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Resumo  

Este artigo tem como objetivo descrever alguns aspectos da gestão de contratos para a 
implantação de pequenas centrais hidrelétricas, com ênfase na seleção das contratadas, 
critérios de concessão e tipos de contrato utilizados, explicitando os resultados obtidos na 
dissertação de mestrado de Alves(2005). A metodologia adotada engloba a análise 
comparativa dos dados obtidos nos quatro empreendimentos estudados, com suas 
semelhanças e diferenças, à luz da literatura existente sobre o assunto. O trabalho faz parte 
da Linha de Pesquisa de Gestão de Contratos, junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil da Universidade Federal Fluminense. 
Palavras-chave: de contratos; Gerenciamento de projetos, Seleção, Concessão. 

1. Introdução 

Este trabalho enfoca a seleção das empresas contratadas no gerenciamento da implantação de 
pequenas centrais hidrelétricas, os critérios de concessão e os tipos de contratação utilizados. 

No ambiente competitivo atual, as empresas de construção estão cada vez mais tendo que se 
adequar as exigências de seus clientes, principalmente no que diz respeito a questão da 
qualidade. As seleções para contratação, que sempre eram dadas por vencidas às empresas 
que oferecessem menor preço, hoje em dia já são vencidas em alguns casos, por aquelas 
empresas que tragam melhores benefícios, considerando-se não somente os custos 
apresentados como também a experiência da empresa, os padrões de qualidade e certificações 
alcançados e a confiança do cliente na mesma.  

Sendo assim, acredita-se que é de fundamental importância o estudo aprofundado dos tipos de 
seleção existentes, critérios de concessão e dos tipos de contratos utlizados. 

2. Metodologia adotada 

A metodologia adotada, estudo de caso, foi baseada na tese de doutorado de Ferreira (1998) e 
nos termos propostos por Eisenhardt (1989) e Yin (2005), considerando-se que a pesquisa tem 
caráter exploratório, pois os problemas são pouco conhecidos e contemporâneos, não temos 
controle sobre os eventos e há pouca literatura específica sobre o assunto. 

Foi feita uma pesquisa bibliográfica com foco nos modelos de gestão de projetos, tipos de 
contratação, qualidade, gestão do cliente, hidrelétricas e setor elétrico brasileiro, de modo a 
orientar a formulação do questionário a ser aplicado nos casos estudados. 

A pesquisa de campo teve como ferramenta principal a aplicação deste questionário com 
questões abertas , aplicado pessoalmente pelo pesquisador junto a um ou mais gerentes em 
quatro empreendimentos em fase de construção.  

A análise de dados foi iniciada com a descrição de cada caso estudado como se fosse um caso 
único e, posteriormente, com a análise intercasos, onde foram cruzadas as informações dos 
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diferentes casos e do referencial teórico inicialmente concluído, além de outros documentos 
consultados nas obras, selecionando-se dimensões e classificações distintas para comparação. 
Esse cruzamento teve como objetivo principal fazer com que o pesquisador fosse além de 
suas impressões iniciais, explicitando as práticas de Gerenciamento da Contratante na 
implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas. 

3. Definição da amostra 

Todas as PCHs da amostra são integrantes do PROINFA-Programa de Incentivo à Fontes 
Alternativas, programa do Ministério de Minas e Energia gerido pela Eletrobrás. Desta forma 
o pesquisador teve maior facilidade de acesso às informações necessárias. A amostra foi 
definida de forma intencional, conforme os critérios descritos pelos autores citados e, em 
termos quantitativos, pelo critério citado por Eisenhardt (1997), que explicita que na 
metodologia de estudo de caso com casos múltiplos a amostra deve ter entre quatro e deza 
componentes. 

Os empreendimentos estudados foram designados apenas como PCH 1, PCH 2 , PCH 3 e 
PCH 4, de modo a permitir liberdade de análise por parte dos autores, e de expressão, por 
parte das pessoas entrevistadas, conforme opção dada pela metodologia adotada. Apenas a 
empresa proprietária da PCH 3 tinha experiência em empreendimentos semelhantes, sendo 
todas as outras proprietárias oriundas de outros setores da indústria. 

Vamos comparar aqui algumas características das estruturas principais e das obras civis, que 
são o foco deste trabalho. 

 

 CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 

Potência Instalada Total (MW) Entre 5 e 10 Entre 25 e 30 Entre 15 e 20 Acima de 25 

Investimento Previsto  

(milhões R$) 

19 53 40 93 

Prazo de implantação (meses) 
23 20 20 18 

Concreto convencional (m3) 2.221 17.500 12.460 18.780 

Concreto compactado a rolo (m3) Não aplicável Não aplicável 27.350 56.700 

Ensecadeiras (m3) 1.794 4.500 1.250 89.440 

Aterro compactado (m3) 260.000  2.800  

Escavação comum (m3) 362.000 146.000 119.180 433.382 

Escavação em rocha (m3) 17.125 84.000 14.450 206.768 

Escavação subter rânea (m3) Não aplicável Não aplicável Não aplicável 49.403 

Barragem (m3) Terra Terra CCR e Terra Terra e 
Enrocamento 

Turbina  Pelton Francis Francis Francis 

 
Tabela 1: Características principais 

 
Os prazos de implantação apresentados acima, são os que constam em todos os contratos de 
fornecimento, com exceção do caso piloto, PCH 1, que começou a obra com bastante 
antecedência, entretanto paralisou a obra devido à demora na obtenção de financiamento junto 
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ao BNDES. Então, o prazo apresentado para a implantação do empreendimento considera 
todo o período, desde a mobilização dos equipamentos, somando-se a isso a paralisação 

4. Tipo de seleção   

É importante salientar que há atualmente muitas empresas, fabricantes, construtoras e 
projetistas atuantes no setor hidrelétrico, que têm como forma de atuação a pesquisa, na 
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)  e em outras fontes, dos empreendedores que 
estão prestes a implementar empreendimentos deste tipo, contactando-os e enviando 
propostas, normalmente no modelo EPC, através de consórcios formados geralmente entre 
uma construtora, uma ou duas fabricantes de equipamentos eletromecânicos e uma projetista. 

Fora os casos descritos acima, as seleções foram conduzidas a partir do envio de cartas-
convite que descreviam sucintamente o serviço e/ou o equipamento necessário, dentro do 
perfil buscado por cada contratante  e, com a chegada das propostas, seguia-se à avaliação 
dentro dos critérios estipulados por cada uma. 

5. Requisitos para par ticipar  do processo de seleção  

 

 Conhecimento 
técnico/Experiência na 
área 

Porte da 
contratada  

Preferência por 
modelo de 
contratação 

Localização da 
empresa 

CASO 1 X   X 

CASO 2 X    

CASO 3 X X X  

CASO 4 X X X  

 
Tabela 2: Requisitos para participar do processo de seleção 

 

Todas as empresas contratantes consideraram o conhecimento técnico adquirido e a 
experiência na área para permitir que uma empresa participasse em algum dos seus processos 
de seleção.  

Em alguns contratos, a empresa do caso 1 exigiu às concorrentes como requisito a localização 
próxima ao empreendimento, de forma a minimizar custos de transporte, fato este não 
observado nos outros casos, com exceção dos contratos referentes a construção de linhas de 
transmissão. 

As empresas dos casos 3 e 4 buscaram consórcios encabeçados por construtoras de grande 
porte, que estivessem dispostas a trabalhar especificamente na modalidade de contratação 
EPC, tendo isso como os dos principais requisitos para participar do processo de seleção. A 
empresa do caso 2 não desprezou propostas baseada no porte da contratada, apesar de usar 
este item como um dos principais critérios para a concessão, como veremos adiante. 

6. Cr itér io de concessão  

Diversos aspectos técnicos foram considerados pelas contratantes na concessão dos contratos 
em todos os casos estudados, como: empreendimentos já realizados (todos os casos),  
instalações físicas e localização (caso 1) e certificações de qualidade (caso 3), mas sempre de 
forma subjetiva, sem ponderar pontuações ou classificações num critério numérico. 
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Além disso, as contratantes dos casos 3 e 4 tiveram como um dos principais critérios de 
concessão, o porte da empresa construtora, entre as maiores do Brasil, com larga experiência 
em empreendimentos de grande porte com qualidade reconhecida nos produtos finais que 
concebeu.  

 
 Conhecimento 

técnico/Experiência na área 
Porte da 
contratada  

Preço 

CASO 1 Localização próxima, 
experiência em serviços 

semelhantes e referências 

- Forte 
influência 

CASO 2 Experiência em serviços 
semelhantes e referências e 

qualidade do serviço 

Construtora de 
médio porte 

Influência 
moderada 

CASO 3 Experiência em pequenas 
centrais hidrelétricas, 

referências, corpo técnico, 
tradição e qualidade do serviço 

Consórcio 
encabeçado por 
construtora de 
grande porte 

Influência 
moderada 

CASO 4 Experiência em pequenas 
centrais hidrelétricas, 

referências, corpo técnico e 
tradição 

Consórcio 
encabeçado por 
construtora de 
grande porte 

Pouca 
influência 

 
Tabela 3: Critério de concessão 

 
Essa ânsia em contratar empresas altamente reconhecidas, mesmo em prejuízo do custo do 
empreendimento, confirma a tendência apontada por Nunnally (1998) quando diz que as 
construtoras que querem crescer e prosperar, precisam manter uma reputação de qualidade  de 
sua mão-de-obra e de seus produtos, além de manter um retorno razoável sobre o capital 
investido. 

Segundo Ferreira (2004) as mudanças nos aspectos competitivos entre as empresas de 
construção transformaram a qualidade e a confiabilidade de fatores “ganhadores”  nas 
licitações em fatores “classificatórios” , não se considerando apenas as propostas de menor 
preço. Esta tendência é confirmada nos casos 2, 3 e 4, enquanto é praticamente ignorada no 
caso 1. Casinelli (2005) considera extremamente necessária a quebra desse paradigma de 
concessão pelo menor preço, evoluindo-se para critérios de concessão onde se considerem 
diversos aspectos, principalmente no tocante a experiência, qualidade, e empreendimentos já 
implantados, onde o menor preço seria apenas mais um item a ser considerado. 

Contrariando a afirmação apontada no parágrafo anterior, a contratante do caso 2 optou por 
conceder o contrato de obras civis a uma construtora de médio porte, tendo avaliado que para 
empresas de grande porte este seria apenas mais um empreendimento, além de preços bem 
maiores e exigência de utilização de contrato EPC, ao passo que para construtoras de médio 
porte, este seria o principal senão o único empreendimento, havendo uma relação direta entre 
os proprietários e mais empenho por parte da contratada. 

Observou-se também o foco do menor preço como critério de concessão. A empresa estudada 
no caso 1 foi fortemente influenciada pelos menores preços nas seleções que conduziu, tendo 
em uma delas até mesmo aberto mão da empresa que considerava como de qualidade melhor. 
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A contratante do caso 2 optou por fracionar mais o empreendimento em vários contratos de 
forma a obter menores custos, visto que recebeu propostas de contratos EPC com valores que 
considerou muito altos. 

No caso 3, a contratante selecionou o consórcio que considerou melhor, baseado na que 
considerava a melhor empresa construtora do país, que o encabeçava. Entretanto não 
chegaram a um acordo nos valores do contrato e então ela partiu para a segunda opção, que 
também é um consórcio encabeçado por uma das maiores construtoras do Brasil. 

A contratante do caso 4 escolheu o consórcio encabeçado na mesma empresa que era a 
primeira opção do caso 3, em detrimento de outras propostas mais baratas, por considerar que 
outros itens eram mais importantes do que o preço final do empreendimento, como por 
exemplo, a larga experiência desta empresa em obras semelhantes, o corpo técnico e a 
qualidade final e confiabilidade do produto, garantidas pelos empreendimentos já implantados 
por esta contratada. 

7. Divisão do projeto 

Em todos os casos estudados foram utilizados somente contratos a preço fixo, em variações 
como preço global, preço unitário e EPC. 

  

 PROJETO OBRAS 
CIVIS 

EQUIPAMENTOS 
ELETROMECÂNICOS 

LINHA DE 
TRANSMISSÃO 

Conduto Forçado (mão-de-obra a 
preço unitário) 

Geradores (fornecimento e 
supervisão da montagem) 

CASO 1 

CASO 2 

CASO 3 

Preço global Equipe própria 

Turbinas (Turnkey, incluindo a 
montagem dos geradores) 

Mão-de-obra a preço 
unitário 

CASO 4 Preço global - Preço global EPC Preço global 

CASO 1 EPC EPC 

CASO 2 EPC EPC 

 
Tabela 4: Partição do projeto 

 

No caso 1, o empreendedor optou por utilizar equipe própria nas obras civis por acreditar que 
evitaria custos desnecessários, indo na mão inversa dos outros casos estudados. Os 
proprietários optaram por fracionar o empreendimento no maior número possível de 
contratos, visando minimizar custos.  

No caso 2, observou-se a determinação da contratante em fracionar o empreendimento em 
vários contratos, de forma semelhante ao caso 1. Entretanto os modelos de gerenciamento e as 
modalidades de contratação divergem em seus formatos. Tomou esta decisão com o objetivo 
de minimizar custos, entretanto é necessário um maior gerenciamento das interfaces. 

As empresas 3 e 4 contrataram consórcios formados por empresas de projeto, obras civis e 
equipamentos eletromecânicos em um único escopo na modelagem EPC, reforçando a 
afirmação de Aguiar (2001), de que a modelagem EPC, no setor elétrico brasileiro, está se 
transformando em um sinônimo de consórcio de construtores e fornecedores.  
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O pesquisador observou, durante a coleta de dados, que alguns gerentes consideram a 
modelagem EPC como antônimo de um empreendimento fracionado em pacotes menores de 
contratação, havendo uma identificação entre EPC e todo o empreendimento em um único 
pacote. 

 Os contratos para a construção de linhas de transmissão de ambas formaram outros contratos 
EPC. Esse fato se explica pelas indefinições, por parte da concessionária local, do local exato 
de conexão das PCHs com o sistema interligado no momento da contratação principal, fato 
relativamente comum em empreendimentos deste tipo. 

8. Vantagens e desvantagens existentes nos tipos de contratação adotados 

O empreendedor 1 considera que os contratos EPC necessitam uma estrutura robusta de 
fiscalização, sendo este um dos fatores que implicam em maiores custos em obras neste 
formato, pois trariam funções duplicadas. Em sua avaliação, os riscos inerentes ao 
empreendimento pertencem a contratante, contrariando a literatura específica do assunto, que 
explicita uma maior absorção dos riscos por parte da contratada. Segundo Luz (2001), os 
riscos relativos a custos e prazos fixados em contratos EPC, pertencem a contratada. 

Por outro lado a contratante do caso 3 citou que teve dificuldades em juntar empresas para a 
formação do consórcio que considerava ideal. Esta informação contraria a informação citada 
pela empresa 4 , sugerindo que as próprias empresas do setor se juntavam e enviavam 
propostas às possíveis clientes. Possivelmente isso pode ser explicado pela insistência ou não 
das contratantes em escolher as empresas que consideravam ideais num mesmo consórcio.  

Outras desvantagens apontadas pela contratante 3, em contratos EPC, são a dificuldade para a 
formulação do contrato, conforme Machado(2001), e a necessidade de um maior investimento 
na fase do projeto básico de forma a garantir a qualidade do escopo especificado em contrato. 
Entretanto, considera que a certeza do custo final do empreendimento e a utilização de uma 
equipe de gerenciamento bem menor, são vantagens que se sobrepõem a todas as 
desvantagens, opinião que também é compartilhada pela contratante 4. Analisando os prós e 
contras optou pelo contrato do tipo EPC. Pfeiffer (2004) e Casinelli (2005) em seus trabalhos, 
citam a importância de avaliar cuidadosamente o melhor tipo de contrato a utilizar, pois para 
empreendimento há uma realidade diferente com suas peculiaridades. 

A contratante 4 considera um dos grandes problemas em contratos EPC, o fato de que a 
projetista pode se sentir pressionada e obrigada a se submeter às imposições da construtora, 
normalmente a cabeça do consórcio, que a todo custo se empenha em propor soluções mais 
baratas. A seu ver este problema acaba quando se utiliza contratos a preço unitário, quando se 
separa as empresas construtora e projetista, trazendo, entretanto a necessidade de projeto 
executivo adiantado, fato raro neste tipo de empreendimento onde normalmente o projeto 
executivo e a implantação do empreendimento andam praticamente em paralelo.  

A empresa 1 utilizou contratos a preço unitário nos contratos de conduto forçado e linha de 
transmissão, confirmando a tendência apontada por Limmer (1997) e Nunnally(1998), de que 
este tipo de contrato deve ser utilizado quando não se sabe de antecedência e precisão as reais 
quantidades de cada serviço.No caso da linha de transmissão, a obra foi iniciada sem 
definição exata do local de conexão, enquanto no contrato do conduto forçado, o terreno em 
que está sendo instalado é muito acidentado, podendo variar consideravelmente a sua 
extensão. 

Além disso, tem sido de uso corrente em contratos EPC, a utilização de uma planilha de riscos 
geológicos, que limita os riscos absorvidos pela contratada em termos de geologia, parte 
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pesada dos riscos, evitando que ela assuma prejuízos em quantitativos de serviços 
inesperados, como por exemplo, escavação em rocha.  

Na opinião da contratante 2, os contratos a preço global permitem um melhor controle sobre 
os custos, evitando assim surpresas para os proprietários.  

Ainda na opinião da contratante 4, a equipe de gerenciamento necessária em um contrato por 
administração é muito grande, trazendo confusões e um trabalho excessivo e desnecessário à 
contratante. 

9. Relações entre o tipo de contrato e as dimensões de custo, prazo e conformidade com 
as especificações 

Devido ao possível prejuízo causado por um atraso na data de entrada em operação comercial, 
tanto pelas multa previstas em contrato quanto pelo não recebimento pela energia gerada, o 
prazo de implantação do empreendimento tem prioridade sobre os quesitos custo e qualidade 
em todos os casos estudados. 

A contratante do caso 1 utilizou contratos a preço global e preço unitário, tentando deixar 
como cláusula em seus contratos uma parcela de retenção para o final do serviço. No caso do 
conduto forçado, contrato a preço unitário, essa parcela representa 30% do valor total, a ser 
pago após o recebimento do serviço. Na busca constante pela minimização dos custos de 
implantação, a empresa 1 acabou por colocar em risco a qualidade final do produto, e atrasar 
o empreendimento, já que houve atrasos no fornecimento eletromecânico por empresas de 
capacidade técnica duvidosa que foram contratadas. 

A empresa 2 também preferiu fracionar o empreendimento em pacotes menores, pois avaliou 
que um contrato EPC traria altos custos de implantação. Para isso, suas contratadas tiveram 
que adequar seus cronogramas ao cronograma de referência da contratante, com determinados 
marcos criados para permitir uma boa interface entre os  diferentes serviços. Este é um ponto 
fraco do modelo adotado, visto que há contratos entre as contratadas e a proprietária, e não 
umas com as outras, havendo a necessidade de uma parceria voluntária entre as partes. 
Acredita-se que a conformidade  com as especificações será rígida, pois os contratos são bem 
redigidos e foram contratadas empresas específicas para cada pacote. Os custos foram mais 
baixos que em um contrato EPC, mas o quesito prazo ainda é uma incógnita, pois se uma 
contratada se atrasar pode implicar em um atraso para todo o empreendimento. 

Segundo a empresa 3, a modelagem EPC adotada em seu empreendimento implica em 
maiores custos. Entretanto esta diferença é pouco significativa em sua avaliação. Em suas 
experiências anteriores, houveram grandes surpresas em termos de custos e prazos, 
principalmente quando houve um grande fracionamento em pacotes menores de contratação. 
Cabe salientar que esta empresa iniciou a utilização de contratos EPC na mesma época em 
que optou por contratar empresas de ponta, sendo difícil ela própria avaliar quais das duas 
decisões lhe trouxe mais benefícios.  

Para a empresa 4, o contrato EPC é mais caro, pois nele estão embutidos os riscos políticos, 
geológicos, institucionais e financeiros.  A contratante acredita que nesta modelagem há uma 
melhor definição do escopo do serviço, sendo que a contratada tem interesse em cumprir o 
prazo, pois o valor a receber é o mesmo sempre, e quanto mais rápido ela concluir a 
implantação, gasta menos e recebe mais rápido. Esta opinião é compartilhada pela empresa 3. 
Ao contrário da empresa 3, a empresa 4 avalia que as especificações são pouco detalhadas 
neste tipo de contrato. 
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Para Machado (2001), o processo de negociação nos contratos EPC são bem demorados, 
devido a relevância de vários itens a considerar, entre os quais cita as especificações. Esta 
opinião é uníssona a opinião da contratante 3, mas contraria a opinião da contratante 4. 

10.Conclusões  

As indústrias diretamente envolvidas como: fornecedores diversos, montadoras, construtoras, 
geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia elétrica, precisam conhecer o contexto 
dos modelos de gerenciamento neste tipo de empreendimento, de modo a otimizar seus 
processos e até mesmo buscar uma forma de atuação mais adequada as suas próprias 
características. 

Observa-se um certo desprezo, aliado a um certo desconhecimento sobre gestão de contratos, 
como por exemplo: tipo de seleção, requisitos para participação na seleção, critério de 
concessão, tipos de contratação, além de suas vantagens e desvantagens, acarretando às 
contratantes limitações de atuação e, consequentemente, limitações de desempenho. 

Os empreendedores devem atentar às modelagens mais adequadas às suas realidades e 
necessidades. 

O pesquisador acredita que as empresas prestadoras de serviço, neste nicho de mercado, estão 
interessadas na proliferação dos contratos EPC. Entretanto, avalia que, por falta de 
conhecimento técnico, as contratantes estejam perdendo oportunidades de obter melhores 
resultados, em termos de custo e qualidade principalmente, através da utilização de outros 
tipos de contratação. 
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