matriz de consequência do problema; e pela simulação da variação simultânea 

desses dois parâmetros. 

Fornece ainda duas opções de distribuição de probabilidades da amostra aleatória dos 

10.000 casos simulados: uniforme ou triangular. Para o estudo de caso, foi selecionada a 

distribuição triangular, visto que a uniforme ao considerar que os eventos possuem mesma 

probabilidade de ocorrência, não reflete o comportamento do espaço amostral deste problema 

de decisão. Neste problema, o espaço amostral apresenta uma concentração de dados em torno 

de uma medida de tendência central, o que justifica a escolha da distribuição triangular.  
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O analista deve ainda especificar a variação em torno da medida de tendência central da 

distribuição de probabilidade escolhida. No presente caso, o analista considera uma variação de 

10%. 

As próximas telas mostram os inputs do SAD para a execução da simulação e a saída do 

programa. A figura 3.16 apresenta a tela onde os parâmetros da simulação são selecionados. 

Ressalta-se a possibilidade de realizar 3 tipos de simulação, variando os pesos do modelo, 

variando a matriz de consequência e variando simultaneamente os pesos e matriz de 

consequência. 

 

 

Figura 3.16 - Dados de entrada do SAD 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

A tela seguinte, mostrada na figura 3.17 apresenta a saída do programa após selecionados 

os parâmetros da simulação, fornecendo: o número de casos da manutenção do portfólio padrão, 

o número de portfólios não-padrão identificados e suas ocorrências. 
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Figura 3.17 - Resultado da 1ª Simulação 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

 

Para a análise de sensibilidade foram realizadas 3 simulações: 

 

1ª Simulação -  Variação das constantes de escala do problema 

Esta simulação conduziu ao resultado apresentado na figura 3.17. Observa-se que dos 

10.000 casos simulados, em 8.665 manteve-se o portfólio ótimo (padrão) obtido no item 3.2.5. 

O que denota um modelo robusto. Em 1.335 casos foram identificados dois portfólios diferentes 

do ótimo, com a substituição do Projeto 11 pelo Projeto 4 no 1º portfólio não padrão e a 

substituição do Projeto 11 pelo Projeto 7 no 2º portfólio não padrão.  Cabe ressaltar ainda o 2º 

portfólio não padrão apareceu em apenas 36 dos 10.000 casos simulados, o que reduz mais 

ainda a incidência de portfólios não padrão. 
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2ª Simulação -  Variação da Matriz de Consequências 

Esta simulação conduziu à constatação de 7.542 portfólios ótimo (padrão) dos 10.000 

casos simulados. Representando 75,42% do total, o que confere ainda ao portfólio ótimo ser 

robusto. Em 2.458 casos, mais uma vez, apenas dois diferentes portfólios foram identificados, 

com a mesma variação entre os Projetos. Mais uma vez apresentou a substituição do Projeto 11 

pelo Projeto 4 no 1º portfólio não padrão e a substituição do Projeto 11 pelo Projeto 7 no 2º 

portfólio não padrão. Dessa vez o 2º portfólio apareceu em 96 vezes dos total de casos 

simulados. Podemos ainda inferir que o modelo apresenta maior sensibilidade nos parâmetros 

da Matriz de Consequência, pois apresentou-se mais robusto quando a variação dos parâmetros 

de entrada do modelo ocorreu apenas nas Constantes de Escala (1ª Simulação). 

 

3ª Simulação -  Variação das Constantes de Escala e da Matriz de Consequências 

Esta simulação conduziu à constatação de 7.208 portfólios ótimo (padrão) dos 10.000 

casos simulados. Representando 72,08% do total. Em 2.792 casos, mais uma vez, apenas dois 

diferentes portfólios foram identificados, com a mesma variação entre os Projetos. O portfólio 

ótimo (padrão) apresentou a substituição do Projeto 11 pelo Projeto 4 no 1º portfólio não padrão 

e a substituição do Projeto 11 pelo Projeto 7 no 2º portfólio não padrão. Agora, o 2º portfólio 

apareceu em 258 vezes dos total de casos simulados. A figura 3.18 apresenta o resultado desta 

simulação, que é a mais severa, e que demonstra que ainda assim o modelo é robusto, 

principalmente pelo surgimento de apenas 2 portfólios não padrão.  

 

Esses dados são importantes ao assessor do decisor, e devem aparecer nas recomendações 

finais do modelo, pois possibilita a comparação entre os portfólios não padrão identificados. 

Podendo conduzir a opção pelo assessor do decisor por outro portfólio que não o ótimo, tendo 

em vista suas preferências e grau de confiabilidade no modelo. O fundamental é observar que 

variações nos parâmetros do modelo comprometem apenas o Projeto 11, mantendo todos os 

outros projetos no portfólio. Esse dado já permite concluir que o modelo é robusto. 
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Figura 3.18 - Resultados da 2ª e 3ª Simulação 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 
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3.2.7 Discussão dos Resultados 

O portfólio ótimo recomendado pelo modelo proposto apresenta 10 projetos que totalizam 

um custo de R$ 11.029.602,00. Composto principalmente por obras de reforma, guardando 

relação com o critério que possui constante de escala de maior valor e diz respeito ao estado de 

conservação do imóvel.  

Neste instante, é fundamental relatar ao assessor do decisor o portfólio recomendado, 

confrontando-o com os resultados obtidos na análise de sensibilidade, com o objetivo de 

fornecer subsídios que permitam avaliar o grau de confiabilidade do modelo proposto. 

Nas análises de sensibilidade realizadas, verificou-se a ocorrência de 2 portfólios não 

padrão, com as seguintes características: 

Tabela 3.8 - Comparativo do custo total dos portfólios padrão e não padrão 

Portfólio 

Padrão 

Custo individual 

do projeto 

Portfólio 

não 

Padrão01 

Custo individual 

do projeto 

Portfólio 

não 

Padrão 02 

Custo individual 

do projeto 

Projeto11 R$ 3.800.000,00   Projeto 4 R$   2.810.245,00 Projeto 7 R$   3.800.000,00   

Projeto 5 R$      565.500,00 Projeto 5 R$      565.500,00 Projeto 5 R$      565.500,00 

Projeto 6 R$   1.200.000,00 Projeto 6 R$   1.200.000,00 Projeto 6 R$   1.200.000,00 

Projeto 9 R$   1.160.000,00 Projeto 9 R$   1.160.000,00 Projeto 9 R$   1.160.000,00 

Projeto 12 R$      445.388,00 Projeto12 R$      445.388,00 Projeto 12 R$      445.388,00 

Projeto 13 R$   1.140.033,50 Projeto13 R$   1.140.033,50 Projeto 13 R$   1.140.033,50 

Projeto 14 R$      692.776,50 Projeto14 R$      692.776,50 Projeto 14 R$      692.776,50 

Projeto 15 R$      580.000,00 Projeto15 R$      580.000,00 Projeto 15 R$      580.000,00 

Projeto 16 R$      345.904,00 Projeto16 R$      345.904,00 Projeto 16 R$      345.904,00 

Projeto 18 R$   1.100.000,00 Projeto18 R$   1.100.000,00 Projeto 18 R$   1.100.000,00 

Total R$ 11.029.602,00 Total R$ 10.039.847,00 Total R$ 11.029.602,00 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

A linha destacada da tabela acima aponta para a substituição de projetos entre o portfólio 

padrão e os não padrão. Observa-se que a alteração se deu apenas com o Projeto 11, que foi 

substituído por outros dois projetos de custo de execução diferentes entre si. Os Projetos 4 e 7 

tratam-se respectivamente de uma reforma e uma construção, em cidades diferentes do Estado. 

Interessante observar ainda, que os portfólios não padrão mantiveram o número de projetos do 

portfólio recomendado pelo modelo. O custo total do portfólio não padrão 01 foi 10% inferior 

ao do recomendado, o que não traz impacto significativo na utilização dos recursos disponíveis. 

Já o portfólio não padrão 02 manteve o mesmo custo total do portfólio padrão. Aparentemente, 

as variações, decorrentes da análise de sensibilidade, não trouxeram grande impacto à 

recomendação inicial do modelo.  
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Outro comparativo fundamental a ser relatado, diz respeito aos desempenhos dos critérios 

de decisão do problema. Com isso, busca-se conhecer os ganhos ou perdas de benefícios 

geradas pelas variações introduzidas no modelo inicial. 

A figura 3.19 apresenta o comparativo dos desempenhos de cada portfólio por critério. 

Os critérios foram apresentados ao assessor do decisor seguindo a mesma ordenação crescente 

das constantes de escala. Constatou-se uma variação máxima de desempenho de 18% do 

portfólio não padrão 01 em relação ao portfólio padrão, no critério Conservação do Imóvel 

Atual, critério que possui maior valor de constante de escala. No entanto, o portfólio padrão 

apresenta melhores desempenhos nos próximos dois critérios de maior constante de escala, 

Índice de Atenção e Crescimento Populacional. Na comparação de desempenhos entre o 

portfólio não padrão 01, a variação em relação ao portfólio padrão foi em torno de 10% para 

mais e para menos, denotando semelhança de desempenho entre esses portfólios.   

Desempenho no critério Conservação Imóvel Atual Desempenho no critério Índice de Atenção  

  

Desempenho no critério Crescimento Populacional  Desempenho no critério Posse de Terreno  

  

Figura 3.19 - Comparativo do desempenho dos portfólios padrão e não padrão em cada critério de 

decisão do problema 

Fonte: Esta Pesquisa, 2015. 

Com este quadro apresentado, o assessor do decisor manifestou que os desempenhos entre 

os portfólios padrão e não padrão foram próximos. E que a alteração de apenas um projeto, ou 

seja, o Projeto 11 sendo substituído pelo Portfólio 4 e 7, respectivamente em cada portfólio não 
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padrão, traz ao assessor do decisor a percepção de um modelo robusto. Assim sendo, os 

resultados da análise de sensibilidade mantiveram a decisão do portfólio padrão recomendado 

no modelo. 

Com relação às melhorias do modelo ora aplicado, o assessor do decisor observou a 

necessidade de aprimoramento das medidas de aferição de alguns critérios, como o que 

representa o estado de Conservação do Imóvel Atual (CIA), por exemplo. Ao mesmo tempo 

identifica como necessária e urgente a atualização de outros critérios, como do Índice de 

Atenção (IA), de forma a se obter um retrato atual da sobrecarga de serviço das Promotorias. 

Debateu-se ainda que o modelo apresentado impôs ao processo decisório critérios 

técnicos, alinhados ao planejamento estratégico da instituição. Pontuou-se que as decisões 

passadas são fortemente influenciadas por objetivos políticos, alguns divergentes à estratégia 

da instituição, bem como influência não favoráveis de regionalismos. Como evidência deste 

fato, constatou-se que o portfólio recomendado foi composto preponderantemente de obras de 

reforma, que tradicionalmente possuem pouca visibilidade política.  

Por fim, discutiu-se a oportunidade de constante revisão do portfólio, tendo em vista que 

durante os exercícios financeiros novas demandas de obras surgem, bem como recursos 

financeiros são suplantados ou suprimidos. 
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4 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

4.1 Conclusões 

A modernização da gestão pública, através da implantação de práticas gerenciais já 

consagradas na maioria das organizações privadas, caminha com vistas à eficiência da aplicação 

de recursos públicos. Gestores públicos diariamente necessitam decidir que projetos sociais 

receberão rubricas orçamentárias para sua execução. As obras, em todas suas modalidades, por 

serem altos investimentos que geram a melhoria das condições de vida de uma população e que 

ampliam o acesso a diversos serviços sociais, se posicionam como projetos estratégicos para 

qualquer organização pública. 

No contexto do gerenciamento de portfólio de projetos, as obras públicas realizadas no 

Brasil, pouco avançaram. O modelo atual predominante é do gerenciamento individual de 

projetos, de forma desvinculada aos demais. Por isso, a primeira constatação deste trabalho é 

que a gestão pública deve enxergar suas potenciais obras como uma carteira, um portfólio de 

projetos, em que cada um de seus componentes possuem um valor que, agregados, deverão 

oferecer o máximo de benefício possível.  

Se de um lado a escassez de recursos financeiros impossibilita a execução simultânea das 

obras públicas necessárias e requeridas pela população, depreende-se então, que a seleção de 

um conjunto de projetos que maximize os benefícios com o orçamento disponível, é 

fundamental. O que se alinha perfeitamente à problemática de portfólio, no contexto da decisão 

multicritério.  

O caráter multiobjectivo deste problema de decisão é facilmente identificável, pois ao se 

empreender uma obra pública, almejam-se diversos fins. Alguns já foram aqui citados: 

ampliação de acesso a serviços sociais, manutenção e conservação de bens existentes, 

crescimento do patrimônio público, prover infraestrutura de trabalho, aumento de receita, 

mitigar impactos ambientais, escoar a produção industrial e a integração nacional, são alguns 

exemplos de objetivos que podem coexistir em um problema decisório envolvendo obras 

públicas.   

O presente trabalho buscou contribuir neste sentido ao propor um fluxograma de ações 

para um modelo de seleção de portfólio de obras públicas com abordagem multicritério. Tendo 

em vista que o método MCDA a ser empregado depende da modalidade de obra pública, das 
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características do problema de decisão e da estrutura de preferências do decisor, se propôs aqui 

descrever os procedimentos que o analista deve seguir para adotá-lo de forma adequada.  

A aplicação numérica do modelo proposto se deu no Departamento de obras de 

infraestrutura da instituição MPPE. Das entrevistas com o assessor do decisor obtiveram-se os 

elementos necessários para caracterizar o problema de decisão, específico do MPPE no que se 

refere às obras públicas que o órgão executa, a estrutura de preferências e os dados dos projetos 

candidatos à implementação.  

Foram utilizados dois SAD específicos, desenvolvidos pelo CDSID, um para aplicação 

do modelo aditivo determinístico e outro para avaliação dos portfólios e posterior análise de 

sensibilidade. As recomendações apresentadas pela aplicação numérica do modelo ao assessor 

do decisor foram recebidas de forma positiva, fornecendo os subsídios satisfatórios para a 

tomada de decisão.  

A análise de sensibilidade é uma etapa fundamental para fornecer ao assessor do decisor 

segurança quanto a recomendação extraída do modelo. Num universo de 10.000 casos 

aleatórios simulados, a ocorrência de apenas 2 portfólios não padrões, ou seja, diferentes do 

portfólio ótimo recomendado pelo modelo, transmite ao assessor do decisor confiabilidade no 

modelo.  

Apesar de 3 diferentes simulações terem sido realizadas, o assessor do decisor enxergou 

como mais factível a variação dos parâmetros das constantes de escala do modelo. E nesta 

simulação o modelo apresentou-se mais robusto, mantendo o portfólio padrão em 86,65% dos 

casos simulados.  

A discussão apresentada no item 3.1.7 demonstrou ainda que as variações ocorridas nos 

tiveram interferência sutis em termos do desempenho do portfólio. Os desempenhos em cada 

critério foram muito parecidos, e como seria de se esperar, o portfólio padrão apresenta 

desempenho superior naquele critério que possui constante de escala de maior valor.  

Importante ressaltar o emprego, durante a avaliação dos portfólio, de uma base de razão 

às constantes de escala ou pesos do modelo, de forma a evitar a escolha de um número menor 

de projetos e diminuição artificial dos valores reais de portfólio, conforme demonstrado por de 

Almeida, Vetschera & de Almeida (2014). 

Por fim, registra-se que a seleção de portfólio de projetos de obras públicas é uma fase 

do gerenciamento do portfólio. Durante a fase de execução e controle, é de suma importância a 

revisão, inclusão ou exclusão de projetos, com vistas ao contínuo alinhamento estratégico da 

organização bem como adaptação às mudanças externas e aos anseios da população. 
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4.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

A seguir são apresentadas as sugestões de continuidade para este trabalho: 

- Tendo em vista que os custos preliminares das obras públicas são obtidos por meio 

banco de dados internos da organização ou pelo CUB, com nível de precisão característico, 

realizar análise de sensibilidade nestes parâmetros; 

- Introduzir no SAD que realiza a análise de sensibilidade ferramentas de visualização 

gráfica, de forma a produzir discussões junto ao decisor sobre desempenhos dos portfólios 

padrão e não-padrão, tal como apresentado na figura 3.19 desta dissertação; 

- Acompanhar a implantação do portfólio recomendado e estabelecer fluxogramas de 

controle; 

- Aferir resultados da implantação do portfólio para a organização; 

- Desenvolver modelo completo de gerenciamento de portfólio de projetos de obras 

públicas. 
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