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RESUMO 

 

A priorização de projetos está entre os principais problemas enfrentados pelos 

gerentes de múltiplos projetos. A tendência natural que há quando projetos são 

gerenciados simultaneamente da necessidade de utilização simultânea de um 

mesmo recurso por projetos distintos faz com que o problemas se amplie. Desta 

forma, uma vez que o gerenciamento de projetos tem sido cada vez mais utilizado 

por empresas que tem como característica a elaboração e a implementação dos 

mesmos, este assunto faz parte do cotidiano de diversos gerentes. No entanto, 

ainda está distante do suficiente a quantidade de trabalhos relativos a esta área, 

com destaque para os projetos relacionados à área de saneamento. Por fazerem 

parte de um setor diretamente relacionado a órgãos estatais onde a estrutura 

hierárquica é bastante forte e presente, dificultando o gerenciamento de projetos e 

em especial o de portfólios, a produção de água tratada e o tratamento de efluentes 

ainda necessitam de aprimoramento das técnicas utilizadas para gerenciamento de 

projetos. Além disso, é necessário que as técnicas utilizadas atendam às suas 

necessidades específicas, que possuem características um pouco distintas das 

utilizadas na iniciativa privada. Assim, com o objetivo de aprimorar as técnicas de 

priorização de projetos para o gerenciamento de múltilos projetos, este trabalho 

analisa a gerência de automação de uma empresa pública de saneamento e propõe 

a utilização do método multicritério de apoio à decisão PROMETHEE I para auxiliar o 

gerente de portfólio a priorizar os seus projetos, utilizando critérios e pesos extraídos 

da realidade da gerência através de entrevistas realizadas com os envolvidos no 

processo. O modelo utilizado foi considerado satisfatório, atendendo às 

necessidades da companhia e do gerente de múltiplos projetos. 

 

 

 

Palavras-chave: gerenciamento de múltiplos projetos, decisão multicritério, 

saneamento, automação. 



 

 vi 

ABSTRACT 

 

Project prioritization is amongst the main problems faced by managers of multiple 

projects. This problem is intensified by the natural trend of demanding simultaneous 

utilization of the same resource by different projects when projects are managed 

simultaneously. Thus, once project management has been increasingly utilized by 

firms which both elaborate and implement such projects, those issues are part of the 

everyday life of many managers. However, the amount of scientific work concerning 

to this area is still far from sufficient, especially if we consider those related to the 

field of sanitation. By being part of an industry directly related to state 

agencies where the hierarchical structure is very strong and present, making it 

difficult to project management and, in particular, portfolio, the production of treated 

water and the wastewater treatment still need the improvement on the techniques 

used in project management. Moreover, it is necessary that the techniques 

used meet their specific needs, which have characteristics somewhat different from 

those used in the private sector. Thus, in order to improve techniques for project 

prioritization for the management of multiple projects, this work examines 

the automation of a management company public sanitation and proposes the use of 

the decision support multicriteria method PROMETHEE I to assist the portfolio 

manager to prioritize his/her projects, using criteria and weights extracted from 

the realities of management through interviews with those involved in the process. 

The chosen model was considered satisfactory, having met the needs of the 

company and of the multiple projects' manager. 

 

 

Key-words: multiple projects, multicriteria decision, sanitation, automation.



 

 vii 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 1 

1.1 Justificativa ....................................................................................................... 3 

1.2 Objetivos ........................................................................................................... 3 

1.2.1 Objetivo geral ................................................................................................ 3 

1.2.2 Objetivos específicos..................................................................................... 4 

1.3 Metodologia ...................................................................................................... 4 

1.4 Estrutura do Trabalho ....................................................................................... 6 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ........................................................................ 8 

2.1 Gestão de múltiplos projetos ............................................................................. 8 

2.2 DECISÃO MULTICRITÉRIO ....................................................................... 15 

2.3 Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation - O 

Método PROMETHEE ......................................................................................................... 20 

2.3.1 Enriquecimento da estrutura de preferência ................................................ 21 

2.3.2 Fluxos de sobreclassificação ....................................................................... 25 

2.3.3 O PROMETHEE I ....................................................................................... 26 

2.3.4 Outros métodos da Família PROMETHEE ................................................ 27 

3 Estudo de Caso ..................................................................................................... 29 

3.1 Descrição do problema ................................................................................... 29 

3.2 Estrutura de gerenciamento de projetos .......................................................... 32 

3.3 Análise do processo e da estrutura de gerenciamento de projetos .................. 37 

4 Modelo multicritério para priorização de projetos de automação .................. 39 

4.1 Descrição do modelo ...................................................................................... 39 

4.2 Aplicação numérica ........................................................................................ 45 

4.3 Considerações finais do capítulo .................................................................... 54 

5 Conclusões e sugestões para trabalhos futuros ................................................. 55 



 

 viii 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 57 

APÊNDICE - Entrevistas ................................................................................................ 60 

 

 



 

 ix 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1.1 – Condução de estudo de caso  .......................................................... 5 

Figura 1.2 – Etapas-chave do processo de modelagem  ..................................... 6 

Figura 2.1 – Possíveis cenários de gestão de múltiplos projetos em uma organização 

 ............................................................................................................................. 9 

Figura 2.2 – Tipologia de novas formas de gestão de projetos  ........................... 10 

Figura 2.3 – Gráfico de sobreclassificação  ......................................................... 25 

Figura 2.4 – Fluxo positivo de sobreclassificação  ............................................... 26 

Figura 2.5 –Fluxo negativo de sobreclassificação  ............................................... 26 

Figura 3.1 – Organograma  .................................................................................. 30 

Figura 3.2 – Fluxograma de elaboração de projetos de automação  ................... 35 

Figura 4.1 – Etapas do modelo  ........................................................................... 40 

Figura 4.2 – Representação das preferências obtidas através do PROMETHEE I 

 ............................................................................................................................. 49 

Figura 4.3 – Representação das preferências obtidas através do PROMETHEE I – 

Simulação 1 .......................................................................................................... 51 

Figura 4.4 – Representação das preferências obtidas através do PROMETHEE I – 

Simulação 2  ......................................................................................................... 52 

Figura 4.5 – Representação das preferências obtidas através do PROMETHEE I – 

Simulação 3  ......................................................................................................... 53 

Figura 4.6 – Representação das preferências obtidas através do PROMETHEE I – 

Simulação 4  ......................................................................................................... 53 



 

 x 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 2.1 – Sistema básico de relações de preferência  .................................... 18 

Tabela 2.2 – Tabela de avaliação – PROMETHEE  ............................................. 21 

Tabela 2.3 – Tipos de critérios generalizados  ..................................................... 23 

Tabela 4.1 – Pesos e limiares dos critérios  ......................................................... 45 

Tabela 4.2 – Avaliação das alternativas  .............................................................. 47 

Tabela 4.3 – Pesos dos critérios e limiares – Aplicação numérica  ...................... 47 

Tabela 4.4 – Índice de preferência – Aplicação numérica  ................................... 48 

Tabela 4.5 – Fluxos positivo e negativo – Aplicação numérica  ........................... 48 

Tabela 4.6 – Pesos dos critérios – Simulação 1 ................................................... 50 

Tabela 4.7 – Pesos dos critérios – Simulação 2  .................................................. 51 

Tabela 4.8 – Pesos dos critérios – Simulação 3  .................................................. 52 

Tabela 4.9 – Pesos dos critérios – Simulação 4 ................................................... 53 

 

 

 

 



Capítulo 1 Introdução 

 

 1 

1 INTRODUÇÃO 

Gerenciar um projeto significa, acima de tudo, lidar com pressões e 

incertezas. As restrições de tempo, custo e escopo (e consequentemente de 

qualidade), pertinentes a todos os tipos de projeto, exigem bastante habilidade e um 

alto nível de conhecimento técnico do gerente de projetos. Definir um cronograma 

implica alocar recursos ao projeto, de modo a determinar a duração de cada 

atividade buscando atender às restrições do projeto.  

Quando se trata de empresas de saneamento, o problema fica ainda maior. 

A água tratada e o esgotamento sanitário são vistos pela Ciência Econômica 

Contemporânea como espécies de produtos que chamam um tipo muito especial de 

monopólio, o monopólio natural, resultante do desinteresse de outros investidores 

em colocar seu tempo e seu dinheiro neste tipo de atividade. Isto acontece porque 

as particularidades deste tipo de produção tornam-na muito instável e sujeita a 

intervenções contínuas do poder público para garantir as mínimas condições; além 

de possuírem custos fixos enormes e custo marginal muito baixo, tendendo à 

ausência de lucro, mesmo com os níveis de produção em um patamar eficiente. 

Logo, a produção acaba sendo monopolizada pelo Estado (VARIAN, 2006), que no 

cenário brasileiro tem muitas vezes optado pelo regime de Empresa Pública, de 

modo a poder cobrar pelo serviço ao mesmo tempo em que procura assegurar sua 

continuidade e qualidade mínima. 

Segundo Turolla e Ohira (2005), a incerteza e a possibilidade de mudanças 

durante o longo período de maturação dos projetos de saneamento básico, reduzem 

os investimentos de capital privado e público, de forma que a expansão das redes 

de água e esgoto no Brasil, apesar de urgente, não é fácil de ser realizada. Como 

conseqüência disso, projetos são iniciados e interrompidos com freqüência. 

Por serem empresas públicas, que geralmente possuem uma estrutura 

hierárquica engessada, não é comum encontrar empresas de saneamento que 

possuam uma estrutura organizacional que facilite o gerenciamento de projetos, 

mesmo esta sendo uma atividade cotidiana de empresas que lidam com engenharia. 

Faz parte do cotidiano das empresas de saneamento projetos de construção de 

estações de tratamento de água e de esgoto, construção de estações elevatórias, de 
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reservatórios, e projetos de manutenção elétrica, mecânica e civil dessas unidades 

operacionais. 

Atualmente, tem sido demandado dessas empresas a proposição de 

soluções que busquem a redução de custos e o aumento da eficiência, uma vez que 

o índice de perdas nesse tipo de indústria é bastante elevado. A automação surge 

como uma opção que se encaixa nesse cenário, uma vez que tem com a sua 

utilização consegue-se reduzir falhas, melhorar o sistema de controle com o grande 

volume de informações disponibilizadas pelos equipamentos digitais, reduzir os 

custos com mão-de-obra operacional, além de possibilitar a redução da quantidade 

de funcionários em áreas de difícil acesso e com exposição a agentes nocivos à 

saúde. 

Por estes motivos, a automação de suas unidades operacionais tem sido 

estimulada nas empresas de saneamento brasileiras e a demanda por projetos de 

automação nas mesmas cresce em ritmo acelerado. No entanto, por se tratar de 

uma tecnologia nova a ser inserida, é necessário além de incluir a automação nas 

novas unidades a serem construídas, automatizar as unidades já existentes. 

Portanto, as empresas trabalham atualmente na elaboração de vários projetos 

distintos de automação. 

Quando se trata de múltiplos projetos, ou seja, de empresas que lidam com 

diversos projetos simultaneamente, o problema da alocação de recursos é 

apresentado de forma ampliada, pois se tem vários projetos disputando recursos 

limitados, tornando mais complexo o processo de busca pela distribuição ótima. 

(GONÇALVES; MENDES; RESENDE, 2008). 

Problemas com priorização de projetos são frequentemente enfrentados por 

gerentes de portfólio, uma vez que os projetos, devido ao ineditismo exigido, 

possuem características distintas e é difícil compará-los sem o auxílio de uma 

metodologia específica. Além da definição de prioridades entre os projetos já 

inseridos no portfólio da empresa, há também os projetos que precisam ser inseridos 

posteriormente e encaixados no planejamento da empresa. 

Nesse contexto, a utilização de métodos multicritério de apoio à decisão se 

apresenta como uma alternativa viável para auxiliar no processo de priorização de 

projetos, uma vez que a metodologia utilizada orientada o responsável por definir a 

ordem de prioridade dos projetos a lidar simultaneamente com critérios conflitantes.  
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A partir do que foi exposto acima, este trabalho fará um estudo de caso na 

gerência de automação de uma empresa pública de saneamento básico, com o 

objetivo de analisar a estrutura de gerenciamento de projetos e programas, com 

destaque para a priorização de projetos e propor um modelo baseado em método 

multicritério de apoio à decisão para priorizar os projetos.  

1.1 Justificativa 

A escolha do tema relacionado à priorização de projetos, com foco nos 

múltiplos projetos, é justificada pela dificuldade que os gerentes de projetos de 

qualquer área encontram para cumprir prazos (e tanto a alocação de recursos 

quanto a priorização de projetos estão diretamente relacionadas a este problema) e 

pela escassez de trabalhos acadêmicos relacionados ao assunto, sendo esta maior 

ainda quando fala-se de trabalhos em língua portuguesa.  

A área de saneamento básico foi escolhida devido à carência de trabalhos 

relacionados a este tema e por se tratar de empresas ligadas ao governo, de modo 

que o impacto de trabalhos nesta área é diretamente relacionado com o atendimento 

a necessidades da população do país. Buscando aumentar a eficiência de suas 

unidades operacionais e reduzir custos, as empresas de saneamento têm investido 

fortemente na automação de suas unidades através de projetos de sistemas de 

controle e operação com autonomia. No entanto, por ainda não estarem habituadas 

a trabalharem por projetos, as empresas ainda não possuem a expertise necessária 

para gerenciar esses projetos, que em geral são desenvolvidos simultaneamente, o 

que gera ainda mais dificuldades de gerenciamento. 

1.2 Objetivos 

 Serão apresentados a seguir o objetivo geral e os objetivos específicos deste 

trabalho. 

1.2.1 Objetivo geral 

Propor um modelo multicritério de apoio a decisão para priorização de 

projetos de automação de unidades operacionais de uma empresa de saneamento 

brasileira.  
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1.2.2  Objetivos específicos 

Para atingir o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Identificar as metodologias e fatores considerados no gerenciamento de 

múltiplos projetos. 

 Identificar problemas existentes no gerenciamento de múltiplos projetos 

na empresa de saneamento. 

 Analisar os problemas encontrados. 

 Estruturar um modelo para priorização de projetos. 

1.3 Metodologia 

Este trabalho realizou uma pesquisa descritiva acerca do gerenciamento de 

múltiplos projetos com foco na priorização de projetos da gerência de automação de 

uma empresa pública de saneamento. Foi realizado um estudo de caso nesta 

empresa para modelagem de um problema de priorização de projetos com a 

utilização de método multicritério de apoio à decisão. Cauchik Miguel (2007, p.219) 

define o estudo de caso como “estudo de natureza empírica que investiga 

determinado fenômeno, geralmente contemporâneo, dentro de um contexto real de 

vida, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto em que ele se insere não 

são claramente definidas” 

De acordo com o referido autor, o estudo de caso é composto das seguintes 

etapas (Figura 1.1): 
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Figura 1.1: Condução de estudo de caso 

Fonte: Cauchik Miguel (2007, p. 221) 

 

A modelagem do problema do caso alvo do estudo foi realizada com o auxílio 

da metodologia multicritério de apoio à decisão, cuja modelagem está dividida em 

três etapas-chave (BELTON; STEWART, 2002):  

 Identificação e estruturação do problema: fase inicial, onde as questões 

referentes ao problema são discutidas e é definido como o decisor 

deverá se posicionar durante o processo. 

 Construção e uso do modelo: processo de descoberta da essência e da 

complexidade do problema, transformando-o em algo mais simples de 

ser lidado. 

 Desenvolvimento dos planos de ação. 

 

A figura 1.2 ilustra essas etapas: 
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Figura 1.2: Etapas-chave do processo de modelagem 

Fonte: Adaptado de Belton e Stewart (2002) 

 

  

A estruturação do problema foi baseada nos dados colhidos através de 

entrevistas semi-estruturadas realizadas com os envolvidos no processo de 

gerenciamento de projetos da gerência analisada, ou seja, o superintendente, o 

gerente de automação e os 4 engenheiros elétricos que trabalham na gerência; a 

estrutura das entrevistas é apresentada no Apêndice A.  Na construção do modelo, a 

metodologia multicritério PROMETHEE I foi utilizada. A construção do modelo 

multicritério e a definição dos parâmetros utilizados foram elaboradas em conjunto 

com o analista e o gerente de múltiplos projetos, tomando-se como base a revisão 

de literatura realizada, bem como os dados obtidos nas entrevistas. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho está estruturado em 4 capítulos, onde: 

 O Capítulo I introduz o tema e apresenta os objetivos e justificativa 

do estudo.  

 O Capítulo II apresenta a base conceitual do trabalho através de uma 

discussão sobre gerenciamento de projetos com foco em 

gerenciamento de portfólio e outra acerca de métodos multicritério de 

apoio à decisão. 



Capítulo 1 Introdução 

 

 7 

 No Capítulo III é feito um estudo de caso em uma gerência de 

automação de uma empresa de saneamento brasileira, analisando a 

estrutura de gerenciamento de projetos da gerência em questão. 

 O Capítulo IV apresenta a modelagem do problema através do 

método PROMETHEE I para priorização de projetos de automação. 

 O Capítulo V consiste na apresentação das conclusões deste estudo 

e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo é apresentada a base conceitual na qual este trabalho foi 

fundamentado. Para tanto, o capítulo foi dividido em duas partes, sendo a primeira 

relativa à gestão de múltiplos projetos e a segunda trata dos métodos multicritério 

de apoio à decisão. 

 

2.1 Gestão de múltiplos projetos 

 

O Project Management Instituite – PMI define um portfólio como “um 

conjunto de projetos ou programas e outros trabalhos, agrupados para facilitar o 

gerenciamento eficaz desse trabalho a fim de atingir os objetivos de negócios 

estratégicos” (PMI, 2008, p. 14). Assim, o gerenciamento de múltiplos projetos inclui 

a identificação, priorização, gerenciamento e controle de projetos e programas e se 

concentra em garantir que eles sejam analisados com o objetivo de priorizar a 

alocação de recursos e que sejam consistentes e alinhados às estratégias 

organizacionais (PMI, 2008). 

Para Dooley et al. (2005), embora a gestão de projetos seja difícil, a gestão 

de múltiplos projetos é ainda mais, uma vez que os projetos devem ser vistos como 

um portfólio integrado e não como um conjunto incoerente de projetos. Além disso, é 

necessário haver controle sobre os projetos, equilibrando os requisitos que podem 

ser conflitantes. 

De acordo com Patanakul e Milosevic (2009), a gestão de múltiplos projetos 

é um ambiente organizacional em que múltiplos projetos são gerenciados 

simultaneamente, podendo também ser chamada de gestão de portfólio. Os projetos 

são agrupados para facilitar a gestão e podem ser bastante diferentes em tamanho e 

importância e não necessariamente são interdependentes ou relacionados. Um caso 

particular da gestão de múltiplos projetos é a gestão de programas, pois os projetos 

são mutuamente dependentes e compartilham um objetivo comum (Figura 2.1).  
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Figura 2.1. Possíveis cenários de gestão de múltiplos projetos em uma organização.  
Fonte: Patanakul e Milosevic (2009). 

 

Artefatos tecnológicos como a videoconferência, a competição e a 

globalização dos mercados, a adoção da estratégia de fontes globais pelas 

organizações, a cooperação entre diversos lugares espalhados pelo mundo e a 

crescente organização do setor de pesquisa e desenvolvimento das organizações 

em centros de referência globalmente distribuídos, são fatores que têm contribuído 

para o surgimento de novas formas de organizações e de projetos desenvolvidos por 

ou entre estas organizações (EVARISTO; VAN FENEMA, 1999). 

Evaristo e van Fenema (1999) propõem uma tipologia de novas formas de 

gestão de projetos, como pode ser visto na Figura 2.2: 
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Figura 2.2. Tipologia de novas formas de gestão de projetos.  

Fonte: Evaristo e Fenema (1999) 

 

A partir da figura acima, pode-se identificar sete diferentes tipologias para 

gestão de projetos, de acordo com a localização e a quantidade de projetos: 

 Projeto tradicional: um único projeto desenvolvido em um só lugar. 

 Projeto distribuído: um único projeto é desenvolvido em vários lugares. 

 Programa co-localizado: diversos projetos desenvolvidos em um só 

lugar. 

 Múltiplos projetos tradicionais: diversos projetos, com cada um deles 

sendo desenvolvido em um lugar.  

 Múltiplos programas co-localizados: diversos projetos, em que vários 

lugares são utilizados e cada lugar recebe um grupo de projetos. 

 Múltiplos projetos distribuídos – localizações discretas: diversos 

projetos. Cada projeto é desenvolvido em diversos lugares e é 

independente dos outros projetos desenvolvidos pela organização. 

 Múltiplos projetos distribuídos – localizações compartilhadas: diversos 

projetos. Cada projeto é desenvolvido em diversos lugares e alguns 
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lugares são compartilhados por projetos diferentes. Esta distribuição 

facilita o compartilhamento de recursos, mas é mais difícil de negociar 

os recursos entre os projetos e de definir o cronograma de cada 

projeto. 

 

Conforme foi apresentado acima, as diversas tipologias de gestão de 

projetos possuem claras distinções, com características, necessidades e dificuldades 

bastante diferentes, o que sugere que devem ser utilizadas técnicas diferentes, 

apropriadas para cada situação (EVARISTO; VAN FENEMA, 1999). 

De acordo com pesquisa realizada por Abdullah e Vickridge (2000) os 

principais critérios considerados para o agrupamento de projetos em portfólio foram: 

 O compartilhamento de objetivos ou problemas em comum; 

 Compartilhamento de propósitos comuns que estão relacionados aos 

objetivos estratégicos da empresa; 

 Otimização de recursos através da coordenação e cooperação entre 

os projetos; 

 Possíveis interdependências ou interações entre os projetos. 

Os mesmos autores citam como principais vantagens listadas na pesquisa para 

o uso do gerenciamento de portfólio: 

1. O gerente de portfólio tem melhor visibilidade dos projetos; 

2. Os relatórios de progresso são mais abrangentes; 

3. O acompanhamento do progresso realizado em relação aos 

concorrentes é melhor; 

4. Melhoria da priorização de projetos; 

5. Melhorias no planejamento, na coordenação e redução das cadernetas 

de trabalho; 

6. Maior eficiência e rentabilidade na utilização dos recursos; 

7. Condução dos projetos por necessidades dos negócios, e não através 

das agendas dos gerentes de projetos individuais; 

8. Minimização dos problemas de gerenciamento nas interfaces dos 

projetos; 

9. Capacidade de previsão do efeito da transferência de recursos de um 

projeto para outro. 
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Companhias que possuem a gestão de múltiplos projetos como sua principal 

função (como na construção civil) lidam com projetos de diferentes tipos e 

intensidades de complexidade, e esta heterogeneidade exige que a sua estrutura 

tenha um alto grau de flexibilidade. Destarte, a busca pela redução da ineficiência e 

pela dominação dos riscos e incertezas exerce forte pressão nos gerentes de 

projetos por altos níveis de controle e burocratização dos processos. Desta forma, o 

gerente de projetos encontra uma dicotomia entre uma organização orgânica e 

flexível, e práticas mecânicas e burocráticas (GERALDI, 2008). 

Um portfólio é composto por projetos que competem por recursos escassos, 

como mão-de-obra, recursos financeiros e tempo, entre outros, pois normalmente 

não há recursos suficientes para todos os projetos propostos. Assim, faz-se 

necessário haver uma periódica seleção de projetos para o portfólio de forma a 

garantir o máximo retorno nos projetos selecionados e que estes projetos estejam 

relacionados à estratégia de negócios da organização (ARCHER;GHASEMZADEH, 

2007). 

Archer e Ghasemzadeh (2007) afirmam que as características dos projetos 

que influenciam na sua seleção para o portfólio dependem do setor industrial que 

eles fazem parte. No entanto, algumas características costumam ser comuns a todos 

os setores: escopo do projeto, investimentos, mão-de-obra, experiência exigida, 

materiais, facilidades, retorno estimado sobre o investimento e tempo exigido. Além 

destes fatores, o compartilhamento de recursos entre os projetos, a definição dos 

projetos prioritários e as interdependências entre os projetos também pesam na 

seleção do portfólio. 

Dye e Penypecker (2002) destacam que o portfólio de uma organização é 

função direta de seu conjunto de recursos, tanto internos quanto externos. Assim, a 

alocação de recursos torna-se de fundamental importância no contexto das 

restrições do projeto. Barcaui e Quelhas (2004) complementam que os recursos não 

são a restrição. A restrição é na verdade composta pelas práticas organizacionais 

que não cumprem seu papel de priorizar seus recursos. 

A programação e a alocação de recursos para múltiplos projetos são muito 

mais complicadas que para projetos únicos, pois o gerente de projetos terá de lidar 

com diversos projetos com conjuntos de atividades, data de vencimento, exigência 

de recursos, e multas por não cumprir metas de desempenho individuais. Este 
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problema pode ser abordado de duas maneiras: tratar os projetos como se fossem 

elementos de um único projeto maior ou considerar todos os projetos como 

completamente independentes (MEREDITH; MANTEL JR., 2003).  

Engwall e Jerbrant (2003) classificam a alocação de recursos como o 

principal problema enfrentado pela gestão de múltiplos projetos, e a caracterizam 

como uma síndrome. Para eles, a síndrome é um efeito de falhas no planejamento 

do cronograma e do excesso de compromissos assumidos pelas empresas, ou seja, 

há uma desproporção entre o número de projetos e a quantidade de recursos 

disponíveis.  

Além destes fatores clássicos, há também a disfunção entre a gestão de 

múltiplos projetos e o sistema de gestão contábil, já que departamentos são 

financeiramente incentivados a utilizar ao máximo as horas de cada profissional no 

seu projeto. Outro fator apresentado é o comportamento oportunista da gestão de 

projetos, qual seja os jogos políticos utilizados na disputa pelos melhores 

profissionais (ENGWALL; JERBRANT, 2003).  

Para Meredith e Mantel Jr (2003), o problema quando se trabalha com 

múltiplos projetos, consiste em alocar recursos e ajustar o tempo de conclusão para 

um projeto novo que será incluído em um grupo de projetos que já estavam em 

andamento, exigindo um sistema de programação do projeto que necessita de 

padrões para medir a eficácia da programação. Segundo os autores, três parâmetros 

são afetados por essa programação e são descritos a seguir: 

 Desvio da programação: é o tempo passado após a data de 

vencimento ou de entrega do projeto quando o projeto é terminado. Um 

desvio alto pode implicar em multas elevadas e a aceleração de um projeto 

pode perturbar completamente a programação dos outros. 

 Utilização de recurso: significa o aproveitamento de um recurso. A 

utilização ideal é aquela em que toda a capacidade do recurso é 

aproveitada. A dificuldade é maior quanto estamos num sistema de 

múltiplos projetos porque o mesmo recurso escasso é disputado por 

diversos projetos e aumentar o staff implica em grande aumento de custos. 

 Inventário do processo: refere-se à quantidade de trabalho esperando 

para ser processado devido à falta de algum recurso. Esse parâmetro pode 

indicar falta de eficiência, o que representa um aumento da despesa e a 
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empresa deve enfrentar o tradeoff entre o custo do inventário do processo 

e o custo de ampliar a quantidade de recursos.  

 

A empresa deve escolher quais desses indicadores irá utilizar para avaliar a 

eficiência do seu sistema de distribuição de recursos entre os projetos com a 

consciência que será praticamente impossível otimizar os três ao mesmo tempo. 

O portfólio deve ser visto como uma cadeia de projetos que possuem datas 

de início, duração e data de conclusão diferentes, onde cada projeto é composto por 

atividades relacionadas e temporárias que podem exigir o compartilhamento de 

recursos para serem executadas. Dessa maneira, o gerente de portfólio deve 

identificar quais são os recursos críticos para que a probabilidade de conflitos entre 

os projetos seja reduzida pois as atividades dos projetos individuais podem ser 

realizadas em paralelo ou em sequência, de modo que possa haver choques entre 

os recursos disponíveis, ou seja, atividades de projetos distintos requererem o 

mesmo recurso em intervalos de tempo coincidentes (KAO et al., 2006).  

Freitas (2005) afirma que a seleção e a priorização de projetos deve 

considerar os seguintes fatores: 

 Os projetos devem ser similares em porte e complexidade; 

 Devem ter em média a mesma duração e exigirem poucos recursos 

únicos; 

 Devem ser de prioridade similar para permitir balanceamento de 

requisitos sem omitir completamente alguns projetos durante a 

alocação de recursos; 

 Devem possuir similaridade nas tecnologias utilizadas. 

Projetos devem ser priorizados de acordo com a sua importância relativa e 

contribuição para a estratégia global do programa, de modo que cada projeto deve 

ser priorizado de forma comparativa em relação aos demais projetos que estão 

sendo avaliados, bem como a aqueles que estão em andamento. Tudo isso deve 

levar em consideração que o ambiente onde a empresa está situada é dinâmico, 

impactando na prioridade dos projetos, forçando mudanças, e exigindo que 

modificações sejam realizadas na lista de prioridades entre os projetos (DYE; 

PENYPECKER, 2002). 
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Neste trabalho será tratada a priorização de projetos de automação já 

selecionados no portfólio de projetos da empresa de saneamento alvo do estudo. 

2.2 DECISÃO MULTICRITÉRIO  

Tomar decisões faz parte do cotidiano de qualquer gestor de quaisquer dos 

tipos de organização, e para decidir de maneira sensata é necessário analisar 

diversos fatores simultaneamente. Dependendo do problema, pode-se estar falando 

de dezenas de fatores, tornando humanamente impossível decidir sem o apoio de 

alguma ferramenta. Em virtude disso, o aperfeiçoamento das técnicas e da 

formulação de problemas de decisão tornou-se um assunto amplamente discutido do 

ambiente acadêmico.  

Inseridos nesse contexto, os métodos multicritério de apoio à decisão – 

multicriteria decision aiding (MCDA) – surgem como uma poderosa ferramenta para 

facilitar o processo decisório. De acordo com Almeida (2010), um problema de 

decisão multicritério é aquele em que há um mínimo de duas alternativas para se 

escolher, e o processo de escolha envolve múltiplos objetivos, que podem ser 

conflitantes entre si. 

Roy (1996) define apoio à decisão como a atividade da pessoa que, com o 

auxílio de modelos, ajuda a encontrar elementos para responder às questões 

propostas por stakeholders de um processo decisório. Através desses elementos, o 

processo de decisão se torna mais claro e a consistência entre o processo e o 

sistema de valores e objetivos do stakeholder é ampliada. As teorias e modelos 

desenvolvidos para o apoio à decisão foram desenhadas para guiar as ações 

quando os sistemas são complexos, inclusive quando existem pontos de vista 

conflitantes nele. 

Belton e Stewart (2002) explicitam que a utilização do MCDA não traz a 

resposta correta, não aplica o conceito de ótimo e não exime o decisor da sua 

responsabilidade. Segundo os mesmos, MCDA trata-se de uma ferramenta de apoio 

ao processo decisório, que, dentre outras características, lida com múltiplos e 

conflitantes critérios, ajuda na estruturação do problema e auxilia os decisores a 

aprender sobre o problema, seus próprios valores e julgamentos, bem como os dos 

outros envolvidos. 

Roy (1996) também define os principais envolvidos no processo de decisão: 
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 Decisor (decisionmaker): trata-se do stakeholder que está sendo 

auxiliado no processo. Este elemento possui um papel crítico no 

processo, uma vez que é em nome dele que o processo é desenvolvido 

e é ele que expressa os objetivos e as preferências. No entanto, vale 

salientar que o processo decisório não excluirá as opiniões e 

preferências dos demais stakeholders. 

 Analista: é a pessoa que auxilia o decisor. É geralmente um 

especialista, cujo papel é fazer uso do modelo de decisão, usando-o 

para mostrar ao decisor as conseqüências que poderão ser geradas de 

acordo com o comportamento dele, de forma clara e compreensível, 

eventualmente fazendo recomendações e sugestões. Basicamente, o 

sucesso do trabalho do analista depende da construção do modelo, da 

formulação do problema, da análise dos dados e da escolha da 

abordagem operacional que ele utilizará. 

 Cliente: é a pessoa que solicita o estudo e é responsável por alocar os 

meios necessários para que ele seja realizado. Como na maioria das 

vezes o contato entre o decisor e o analista é restrito, o cliente funciona 

como uma ponte entre eles, podendo em alguns casos fazer o papel do 

analista no processo.  

 

Segundo Alencar (2003, p. 8), “uma ação, ou alternativa, constitui uma das 

possibilidades de escolha do agente de decisão, identificada no início, ou mesmo no 

decorrer de um processo decisório, podendo vir a tornar-se uma solução para o 

problema em estudo”. 

Vincke (1992) denomina de A o conjunto de ações candidatas que serão 

exploradas durante o processo decisório. Ele define esse conjunto como uma lista 

de elementos finita e suficientemente pequena para que possa ser enumerada; e 

uma lista de propriedades que caracterizam estes elementos quando o número é 

grande o suficiente para que uma enumeração possa ser feita. 

Depois que o conjunto A de ações é definido, Roy (1996) afirma que o analista 

deve selecionar quais tipos de resultado são adequados para resolver o problema, 

como deverão ser feitas suas recomendações, e como ele deve direcionar sua 

investigação. Desta maneira, o autor utiliza o termo problemática (no original, 
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problématique) para descrever o conceito do analista de como será encarado o 

problema que ele irá auxiliar a resolver. São definidas 4 problemáticas: 

 Problemática de Escolha -P.α: procura escolher uma única ação, sendo 

a investigação direcionada para encontrar A’, o menor subconjunto 

possível de A. As ações de A são comparadas umas às outras, de forma 

a eliminar o maior número possível, e o ideal é que apenas uma ação 

não seja eliminada. 

 Problemática de Classificação – P.β: esta problemática aloca as ações a 

categorias (de forma que cada ação é enquadrada em uma única 

categoria), que são definidas de acordo com as normas que possam ser 

aplicadas ao conjunto de ações.  

 Problemática de Ordenação – P.γ: seu objetivo é ordenar as ações, e 

então definir o subconjunto de A composto por ações que possam ser 

consideradas satisfatórias, sugerindo uma parcial ou completa ordem. 

 Problemática de Descrição – P.δ: descreve as ações de A é suas 

conseqüências, ou seja, direciona a investigação para a procura por 

informações relacionadas às ações potenciais, de forma que o decisor 

consiga entender e avaliar as ações. 

 

Além das problemáticas apresentadas, Almeida (2010) inclui nesta lista a 

problemática de portfólio, cujo objetivo é escolher um subconjunto de A composto 

por alternativas que atendam aos objetivos, sob determinadas restrições. 

A estrutura de preferência é um elemento essencial na modelagem do 

problema, uma vez que determina a postura do decisor diante de comparações 

entre as ações do conjunto A. De acordo com Almeida (2010), relações binárias 

são utilizadas para obter um conjunto de pares ordenados, e propriedades podem 

ser definidas nessas relações, para ∀ a, b, c A:  

 Reflexiva, se aRa 

 Irreflexiva, se não (aRb) 

 Simétrica, se aRb  =>bRa 

 Assimétrica, se aRb  =>  não (bRa) 

 Anti-simétrica, se aRb e bRa  => a=b 

 Completa, quando aRb ou bRa 
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 Transitiva, se aRb e bRc =>aRc 

 Relação de Ferrers, se aRb e cRd  =>aRd ou cRb 

 

Roy (1996) afirma que as relações de preferência básicas para comparar duas 

ações definem o sistema básico de relações de preferência – BSPR (Basic System 

of Preference Relations), e elas são descritas na tabela 2.1 abaixo: 

Tabela 2.1. Sistema básico de relações de preferência 

Situação Definição Relação Binária 

(Propriedade) 

Indiferença Existem razões claras e positivas que 

justificam a equivalência entre duas ações 

I: relação simétrica e 

reflexiva 

Preferência Estrita Existem razões claras e positivas que 

justificam significante preferência em favor 

de uma (identificada) entre duas ações 

P: relação assimétrica 

(não-reflexiva) 

Preferência Fraca Existem razões claras e positivas que 

invalidam a preferência estrita em favor de 

uma (identificada) entre duas ações, mas 

não há razões suficientes que justifiquem 

a preferência estrita em favor da outra 

ação ou a indiferença entre as duas 

ações. 

Q: relação assimétrica 

(não-reflexiva) 

Incomparabilidade Ausência de razões claras e positivas que 

justifiquem alguma das três relações 

anteriores 

R: relação 

simétrica(não-reflexiva) 

Fonte: Roy (1996) 

 

Vincke (1992) apresenta apenas três relações de preferência: 

 Preferência (P) – relação assimétrica e irreflexiva 

 Indiferença (I) – relação reflexiva e simétrica 

 Incomparabilidade (J) – relação irreflexiva e simétrica 

 

O autor apresenta também a relação S, definida como: 

 

aSb, se e somente se,aPb ou aIb (S = P  I) 
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Assim, podemos concluir que: 

 

aPb, se e somente se, aSb e b(não)Sa 

aIb, se e somente se, aSb e bSa 

aJb, se e somente se, a(não)Sb e b(não)Sa 

 

Em relação à classificação dos critérios, para Vincke (1992), um critério 

consiste em uma função g, definida em A, cujos valores são obtidos em um conjunto 

ordenado, que representa as preferências do decisor a partir de um ponto de vista. 

Assim, o autor classifica os critérios, de acordo com a estrutura de preferência, em: 

 Critério verdadeiro: qualquer diferença resulta em preferência estrita; a 

estrutura de preferência é uma pré-ordem completa. 

 Semi-critério: existe uma zona de indecisão constante entre a 

indiferença e a estrita preferência; a estrutura de preferência é uma 

quase-ordem, com limiar. 

 Critério intervalar: existe uma zona de indecisão que varia ao longo da 

escala entre a indiferença e a preferência estrita; a estrutura de 

preferência é de intervalo (modelo de limiar variável). 

 Pseudo-critério: composto por dois limiares para evitar uma mudança 

brusca entre a indiferença e a preferência estrita, onde há uma zona de 

hesitação representada pela preferência fraca; a estrutura de preferência 

é uma pseudo-ordem. 

 

Segundo Roy (1996), os métodos multicritério podem ser classificados de 

acordo com três abordagens:  

 Abordagem do critério único de síntese: desenvolvida na Escola 

Americana, esta abordagem sugere que os diversos pontos de vista 

envolvidos em um problema multicritério sejam agregados em uma única 

função, que deve ser otimizada. O método que se baseia nessa 

abordagem mais utilizado é o MAUT – Teoria da Utilidade Multiatributo. 

 Abordagem do julgamento interativo: consiste em um processo 

seqüencial composto por várias interações, onde cada uma representa 
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uma fase da decisão e é a partir dessas interações que o modelo é 

construído, baseado nas preferências do decisor.  

 Abordagem da sobreclassificação (outranking): formulada pela Escola 

Francesa, se baseia na construção de relações de sobreclassificação 

que representam as preferências do decisor, para auxiliá-lo na solução 

do problema, admitindo a incomparabilidade entre as alternativas. Para 

Vincke (1992), sua idéia básica é o enriquecimento das relações de 

dominância. Seus principais métodos são os das famílias ELECTRE e 

PROMETHEE. Neste trabalho será utilizado o método PROMETHEE I. 

 

Além da classificação por abordagem, os métodos multicritério se dividem entre 

compensatórios e não-compensatórios. A compensação que pode existir entre os 

critérios no método de agregação é uma característica importante em métodos 

multicritério (ALMEIDA, 2010). 

Almeida (2010) diz que os métodos compensatórios são aqueles em que é 

possível compensar o desempenho baixo de uma alternativa em um critério com um 

desempenho melhor em outro critério, considerando os tradeoffs entre os critérios. 

Nos métodos não-compensatórios isso não é possível, e não existem tradeoffs entre 

os critérios. Os métodos de sobreclassificação geralmente são não-compensatórios, 

enquanto os de agregação são compensatórios. 

2.3 Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation - O 

Método PROMETHEE 

Pertencentes ao grupo de critérios da abordagem de sobreclassificação, os 

métodos da família PROMETHEE foram apresentados pela primeira vez em 1982, 

por Brans. De acordo com Almeida e Costa (2002), o destaque do método está em 

envolver conceitos e parâmetros facilmente entendidos pelo decisor. Para tanto, o 

decisor elabora junto com o analista uma tabela de avaliação, onde cada linha da 

tabela é uma alternativa na e cada coluna representa um critério fk e dessa forma, as 

células da tabela representam o desempenho da alternativa em cada critério fk(ai), 

conforme apresentado na tabela 2.2 abaixo: 
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Tabela 2.2: Tabela de avaliação - PROMETHEE 

 f1(.) f2(.) ... fj(.) ... fk(.) 

a1 f1(a1) f2(a1) ... fj(a1) ... fk(a1) 

a2 f1(a2) f2(a2) ... fj(a2) ... fk(a2) 

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

ai f1(ai) f2(ai) ... fj(ai) ... fk(ai) 

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

an f1(an) f2(an) ... fj(an) ... fk(an) 

 

A partir da tabela de avaliação, o PROMETHEE auxiliará o decisor a tomar a 

decisão, de acordo com a problemática que se adeque ao problema que ele está 

enfrentado. A etapa seguinte de aplicação do método PROMETHEE é a construção 

da relação de sobreclassificação, que se inicia com o Enriquecimento da Estrutura 

de Preferência, em que se apresenta a noção de critério generalizado para captar a 

amplitude das diferenças entre as avaliações de cada critério; e com o 

Enriquecimento da Estrutura de Dominância, no qual é estabelecido um grau de 

preferência global de uma ação sobre a outra, para cada par de ações (ALENCAR, 

2003). 

 

2.3.1 Enriquecimento da estrutura de preferência 

O enriquecimento da estrutura de preferência é feito da seguinte maneira: a 

partir de comparações paritárias, haverá uma diferença entre o desempenho das 

alternativas em cada critério, de modo que quanto maior a amplitude, maior será a 

preferência (ALENCAR, 2003):  

 

dj(a,b) = fj(a) – fj(b)        2.1 

 

Segundo Brans e Mareschal (1998), essa preferência terá uma valor entre 0 e 

1, de modo que para cada critério o decisor terá uma função 

 

Pj(a,b) = Pj[dj(a,b)]    a, b  A, com 0 ≤ Pj(a,b) ≤ 1 
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E dessa forma: 

 Pj(a,b) = 0 se dj(a,b) ≤ 0 ;  Nenhuma preferência 

 Pj(a,b) ≈ 0 se dj(a,b) > 0; Preferência fraca 

 Pj(a,b) ≈ 1 se dj(a,b)  0; Preferência forte 

 Pj(a,b) = 1 se dj(a,b) >>> 0; Preferência estrita 

 

Assim, o critério generalizado associado ao critério fjé o par {fj(a), Pj(a,b)} e é 

composto pelo critério de avaliação e sua função de preferência. Existem seis tipos 

de critérios generalizados e a escolha do tipo de critério que será utilizado depende 

do grau de preferência do decisor (BRANS; MARESCHAL, 1992). Este critérios são 

apresentados abaixo na tabela 2.3: 
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Tabela 2.3 – Tipos de critérios gereralizados 

 

Fonte: Brans e Mareschal (2002) 
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Conforme pode ser observado nas tabelas acima, dois novos conceitos foram 

apresentados: o limiar de indiferença (q) e o limiar de preferência (p). Roy (1996) 

define o limiar de indiferença como uma função q(g(a)) que representa um limite 

superior (q) para g(b) – g(a) de modo que qualquer valor dessa diferença inferior a q 

não é suficiente para garantir a preferência estrita ou fraca entre b e a. O limiar de 

preferência é definido pela função p(g(a)) que representa a diferença g(b) – g(a), e 

se refere a um limite inferior (p), abaixo do qual não é possível estabelecer uma 

preferência estrita de b sobre a. 

Definido o tipo de cada critério, o próximo passo de aplicação do PROMETHEE 

é a definição dos pesos. Esse processo é realizado juntamente com o decisor, e é 

feito de acordo com os seus interesses e prioridades. Brans e Mareschal (2002) 

afirmam que o conjunto {wj, j = 1,2,...,k} representa os pesos da importância relativa 

entre diferentes critérios, sendo estes pesos números não-negativos e 

independentes da unidade de medição dos critérios. Dessa forma, quanto maior for 

o peso, mais importante é o critério. Para a utilização do PROMETHEE, os pesos 

devem ser normalizados conforme Equação 2.1, de forma que: 

                                                                                    2.2 

Após a definição dos pesos, deve ser feita uma análise de sensibilidade e 

robustez para reafirmar os valores definidos pelo decisor. 

Brans e Mareschal (2002) apresentam o índice de preferência agregado, que é 

calculado através da Equação 2.2, como dadas as ações a e b  a A, tem-se: 

                                                                  2.3 

 

Onde π(a,b) representa o grau de preferência de a em relação a b sobre todos 

os critérios de avaliação, e π (b,a) o grau de preferência de b em relação a a. Como 

na maioria dos casos, uma alternativa é melhor que a outra em alguns dos critérios, 

e a outra é melhor que ela nos demais, geralmente temos valores positivos para π, e 
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as seguintes propriedades se aplicam para todo (a,b)  a A (BRANS; MARESCHAL, 

2002): 

 

 

 

Definidos os valores de π para todos os pares de alternativas, pode-se 

construir um gráfico de sobreclassificação (Figura 2.3): 

 

 

Figura 2.3: Gráfico de sobreclassificação 
FONTE: Brans e Mareschal (2002) 

2.3.2 Fluxos de sobreclassificação 

Depois de comparada cada alternativa com as demais (n-1) alternativas do 

conjunto A, são definidos os seguintes fluxos de sobreclassificação: 

 Fluxo positivo de sobreclassificação ou fluxo de saída: representa o 

quão a alternativa a sobreclassifica as demais, ou seja, a sua 

intensidade de preferência, e esta relação é apresentada na Figura 2.4. 

Quanto maior o seu valor, melhor é a alternativa. O fluxo positivo da 

alternativa “a” é obtido através do somatório dos índices de preferência 

da alternativa “a” em relação às demais alternativas, conforme Equação 

2.3: 

                                                          2.4 
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Figura 2.4: Fluxo positivo de sobreclassificação 
FONTE: Brans e Mareschal (2002) 

 

 Fluxo negativo de sobre-classificação ou fluxo de entrada: expressa o 

quão a alternativa a é sobre-classificada pelas demais, ou seja, a 

intensidade de preferência de todas as outras sobre ela e esta relação é 

apresentada na Figura 2.5. Quanto menor o seu valor, melhor é a 

alternativa. O fluxo negativo da alternativa “a” é obtido através do 

somatório dos índices de preferência das demais alternativas em relação 

a alternativa “a”, conforme Equação 2.3: 

                                                             2.5 

 

 

Figura 2.5: Fluxo negativo de sobreclassificação 
FONTE: Brans e Mareschal (2002) 

 

2.3.3 O PROMETHEE I  

O PROMETHEE I fornece uma ordenação parcial, uma vez que utiliza as 

relações de preferência (PI), indiferença (II) e incomparabilidade (RI). Essa 
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ordenação é obtida a partir dos valores dos fluxos de sobre-classificação positivo e 

negativo. Como cada um dos fluxos separadamente não necessariamente 

fornecerão uma mesma ordenação, o PROMETHEE utiliza a intersecção entre eles 

(BRANS; MARESCHAL, (1998), ALENCAR, (2003)): 

 

 

 

Assim, tem-se que: 

 aPIb: maior poder de a associado a menor fraqueza de a – a informação 

dos dois fluxos de sobreclassificação é consiste e pode ser considerada 

como certa. 

 aIIb: os dois fluxos são iguais. 

 aRIb: alto poder de uma alternativa associado a baixa fraqueza de outra. 

Geralmente ocorre quando a alternativa a é boa nos requisitos onde a b 

é fraca, e b é boa nos critérios onde a é fraca. Nesse caso, a informação 

proveniente dos fluxos não é consistente, de modo que as alternativas 

são incomparáveis para o PROMETHEE, e cabe ao decisor escolher a 

melhor alternativa. 

2.3.4 Outros métodos da Família PROMETHEE 

Além do PROMETHEE I, a família PROMETHEE é composta pelos seguintes 

métodos (ALENCAR, 2003): 

 PROMETHEE II: fornece uma pré-ordem completa, através do fluxo 

líquido de cada alternativa (obtido através da diferença entre os fluxos 

de sobre-classificação positivo e negativo). 

 PROMETHEE III: neste método, os fluxos líquidos possuem intervalos 

de acordo com a variância, de modo que a indiferença não ocorrerá 

somente quando os fluxos forem iguais entre duas alternativas. 
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 PROMETHEE IV: extensão do PROMETHEE II para conjuntos 

contínuos de ações para quando as ações são apresentadas em forma 

de percentagens, dimensões ou investimentos, por exemplo. 

 PROMETHEE V: Seleciona um subconjunto de ações, de acordo com as 

restrições propostas pelo decisor, ao invés de ordenar as alternativas 

como faz o PROMETHEE I e II. 

 PROMETHEE-GAIA: apresenta um módulo de interação visual que 

complementa o PROMETHEE, através de representação gráfica. 

 PROMETHEE VI: sugere um modelo menos prescritivo, de modo que o 

decisor tenha uma liberdade maior durante o processo. 
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3 Estudo de Caso 

A empresa analisada neste trabalho foi criada na década de 1970 e consiste 

em uma sociedade anônima brasileira, de economia mista, fechada de capital 

autorizado, de utilidade pública, dotada de personalidade jurídica de Direito Privado 

– sendo o Estado em que atua o seu maior acionista.  

Sua atividade fim é executar a política de saneamento, atuando como 

concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no 

âmbito do Estado em que atua. Atualmente, possui cerca de 4000 funcionários e 

está presente em cerca de 180 municípios.  

3.1 Descrição do problema 

A automação dos processos de tratamento e distribuição de água teve início 

na companhia há alguns anos, de forma incipiente e desorganizada, sem que 

existisse algum profissional dedicado à área. A necessidade de melhorar a eficiência 

das unidades operacionais, reduzir os custos (com energia elétrica, manutenção 

eletromecânica e com recursos humanos), reduzir os erros por falha humana e 

remover funcionários que trabalhavam em locais de difícil acesso fez com que a 

automação se tornasse prioritária. 

A partir da contratação de cinco engenheiros e da formação de uma 

coordenação específica para cuidar de automação, teve início o PROAUT – 

Programa de Automação e então a automação da companhia passou a ser 

intensificada e a ter um acompanhamento mais detalhado. Os objetivos do programa 

são: 

 Possibilitar o ordenamento das ações voltadas para a modernização da infra-

estrutura dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e Sistemas de 

Esgotamento Sanitário (SES), em consonância com as inovações 

tecnológicas, buscando maior efetividade nos investimentos; 

 Estabelecer e implantar novas ferramentas e métodos de gerenciamento da 

operação, baseados em Sistemas de Supervisão e Controle – SSC e na 

Tecnologia da Informação - TI e seguindo uma filosofia compartilhada pelos 

diversos órgãos da empresa de acordo com suas macro-funções; 
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 Possibilitar que a elaboração e a implantação de projetos de automação seja 

efetuada segundo diretrizes e métodos que aperfeiçoem o controle da 

operação dos SAAs e SESs, com eficiência na redução de perdas de água, 

consumo de energia elétrica, redução dos custos de manutenção e 

operação, melhoria da qualidade dos serviços prestados aos clientes e 

atendendo as performances requeridas pelas entidades de regulação do 

setor de saneamento; 

 Atender com mais eficiência e eficácia as diretrizes dos órgãos de regulação 

do setor; 

 Reduzir custos com pessoal próprio e terceirizado através da retirada de 

operadores de algumas unidades operacionais. 

 

Atualmente, a coordenação tornou-se uma gerência e está subordinada a 

uma superintendência, conforme organograma abaixo (Figura 3.1):  

Figura 3.1: Organograma 
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A gerência é composta por: 

 Engenheiro Eletrônico A: possui Mestrado em Engenharia Eletrônica, 

trabalha na companhia como engenheiro desde 2008 e não possuía 

experiência com gestão de projetos e com automação. 

 Engenheiro Eletrônico B: possui Mestrado em Engenharia Eletrônica, 

trabalha como engenheiro da companhia desde 2008 e não possuía 

experiência com gestão de projetos e com automação. 

 Engenheiro Eletrotécnico A: trabalha como engenheiro da companhia desde 

2007 e não possuía experiência com gestão de projetos e com automação. 

 Engenheiro Eletrônico C: trabalha como engenheiro da companhia desde 

2007 e não possuía experiência com gestão de projetos e com automação. 

 Gerente da Gerência de Automação: formado em engenheira eletrônica, 

trabalha como engenheiro da companhia desde 2007 e não possuía 

experiência com gestão de projetos e com automação. 

 

A superintendência de manutenção e produção é gerida por um engenheiro 

civil, especialista em segurança do trabalho, em gestão da qualidade e em gestão de 

projetos, e engenheiro da companhia há 30 anos. 

O PROAUT consiste em 17 projetos compostos por sistemas da companhia. 

A escolha destes projetos foi feita de acordo com os critérios de priorização do 

planejamento estratégico da empresa, como vazão de água do sistema, orçamento, 

redução de custos proporcionada e aumento da eficiência da empresa como um 

todo. Cada projeto é formulado e acompanhado por um engenheiro, que funciona 

como gerente do projeto; enquanto o gerente da GPA gerencia todo o PROAUT, 

sendo, portanto, o gerente do programa. O superintendente gerencia este e outros 

programas da companhia, atuando como gerente de portfólio. 

Em cada um dos 17 projetos podem ser encontradas unidades de estações 

de tratamento de água, poços, reservatórios apoiados, reservatórios elevados e 

estações elevatórias, variando a quantidade de acordo com o porte do sistema. A 

automação destas unidades consiste em fazê-las funcionar de forma autônoma 

através de comandos eletrônicos de maneira otimizada e eficiente, de forma que 

seja prescindível a presença de um funcionário operador para regular o 

funcionamento desses sistemas. Dessa forma, os sensores eletrônicos controlam o 
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funcionamento de bombas, o volume de água em um reservatório, a dosagem de 

componentes químicos para tratamento de água, dentre outras atribuições, além de 

enviar dados em tempo real para as áreas interessadas nessas informações. 

A estrutura de gerenciamento desses projetos da companhia será 

apresentada no sub-tópico seguinte. 

3.2 Estrutura de gerenciamento de projetos 

Quando da elaboração do planejamento estratégico da empresa, diversas 

áreas e setores da companhia apresentam suas sugestões de sistemas passíveis de 

serem automatizados, e a partir da avaliação da alta gestão da empresa (presidência 

e diretoria) são definidos os projetos que se tornariam parte do Programa de 

Automação, o PROAUT. Os 17 projetos do PROAUT são distribuídos entre os 

engenheiros da gerência. Esta distribuição, bem como a execução das atividades, 

segue um cronograma próprio que é monitorado de forma contínua e permanente 

pelo gerente de automação e mensalmente pelo superintendente.  

Além da demanda provocada pelo PROAUT, cujos projetos são oriundos do 

planejamento estratégico da companhia, a gerência elabora projetos solicitados com 

urgência pela própria empresa ou por outros órgãos do governo, o que acaba 

impactando negativamente no atingimento das metas e prazos dos projetos 

estratégicos. 

Diante da grande quantidade de projetos solicitados simultaneamente, e em 

virtude do PROAUT possuir um cronograma contínuo, coube à superintendência a 

definição dos projetos e atividades prioritários. Assim, nas reuniões mensais de 

acompanhamento os cronogramas são atualizados e o gerente apresenta os 

projetos extras que foram solicitados para que sejam pactuados os prazos dos 

projetos novos e repactuados os prazos dos projetos do PROAUT. Geralmente, o 

cronograma do PROAUT é pausado enquanto o engenheiro está elaborando o 

projeto extra, e aquele tempo que ele utilizou no novo projeto é acrescentado ao 

prazo do projeto do PROAUT que ele estava elaborando. 

De acordo com o superintendente, como a empresa trabalha em uma 

estrutura matricial fraca, na qual o gerente funcional possui mais autoridade que o 

gerente de projetos e ainda não está ambientada em trabalhar por projetos, a 

definição inicial dos prazos para elaboração dos projetos de automação foi arbitrada 
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através de discussões entre a superintendência, a gerência e a equipe executora. À 

medida que a equipe foi adquirindo maturidade com projetos, os prazos passaram a 

ser definidos de acordo com as experiências anteriores. No entanto, os projetos 

extras já vêm com prazo definido. Os prazos são definidos sem nenhum estudo 

probabilístico e sem utilização de técnicas de gerenciamento de projetos. 

O porte do PROAUT foi definido a partir da disponibilidade de recursos que a 

companhia possuía e o escopo de cada um dos 17 projetos foi feito individualmente, 

de forma que cada projeto fosse composto de sistemas que guardassem entre si 

uma determinada semelhança. Por exemplo, o projeto de automação de 150 

estações elevatórias é composto de estações tecnicamente similares. Os sistemas 

produtores escolhidos foram aqueles que apresentam maior vazão de água, ou seja, 

os maiores sistemas da companhia.  

Além destes fatores, a facilidade de remover o funcionário que opera as 

máquinas da unidade com o uso da automação também foi critério determinante na 

definição do escopo do projeto, ou seja, unidades operacionais em que é possível 

remover a mão-de-obra humana com o emprego da automação foram consideradas 

prioritárias. O nível de automação de cada unidade foi definido pelo corpo de 

engenheiros eletrônicos a partir das restrições de prazo e custo apresentadas pela 

alta gestão da empresa. 

 No entanto, não foi elaborado estudo econômico inicial para verificar quais 

sistemas são viáveis para executar projetos de automação, tampouco foi 

apresentado no planejamento estratégico da companhia um plano diretor para a 

automação e um estudo de sistemas prioritários, o que acaba gerando as demandas 

emergenciais externas ao PROAUT. 

Cada projeto de automação é gerenciado e elaborado pelo mesmo 

engenheiro elétrico, e cada engenheiro desenvolve vários projetos ao mesmo tempo, 

além de participar de outros tipos de atividade em paralelo, como acompanhamento 

técnico de licitações, gestão de contratos de implantação de sistemas de automação 

e comunicação, e de serviços de manutenção. 

Segundo o gerente de automação, a alocação dos engenheiros nos projetos 

é feita de acordo com o cronograma do programa de automação, na disponibilidade 

de tempo de cada um dos engenheiros, no perfil profissional e na disponibilidade de 

viajar para as cidades do interior do Estado. O gerente frequentemente absorve as 
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solicitações dos projetos externos ao PROAUT, buscando evitar que o cronograma 

dos demais engenheiros seja prejudicado.  

Na figura 3.2 são apresentadas as etapas para elaboração de um projeto de 

automação. Este fluxograma foi definido de acordo com o que foi observado nas 

entrevistas. 
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Figura 3.2: Fluxograma de elaboração de projetos de automação 



Capítulo 4                                                           Modelo multicritério para priorização de projetos de automação 

 36 

Conforme pode ser observado na figura 3.2, a elaboração dos projetos de 

automação inicia-se com a coleta de informações sobre o sistema que será 

automatizado através de documentos e do banco de dados da companhia. Em 

seguida, após o engenheiro gerente do projeto analisar as informações disponíveis, 

é elaborado o escopo inicial do projeto.  

A gerência técnica responsável pela operação do sistema é convocada para 

a terceira etapa, que consiste em consolidar as informações para verificação de 

atualizações ou alterações que o sistema sofreu, para que possa ser feita a 

adequação do escopo inicial à nova realidade. 

Tendo em vista que o banco de dados da empresa encontra-se 

desatualizado e que para a definição da automação de um sistema são necessárias 

informações precisas e detalhadas (como localização e diâmetro das tubulações 

envolvidas, volume de reservatórios, quantidade, especificação e estado de 

conservação de equipamentos elétricos que já estão em funcionamento naquela 

unidade, entre outras), se torna necessário a realização de visitas de campo às 

unidades envolvidas no projeto. Estas visitas são geralmente realizadas por técnicos 

de nível médio em eletrônica, eventualmente acompanhados pelo engenheiro do 

projeto.  

À medida que os dados de campo vão sendo colhidos, o gerente do projeto 

elabora um relatório com essas informações e simultaneamente é iniciada a 

elaboração do projeto design, com definição da arquitetura do sistema de 

automação e definição do nível de complexidade da automação que a unidade 

receberá. Ao longo dessa etapa, são realizadas reuniões com a gerência 

responsável pela operação do sistema para validação dos dados. Finalizada essa 

etapa, são determinadas as necessidades de cada unidade operacional 

individualmente e é definida a integração entre as unidades do sistema, ou seja, 

como a automação funcionará como um todo no projeto. 

Reuniões são realizadas com as partes responsáveis por automação, 

instrumentação, mecânica, elétrica, operação e química para definição da forma de 

operação e manutenção do sistema a ser implantado. Em seguida, é iniciada a 

elaboração, em paralelo, dos cadernos de automação, instrumentação, elétrica e 

mecânica, sendo cada um elaborado pela gerência responsável.  
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A gerência de automação agrupa e organiza os cadernos em um projeto 

único, e este projeto básico é enviado para o superintendente para receber 

aprovação. Caso seja aprovado, o superintendente solicita aprovação da diretoria. 

Caso não seja, é enviado de volta para a gerência de automação. Quando a diretoria 

recebe e não aprova, envia novamente para a superintendência. Quando aprova, 

encaminha para aprovação financeira da companhia. Em caso de aprovação, é 

encaminhado para a licitação.  

Após o envio para a comissão de licitação e definição da empresa 

ganhadora do processo, é feita a contratação  da empresa e a execução do sistema 

de automação. 

 

3.3 Análise do processo e da estrutura de gerenciamento de projetos 

O processo de gerenciamento, seja ele de projetos ou de qualquer outro tipo, 

invariavelmente, necessita de informações acerca do que será gerenciado. Na 

empresa que está sendo estudada neste trabalho, foi citado diversas vezes nas 

entrevistas realizadas que um dos principais problemas enfrentados na elaboração 

dos projetos é a ausência de um banco de dados eficiente, forçando um gasto de 

energia inicial em todos os projetos dedicado exclusivamente à coleta, atualização e 

consolidação de dados. 

Projetos de automação, por definição, requerem a existência de um 

procedimento operacional muito bem definido e delineado, de modo que o 

engenheiro responsável pela elaboração do projeto possa estudar esse 

procedimento e definir o que pode ou não ser automatizado. No entanto, a realidade 

da empresa que está sendo analisada é de ausência de definição dos 

procedimentos operacionais por parte das gerências responsáveis por eles, o que 

implica em uma extensão do prazo de execução dos projetos de automação, já que 

o engenheiro eletrônico terá que primeiro analisar e tentar padronizar um processo, 

que por ser rotineiro já deveria estar padronizado, para assim poder pensar a 

automação dele. 

A cultura organizacional da empresa impacta de forma negativa no 

gerenciamento de projetos de diversas maneiras. Além dos procedimentos 

operacionais não estarem padronizados e da ausência de um banco de dados, a 

estrutura organizacional matricial fraca não possibilita que o gerente de projetos 
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tenha autoridade e autonomia suficiente sobre o projeto que está sob sua 

responsabilidade, de modo que ele não participa ativamente da definição e 

prorrogação de prazos do projeto, ou de outras decisões de nível estratégico 

pertencentes ao projeto. 

Outro impacto proveniente da estrutura organizacional da companhia é que os 

engenheiros gerentes de projeto desenvolvem uma série de outras atividades, além 

de gerenciar os projetos que estão sob a responsabilidade deles, pois a empresa 

não os enxerga como gerentes de projeto, mas apenas como engenheiros 

eletrônicos. Como consequência, não houve treinamentos específicos de 

gerenciamento de projetos para nenhum deles e não são utilizadas ferramentas de 

gerenciamento de projetos no processo de definição de prazos, alocação de 

recursos, definição de escopo, e acompanhamento do projeto, exceto pela utilização 

do software MS Project para acompanhamento geral do cronograma do PROAUT 

como um todo pelo superintendente. 

Como não há um planejamento estratégico específico para a automação, 

apesar de existir um programa de automação que possui um prazo e metas próprias, 

é frequente a inserção de novos projetos, e alguns com necessidade urgente de 

elaboração e implantação. Porém, essa inserção de novos projetos na programação 

que já existia é feita de forma pouco estruturada. Nesse sentido, o foco deste 

trabalho é no desenvolvimento de um modelo multicritério de apoio à decisão para 

auxiliar no processo de priorização de projetos, incluindo casos em que um projeto 

novo precisa ser inserido.  
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4 Modelo multicritério para priorização de projetos de automação 

Neste capítulo é apresentado o modelo que foi construído com a utilização 

do método multicritério de apoio à decisão para auxiliar o gerente de múltiplos 

projetos de automação da empresa que está sendo analisada a priorizar projetos.  

4.1 Descrição do modelo 

Em virtude da necessidade da companhia de um procedimento que estruture e 

auxilie no processo de priorização de projetos, e que também possa ser utilizado 

quando um novo projeto precisa ser inserido na programação, torna-se bastante 

adequada a essa situação a utilização de métodos multicritério de apoio à decisão 

nesse caso, uma vez que o problema em questão engloba várias e conflitantes 

abordagens, tornando bastante difícil para o decisor (nesse caso representado pelo 

superintendente ou pelo gerente da companhia). 

Especialmente neste caso que está sendo analisado, é necessária a 

priorização dos projetos que são designados para cada engenheiro e é preciso que 

o modelo possibilite a inserção de novos projetos, quando isto for solicitado, uma vez 

que é freqüente esta demanda. Por isso, os critérios e os pesos utilizados no modelo 

foram construídos através de um método ad hoc em conjunto com os decisores 

envolvidos no processo, além de informações colhidas através das entrevistas que 

foram realizadas com o superintendente, o gerente e os 4 engenheiros eletrônicos 

que compõem a gerência de automação. 

As etapas do modelo podem ser vistas na figura 4.1: 
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Figura 4.1: Etapas do modelo 

 

 
Através da figura 4.1, pode-se perceber que o modelo elaborado foi dividido em 

três etapas. A primeira etapa é realizada pelo gerente de automação, cujo papel é 
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definir o modelo e os parâmetros do modelo, ou seja, elencar os critérios que serão 

utilizados, estabelecer o peso de cada critério, definir o tipo de critério generalizado e 

os limiares (quando aplicável) de cada um dos critérios. 

A escolha do método a ser utilizado foi feita de acordo com as necessidades do 

problema. Como o desempenho de um critério de priorização não é compensado 

pelo desempenho dos demais, foi preciso escolher um método não-compensatório. 

Para priorizar os projetos, é preciso construir uma lista ordenada de projetos, do 

mais prioritário ao menos prioritário, exigindo que o método utilizasse uma 

problemática de ordenação, de modo que tenha como produto um ranking de 

alternativas. 

Devido às necessidades do problema, os métodos de síntese e interativos 

foram descartados, e foi escolhido um método sobreclassificação, que permitisse a 

incomparabilidade entre as alternativas, de modo que fosse minimizada a perda de 

informação durante o processo. Assim, baseado no que foi descrito acima e visando 

a atender as necessidades do decisor, foi escolhido o método PROMETHEE I. 

Na segunda etapa, após a parametrização do modelo pelo gerente de 

automação, o engenheiro que está responsável pelos projetos deve parametrizar os 

projetos que já estão em elaboração, ou seja, construir a tabela de avaliação dos 

seus projetos contendo o desempenho de cada projeto em cada um dos critérios. 

Em seguida, deve ser feita esta mesma parametrização para os novos projetos que 

foram selecionados para o engenheiro. Definida a tabela de avaliação contendo 

todos os projetos do engenheiro, o próximo passo é aplicar o PROMETHEE I para 

priorizar os projetos. Após a definição do ranking, o gerente de automação deve 

avaliá-lo e analisar as incomparabilidades, para assim ser definido o ranking final. 

 

- Estruturação do problema 
 
Inicialmente composto por 17 projetos, o PROAUT possuía uma ordem de 

prioridade entre os seus projetos, definida de acordo com os seguintes critérios: 

 

1. Maior sistema produtor de cada macro-região do estado; 

2. Ações que já vinham sendo desenvolvidas pelo setor de automação. 
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Em 2011, o programa foi reformulado e passou a ter 28 projetos, definidos 

pelos novos critérios de: 

 

1. Projetos que já faziam parte da primeira versão do programa, mas que não 

foram concluídos; 

2. Demandas oriundas de outros setores acompanhadas pela automação.  

 

Dentro dos 28 projetos que fazem parte do PROAUT, foi definida uma ordem 

de prioridade e eles foram distribuídos entre os engenheiros. No entanto, além dos 

projetos que estão previstos no programa, com relativa freqüência surgem 

demandas para elaboração de projetos extras. Quando algum projeto emergencial 

precisa ser elaborado o gerente tenta desenvolver este projeto de maneira a não 

atrapalhar o cronograma dos engenheiros. Como nem sempre é possível ele ter 

disponibilidade de tempo, ele aloca o projeto para algum engenheiro e define junto 

com a superintendência quais projetos que aquele engenheiro estava 

desenvolvendo serão pausados. Neste caso, os critérios atualmente usados para a 

priorização são, segundo os decisores, são: 

 

1. Fonte da demanda 

2. Adequação ao PROAUT 

3. Porte do projeto  

4. Prazo do projeto que será inserido 

5. Perfil da equipe: habilidades técnicas dos engenheiros 

6. Disponibilidade de equipe (engenheiros e técnicos) 

 

Diante desse cenário, partiu-se para a estruturação do problema de priorização 

de projetos quando da inserção de um projeto emergencial no cronograma do 

PROAUT. Para tornar o modelo mais adequado à realidade da empresa, os critérios 

foram construídos em conjunto com o gerente de múltiplos projetos e foi tomado 

como base os critérios que já eram utilizados pela empresa (porém de forma não 

estruturada). São eles: 
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C1 = Urgência: definida pela necessidade da companhia em ter o projeto 

implementado. É um critério do tipo I (usual) e de maximização.  Será avaliado 

através de uma escala de 1 a 4 para representação do nível de urgência, que foi 

construída da seguinte maneira: 

 Projetos de emergência ou em áreas onde foi decretada 

calamidade recebem valor 4 de urgência;  

 Projetos com fonte externa de recurso financeiro recebem valor 3 

de urgência;  

 Projetos oriundos de pacotes de obra civil que já está em execução 

recebem valor 2 de urgência;  

 Projetos proveniente de solicitações de órgãos fiscalizadores 

recebem valor 1 de urgência;  

 Demais projetos recebem valor 0 de urgência. 

 

 C2 = Fonte da demanda: dependendo do solicitante o projeto pode 

receber maior prioridade. Esse critério é do tipo I (usual) e de 

maximização. Será avaliado através de uma escala de 1 a 4 para 

representação da importância da fonte da demanda, que foi construída 

da seguinte maneira:  

 Projetos solicitados pelo Governo recebem valor 4; 

 Projetos solicitados pela diretoria da companhia recebem valor 4; 

 Projetos do Programa de Automação recebem valor 3; 

 Projetos solicitados por demais setores da companhia recebem 

valor 2; 

 Demais fontes recebem valor 1. 

 

 C3 = Prazo do projeto: o prazo do projeto que será inserido definirá 

quantos dias o projeto em andamento precisará ficar paralisado. Este 

critério é do tipo III (preferência linear), com limiar de preferência p =3, 

e de minimização. Será avaliado através do número de dias para a 

conclusão do projeto.  
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 C4 = Adequação ao planejamento estratégico: projetos que vão ao 

encontro do planejamento estratégico da companhia são 

prioritários. Critério do tipo I (usual) e de maximização. Será 

avaliado através de uma escala de 1 a 4 para representação do 

nível de adequação ao planejamento estratégico, que foi construída 

da seguinte maneira:  

 Projetos considerados muito adequados recebem valor 3; 

 Projetos considerados adequados recebem valor 2; 

 Projetos considerados pouco adequados recebem valor 1. 

 

 C5 = Porte do projeto: define o impacto financeiro (implica em melhor 

relação redução de custos operacionais x investimento) e a 

complexidade do serviço (adoção de padrões diferenciados de 

automação em relação ao porte do sistema). Critério do tipo usual e de 

maximização. É medido através da quantidade de unidades 

operacionais envolvidas no projeto. 

 

 C6 = Complexidade de gerenciamento do projeto: quanto mais 

complexo, mais difícil será interrompê-lo e o impacto será maior no 

prazo final. Critério do tipo usual e de maximização. É medido através 

do número de atividades no caminho crítico, definido pelo gerente de 

automação. 

 

Definição dos pesos 

O peso de cada critério foi definido através de atribuição direta. O primeiro 

passo foi ranquear os critérios. Em seguida, o gerente de automação foi questionado 

sobre a importância relativa entre os critérios, com a utilização de exemplos para 

facilitar o entendimento do processo. Calculando e normalizando, chegou-se nos 

seguintes pesos, apresentados na Tabela 4.1: 
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Tabela 4.1: Pesos e limiares dos critérios 

Critério Peso Limiares 

C1 0,24 - 

C2 0,216 - 

C3 0,184 3 

C4 0,16 - 

C5 0,12 - 

C6 0,08 - 

 

 

4.2 Aplicação numérica 

 A aplicação do modelo proposto para simular a realidade dos projetos de 

automação desenvolvidos pela empresa está sendo analisada neste trabalho. Os 

dados utilizados não foram reais, mas sim realísticos, sendo adequados para o 

teste do modelo. 

A seguir são descritos os projetos a serem priorizados: 

 

 Projeto 1: Este projeto consiste na automação de 1 sistema produtor 

de grande porte localizado no interior do estado que está interligado a 

diversas estações elevatórias e reservatórios, ao todo é composto por 

70 unidades operacionais e é oriundo do PROAUT, com 20 dias de 

prazo para conclusão. Por compor o PROAUT, trata-se de um projeto 

muito adequado ao planejamento estratégico da companhia, com alto 

nível de urgência para ser implementado e 180 atividades no caminho 

crítico. Já estava sendo elaborado pelo engenheiro responsável. 

 

 Projeto 2: A automação de 35 pequenas estações de tratamento de 

água compõe o escopo deste projeto proveniente do PROAUT,com 65 

dias de prazo para conclusão. Muito adequado ao planejamento 

estratégico da companhia e com urgência moderada para sua 

implementação, possui 60 atividades no seu caminho crítico. Já estava 

sendo elaborado pelo engenheiro responsável. 
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 Projeto 3: Escopo composto pela automação de 130 estações 

elevatórias distribuídas por todo o estado, prazo para conclusão do 

projeto de 40 dias, projeto oriundo do PROAUT, muito adequado ao 

planejamento estratégico da companhia e com alta urgência para sua 

implementação. Possui 250 atividades no caminho crítico e já estava 

em elaboração. 

 

 Projeto 4: Automação de 15 poços em uma região da capital do 

estado, com 10 dias para conclusão e nível moderado de urgência. 

Projeto pertencente ao PROAUT, muito adequado ao planejamento 

estratégico da empresa e com urgência moderada. Possui 20 

atividades no caminho crítico e já estava sendo elaborado. 

 

 Projeto 5: Projeto emergencial solicitado pelo governo e pouco 

adequado ao planejamento estratégico da companhia, é composto por 

20 unidades operacionais e tem 15 dias de prazo para ser concluído, 

com alto nível de urgência. Projeto novo a ser inserido, possui 20 

atividades no caminho crítico e foi solicitada a sua alocação para este 

engenheiro. 

 

 Projeto 6: Projeto extra solicitado por uma gerência operacional da 

companhia, composto por 48 unidades operacionais que estão sob a 

gestão desta gerência solicitante, com prazo de 100 dias para 

finalização da elaboração do projeto. Projeto com moderada 

adequação ao planejamento estratégico da companhia, pouca 

urgência na sua conclusão e 80 atividades no caminho crítico. 

 

Assim, a tabela de avaliação das alternativas em relação aos critérios para este 

problema fica da seguinte forma (Tabela 4.2):  
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Tabela 4.2: Avaliação das alternativas 

 C1 

Urgência 

C2 

Fonte 

C3 

Prazo 

C4 

Adeq 

C5 

Porte 

C6 

Complexidade 

Projeto 1 3 3 20 3 70 180 

Projeto 2 0 3 65 3 35 60 

Projeto 3 1 3 40 3 130 250 

Projeto 4 0 3 10 3 15 20 

Projeto 5 2 4 15 1 20 20 

Projeto 6 0 2 100 2 48 80 

 

 Definida a tabela de avaliação, o próximo passo é fazer a aplicação do 

PROMETHEE I. 

 Os testes, cálculos e gráficos do PROMETHEE I foram realizados com o 

auxílio do software D-sight (www.d-sight.com). Os pesos utilizados, a definição dos 

limiares e o tipo de critério  foram os definidos pelo gerente de automação (Tabela 

4.3):  

 

Tabela 4.3 : Peso dos critérios e limiares – Aplicação numérica 

Critério Peso Limiar 

C1 0,24 - 

C2 0,216 - 

C3 0,184 3 

C4 0,16 - 

C5 0,12 - 

C6 0,08 - 

 

 
 Na tabela 4.4 são apresentados os índices de preferência, que foram 

calculados conforme a Equação 2.2: 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4                                                           Modelo multicritério para priorização de projetos de automação 

 48 

Tabela 4.4: Índice de preferência – Aplicação numérica 

 

 

 Na tabela 4.5 tem-se os fluxos positivos e negativos de cada alternativa, 

calculados de acordo com as Equações 2.3 e 2.4: 

 

Tabela 4.5: Fluxos positivo e negativo – Aplicação numérica 

Projeto Fluxo Positivo Fluxo Negativo 

Projeto 1 0,618 0,157 

Projeto 2 0,224 0,454 

Projeto 3 0,525 0,250 

Projeto 4 0,291 0,371 

Projeto 5 0,579 0,405 

Projeto 6 0,152 0,752 

 

Através dos resultados pode-se perceber que o Projeto 1 obteve o maior valor 

de fluxo positivo e o menor de fluxo negativo, sinalizando que ele sobreclassifica a 

maioria das alternativas e é sobreclassificado por poucas, enquanto o Projeto 6 

obteve o menor positivo e o maior negativo, estando na situação oposta. 

Com o objetivo de não perder informação, foi utilizado o critério de formação 

de ranking do PROMETHEE I, que conforme foi apresentado anteriormente, 

compara os fluxos positivos e os fluxos negativos das alternativas, e admite a 

incomparabilidade. 

 Dessa forma, a figura 4.2 representa o ranking de projetos, conforme o 

PROMETHEE I: 
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Figura 4.2: Representação das preferências obtidas através do PROMETHEE I  

 

É perceptível na figura que P1 é preferível a todos os demais projetos; P2 é 

preferível a P6; P3 é preferível a P4, P2 e P6; P4 é preferível a P2 e P6; P5 é preferível a 

P2 e P6; e é possível observar que há uma incomparabilidade entre P3 e P5 e entre 

P4 e P5. Essa incomparabilidade ocorreu porque P5 possui fluxo positivo maior que o 

P3 e maior que o de P4, mas o fluxo negativo das duas alternativas (P3 e P4) é 

menor, o que segundo a teoria do PROMETHEE I gera a incomparabilidade entre 

estas alternativas.  

O Projeto 1 foi preferível aos demais devido ao bom desempenho nos critérios 

de maior peso, gerando um fluxo positivo maior que todos os demais e um fluxo 

negativo menor que todos os demais. O Projeto 5 foi considerado incomparável com 

os Projetos 3 e 4 por ter apresentado bom desempenho no critério de prazo e 

urgência e avaliação máxima no critério fonte, porém seu desempenho nos demais 

critérios foi considerado baixo, justificando seus fluxos tanto positivo quanto negativo 

possuírem valores altos, o que gerou as incomparabilidades.  

Assim, um projeto de grande porte, composto por um número maior de 

unidades operacionais, cuja fonte foi o próprio programa de automação da 

companhia e com um prazo pequeno para sua conclusão, foi considerado pelo 

PROMETHEE I como o prioritário, e a sua posição no ranking é condizente com as 

necessidades da empresa, conforme foi observado através das entrevistas. 

O projeto 5 gerou duas incomparabilidades compreensíveis pois, o projeto 

tem um nível de urgência alto por ter sido solicitado pelo governo e prazo muito curto 

de 15 dias, porém o seu porte é pequeno em comparação aos demais (20 unidades) 

e é pouco adequado ao planejamento da companhia, o que gerou um fluxo positivo 

alto (devido ao alto desempenho nos critérios de maior peso), porém o fluxo negativo 

também foi elevado, devido ao baixo desempenho nos demais critérios. A 
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incomparabilidade gerada apresenta ao decisor a ausência de preferência estrita do 

modelo entre aquelas alternativas, ficando a cargo do decisor definir qual a ordem 

de prioridade entre elas.  

 

Análise de Sensibilidade 

 
Para a análise de sensibilidade, realizou-se quatro simulações, sendo a 

primeira uma variação de ±10% no critério de maior peso (C1), a segunda foi de 

±15% também no C1, a terceira variou ±10% o critério C2 e a quarta ±15% o critério 

C2, que serão apresentadas a seguir: 

 

- Simulação 1 

 

Nessa simulação, variou-se em ±10% o peso do critério C1 e foi redistribuída 

a diferença igualmente entre os demais critérios. Desta forma, os critérios ficaram 

com os seguintes pesos apresentados na Tabela 4.6: 

 

Tabela 4.6: Peso dos critérios – Simulação 1 

Critério Peso (C1 + 10%) Peso (C1 - 10%) 

C1 0,264 0,216 

C2 0,211 0,221 

C3 0,179 0,189 

C4 0,155 0,165 

C5 0,115 0,125 

C6 0,075 0,084 

 

 Os parâmetros utilizados foram os mesmos da aplicação numérica, a tabela 

de avaliação e os índices de preferência também são os mesmos. Na variação do 

peso do critérios C1 para ±10%, não houve mudança em relação ao ranking 

inicialmente encontrado (Figura 4.3): 
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Figura 4.3: Representação das preferências obtidas através do PROMETHEE I – Simulação 1-  

 

Simulação 2 

 
Continuando a análise de sensibilidade, variou-se em ±15% o peso do critério 

C1 e foi redistribuída a diferença igualmente entre os demais critérios. Desta forma, 

os critérios ficaram com os seguintes pesos apresentados na Tabela 4.7: 

 

Tabela 4.7: Peso dos critérios – Simulação 2 

Critério Peso (C1 + 15%) Peso (C1 – 15%) 

C1 0,276 0,204 

C2 0,209 0,223 

C3 0,177 0,191 

C4 0,153 0,167 

C5 0,113 0,127 

C6 0,073 0,087 

 

 Do mesmo modo que na simulação anterior, os parâmetros foram mantidos e 

serão para todas as simulações. Mais uma vez não houve variação no ranking do 

PROMETHEE I, como pode ser visto na Figura 4.4: 
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Figura 4.4: Representação das preferências obtidas através do PROMETHEE I – Simulação 2 

 

- Simulação 3 

 
Dando continuidade à análise de sensibilidade, variou-se em ±10% o peso do 

critério C2 e foi redistribuída a diferença igualmente entre os demais critérios. Desta 

forma, os critérios ficaram com os seguintes pesos (Tabela 4.8): 

 

Tabela 4.8: Peso dos critérios – Simulação 3 

Critério Peso (C2 + 10%) Peso (C2 - 10%) 

C1 0,236 0,234 

C2 0,238 0,248 

C3 0,18 0,178 

C4 0,156 0,154 

C5 0,116 0,114 

C6 0,076 0,074 

 
  

 Os fluxos permaneceram os mesmos, de modo que mesmo com a variação 

dos pesos, o ranking do PROMETHEE I permaneceu o mesmo, conforme pode ser 

visto na Figura 4.5: 
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Figura 4.5: Representação das preferências obtidas através do PROMETHEE I – Simulação 3 

 

- Simulação 4 

 

Para a análise de sensibilidade, variou-se em ±15% o peso do critério C2 e foi 

redistribuída a diferença igualmente entre os demais critérios. Desta forma, os 

critérios ficaram com os seguintes pesos (Tabela 4.9): 

 
Tabela 4.9 : Peso dos critérios – Simulação 4 

Critério Peso (C2 + 15%) Peso (C2 - 15%) 

C1 0,236 0,234 

C2 0,238 0,248 

C3 0,18 0,178 

C4 0,156 0,154 

C5 0,116 0,114 

C6 0,076 0,074 

 

 Mais uma vez, mesmo com a variação dos pesos o ranking do PROMETHEE 

I foi mantido (Figura 4.6): 

 

 
Figura 4.6: Representação das preferências obtidas através do PROMETHEE I – Simulação 4 
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4.3 Considerações finais do capítulo 

Neste capítulo foi apresentada uma proposta de utilização do modelo 

multicritério de apoio à decisão PROMETHEE I para priorização de projetos de 

automação em uma empresa pública de saneamento. Para tanto, foi feita uma 

modelagem utilizando parâmetros e critérios definidos em conjunto com o gerente de 

automação e foi feita uma aplicação numérica, contendo uma análise de 

sensibilidade para verificar a robustez do modelo construído. Foi verificado que o 

modelo é robusto, pois o ranking do PROMETHEE I permaneceu inalterado para 

todas as simulações realizadas. 

O modelo foi considerado adequado, pois refletiu as necessidades da 

companhia de acordo com as preferências estabelecidas pelo gerente de 

automação. 
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5 Conclusões e sugestões para trabalhos futuros 

A ampliação da utilização do gerenciamento de projetos nos diversos 

segmentos da indústria e dos serviços tem aperfeiçoado as técnicas e as boas 

práticas para gerenciar projetos. No entanto, este campo ainda é bastante vasto 

para o desenvolvimento de pesquisas, especialmente para as organizações do setor 

público. 

Foi possível observar neste trabalho que a utilização de técnicas de 

gerenciamento de projetos ainda é feita de forma incipiente na empresa de 

saneamento que foi analisada. Além disso, a estrutura matricial fraca utilizada na 

empresa como um todo dificulta o gerenciamento do setor analisado, que trabalha 

com projetos e possui gerentes de projeto, mas este gerente não possui autonomia, 

tampouco participa de decisões estratégicas relacionadas aos projetos que gerencia. 

Buscando auxiliar na solução de um problema frequente encarado pelo gerente 

de automação da companhia estudada, a priorização de projetos, este trabalho 

sugeriu um modelo para priorização de projetos baseado no método multicritério de 

apoio à decisão PROMETHEE I e através das simulações que foram realizadas foi 

possível verificar que a sua estruturação foi satisfatória, de modo que os critérios, 

construídos de acordo com a realidade da empresa, e os pesos, definidos em 

conjunto com o gerente de automação, apresentaram robustez. 

O modelo se apresentou satisfatório, pois atendeu às necessidades da 

empresa, estruturando o problema de forma que a realidade fosse refletida nele. O 

projeto considerado como prioritário possui características que justificam a sua 

escolha e a incomparabilidade que foi encontrada no processo também foi 

justificada, cabendo ao gerente de automação definir a prioridade entre os projetos 

considerados incomparáveis. 

Além disso, o problema enfrentado pelo gerente de automação relacionado à 

inserção de novos projetos no seu portfólio foi estruturado e analisado de forma 

sistematizada, de modo que o sistema construído de priorização de projetos também 

leva em consideração os projetos extras ou urgentes que precisam ser inseridos na 

programação inicial feita pela gerência. 

Assim, este trabalho conclui que a utilização do PROMETHEE I para 

priorização dos projetos da gerência de automação da empresa que foi analisada 
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pode ser considerada satisfatória, atendendo às necessidades expostas pelos 

envolvidos com os projetos.  

No entanto, é válido destacar que este modelo foi construído para o caso 

específico estudado, mas pode ser aplicado em casos similares, com suas devidas 

adequações. 

 Como sugestão para trabalhos futuros, há a possibilidade de se estudar a 

priorização de projetos para outros tipos de empresas públicas, além da própria 

administração direta do Governo. É possível também estruturar uma etapa anterior à 

priorização dos projetos, que é a alocação dos projetos aos engenheiros, ou seja, 

definir quando um projeto novo é introduzido no planejamento qual engenheiro será 

responsável por ele. Além disso, é possível verificar também como ficaria a 

distribuição e a priorização dos projetos dos engenheiros quando houver a 

necessidade de mais de um engenheiro trabalhar em um mesmo projeto, já que na 

organização atual da empresa que foi analisada cada projeto é responsabilidade de 

um único engenheiro, portanto o modelo construído neste trabalho só pode ser 

aplicado para priorizar o grupo de projetos que está sob a responsabilidade de um 

engenheiro. Desta forma, para cada engenheiro é possível aplicar este modelo, no 

entanto caso algum projeto seja desenvolvido por mais de um engenheiro, o modelo 

precisará ser adaptado para esta nova realidade. 
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APÊNDICE - Entrevistas 

Estrutura de Entrevista – Engenheiros Eletrônicos A, B e C e Engenheiro 

Eletrotécnico A 

 

1. Formação 

2. Tempo de trabalho na empresa 

3. Experiência com elaboração de projetos 

4. Atividades desenvolvidas na empresa 

5. Envolvimento em projetos que não estão sob a sua responsabilidade 

6. Necessidade de acompanhamento da execução do projeto, além da 

elaboração 

7. Proposta de divisão de tarefas entre os engenheiros, dentro de um mesmo 

projeto 

8. Definição de prioridades dentre os projetos que estão sendo  

9. Utilização de técnicas de gerenciamento de projetos para a definição de 

prioridades 

10. Estratégia utilizada para lidar com os projetos emergenciais 

11. Formação em gerenciamento de projetos 

12. Desenvolvimento profissional na área, do primeiro projeto ao atual 

13. Principais dificuldades encontradas na elaboração de projetos 

14. Redução de prazo de elaboração de projetos, caso exista um banco de dados 

na empresa 

15. Processo de definição de escopo dos projetos 

16. Participação na definição do escopo 
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Estrutura de Entrevista – Gerente de Automação 

 

1. Definição do escopo dos projetos 

2. Distribuição inicial dos projetos entre os engenheiros 

3. Colaboração dos engenheiros entre os projetos que não estão sob a 

responsabilidade direta 

4. Definição do gerente de cada projeto 

5. Definição do cronograma de cada projeto 

6. Priorização de atividades em cada projeto 

7. Utilização de técnicas de gerenciamento de projeto  

8. Prorrogação de prazo de cada projeto 

9. Padronização de etapas dos projetos 

10. Aprendizagem dos gerentes de projeto 

11. Principais dificuldades internas e externas 

12. Demandas para outras atividades na gerência, além de gerenciamento e 

elaboração de projetos 

13. Escala de prioridades entre as atividades desenvolvidas 

14. Escala de prioridades entre os projetos 
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Estrutura de Entrevista - Superintendente 

 

1. Início da automação na empresa 

2. Definição do escopo do programa de automação 

3. Definição dos prazos dos projetos do programa de automação 

4. Atribuições da gerência de automação 

5. Definição dos gerentes de projetos 

6. Sistema de cooperação entre os projetos 

7. Alterações de escopo dos projetos 

8. Priorização de projetos 

9. Demanda externa de projetos 

10. Inserção de novos projetos no cronograma que já estava planejado 

11. Gerenciamento de prazos quando um projeto novo é inserido 

12. Processo de repactuação de prazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


