
 

 1

PORTFOLIO EMTU 

Modelo de gestão de portfolio em projetos operacionais para uma instituição 
pública. 

Daniela Quirico Peron; Rogério da Silva Marcelino 

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S/A – EMTU/SP 

Rua Joaquim Casemiro, 290 – Bairro Planalto – São Bernardo do Campo – SP 

CEP: 09890-050 – Telefone/Fax 4341.1084/4341-1191 

danielaq@emtu.sp.gov.br; rogeriom@emtu.sp.gov.br 

RESUMO 

A EMTU, como órgão gestor do transporte coletivo intermunicipal metropolitano, no 
desempenho de suas atribuições desenvolve projetos de melhorias operacionais e novas 
implantações seguindo as diretrizes de sua constituição. 

No desenvolvimento deste trabalho uma Lista de Projetos foi submetida à ferramentas de 
Gestão de Portfolio através da seleção e da determinação de índices e indicadores de 
benefícios que permitiram efetuar análises de priorização de execução.  

O objetivo final foi a classificação dos projetos considerando que devem ser medidos pelos 
benefícios alcançados, traduzidos em dados que demonstrem a aderência com as 
estratégias da empresa. 

PALAVRAS CHAVE 

Gestão de portfolio; transporte intermunicipal; órgão gestor. 

OBJETIVO 

A EMTU no desempenho de suas atribuições desenvolve projetos de melhorias 
operacionais e novas implantações seguindo as diretrizes de sua constituição e a sua visão 
de negócio que é “promover o atendimento à demanda, estruturar e administrar o transporte 
de pessoas em territórios metropolitanos no Estado de São Paulo.” 

A Lista de Projetos do Portfolio EMTU, baseado nas ações pertinentes à Gerência de 
Logística Integrada, base deste estudo de caso, apresenta as iniciativas, desde estudos e 
desenvolvimento de projetos até os empreendimentos já em implantação. 

O objetivo deste trabalho é submeter a Lista de Projetos especificada às ferramentas de 
Gestão de Portfolio. Apresentamos a seleção e a determinação dos principais índices e 
indicadores de benefícios que, aplicados aos projetos da gerência, permitiram efetuar as 
análises de priorização. Esta análise foi efetuada através da determinação do grau de 
aderência e impacto social de cada projeto, cujos dados foram confrontados em gráficos de 
bolhas, e cuja conclusão será apresentada através de uma lista de priorização de nossos 
projetos apresentada ao final. 

APRESENTAÇÃO DO PORTFOLIO DE PROJETOS 

Apresentamos a seguir, uma lista dos projetos integrantes do Portfolio EMTU aderentes à 
Gerência de Logística Integrada e para os quais foram avaliados e considerados os índices 
de aderência estratégica e riscos de implantação. 

1. Ligação Praia Grande/Cubatão 

2. Integração Guarujá 

3. Integração Bertioga 

4. Integração Hortolândia 
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5. Integração Indaiatuba 

6. Ligação Embu-Guaçu/Grajaú 

7. Ligação Taboão da Serra/Terminal Campo Limpo do Metrô 

8. Racionalização das linhas do Consórcio Unileste 

9. Ligação Mairiporã/Guarulhos 

10. Racionalização Arujá 

11. Terminal Lapa 

12. Ponto Legal 

13. Modernização do Trecho São Mateus/Jabaquara 

14. MCP – Monitoramento das Concessões e Permissões 

15. CGS – Centro de Gestão e Supervisão 

ÍNDICES DE ADERÊNCIA ESTRATÉGICA 

Os índices, que melhor representam os resultados e benefícios proporcionados pelos 
projetos, foram assim consensados: usuários, população, geração de empregos diretos e 
indiretos, ganhos ambientais e operacionais, mobilidade e acessibilidade, e a justificativa 
para sua escolha é apresentada a seguir, considerando-se que a empresa, gerenciadora da 
prestação de serviço público, de caráter essencial, obtenha índices que permitam mensurar 
o impacto de suas ações em termos de benefícios aos cidadãos. 

Usuários: quantifica o número de cidadãos que serão beneficiários diretos do projeto. É 
mensurado de acordo com as informações atuais de operação das linhas do sistema, 
agrupando-se aquelas de interesse na área (ou vias) de estudo. 

População: quantifica o número de cidadãos que serão beneficiários indiretos do projeto. É 
mensurado de acordo com as informações disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), agregando-se os dados da população residente nos 
município envolvidos. Os dados referem-se a população do censo 2010. 

Geração de Empregos: quantifica o número de pessoas envolvidas na elaboração de cada 
projeto, em suas diversas fases. É também um indicador social utilizado no processo de 
divulgação das atividades da empresa. No caso de empregos diretos, são verificados os 
números de profissionais diretamente envolvidos na execução dos projetos funcionais, 
contratação e execução de obras civis, bem como outras atividades correlatas. No caso dos 
empregos indiretos considera-se que, em média, cada emprego direto gera cinco empregos 
indiretos. Este valor é função dos diferentes tipos de projeto executados pela empresa, 
considerando-se a sua média histórica. 

Ganhos Ambientais: qualifica, inicialmente, os ganhos previstos através da redução da 
emissão de CO2, medida pela empresa nos processos de inspeção de frota, em função de 
propostas de redução da frota operacional, adoção de tecnologias veiculares alternativas, 
adoção de características especiais de operação (viagens expressas, operação segregada, 
priorização). Este índice pode ter sua abrangência ampliada com a mensuração da emissão 
de materiais particulados diversos, bem como de outros gases emitidos a partir da queima 
de combustível fóssil. Também se aplica a mensuração dos níveis de ruído. Em função da 
medição da emissão de CO2, pode ser quantificado. 

Ganhos Operacionais: qualifica as melhorias a serem obtidas pelo sistema de transporte 
com a adoção das medidas propostas nos projetos. São consideradas ações que impliquem 
na adoção de diferentes tecnologias veiculares (maior capacidade), priorização, utilização 
de vias segregadas, soluções que indiquem aumento da velocidade operacional, ou 
redução de frota em função de otimizações e/ou integrações entre os serviços.  
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Mobilidade: qualifica as possibilidades de deslocamento das pessoas oferecidas dentro da 
região metropolitana em que está inserido o projeto, a partir da adoção das medidas 
propostas nestes. Avaliam-se modo e período de operação, integração entre serviços e 
disponibilidade destes, além de infraestrutura. 

Acessibilidade: qualifica as facilidades com as quais o transporte público passará a contar 
com a adoção das medidas propostas nos projetos, ou as relacionadas a obtenção do 
transporte, considerando o resultado esperado do projeto. Avaliam-se características de 
tecnologia veicular, de infraestrutura, de modo de operação e integração entre serviços. 

RISCOS DE IMPLANTAÇÃO 

Um dos fatores que podem complicar a tomada de decisão racional é a incerteza. A maior 
parte das decisões, sobretudo as mais importantes, é tomada com base em algum tipo de 
previsão, o que, por si só, já coloca o fator incerteza no processo de decisão. 

Os riscos de implantação são todas as anomalias que podem acontecer e impedir o 
estabelecimento pleno do projeto. 

Neste caso fatores externos têm influência decisiva no sucesso da implantação do projeto e 
na maioria das vezes relaciona-se com a dotação orçamentária por parte do Governo do 
Estado e do descontingenciamento de verbas.  

Nos casos em análise a não aprovação de um itinerário, o não estabelecimento de 
convênios entre as partes interessadas (órgãos gestores de transporte municipal e 
intermunicipal), cessão de áreas públicas, indefinição de tarifas integradas são fatores de 
extrema importância, pois podem inviabilizar a implantação dos projetos. 

A opção pela qualificação dos riscos de implantação em (Muito Alto, Alto, Médio, Baixo e 
Muito Baixo) foi escolhida em função da necessidade da obtenção de uma primeira 
aproximação que demonstrasse a sensibilidade sobre o tema e permitisse a continuidade 
do processo de análise de nossos projetos. 

Assim, foi utilizado um método em que todos os componentes da gerência votaram, 
seguindo o critério anteriormente mencionado, para que os projetos recebessem conceitos 
sobre os riscos de implantação. 

ANÁLISE DE PORTFOLIO 

O método de avaliação escolhido para a análise do portfolio de projetos da Gerência de 
Logística Integrada da EMTU foi o gráfico de bolhas, combinando parâmetros de aderência 
estratégica e riscos de implantação e comparando-os aos indicadores sociais e 
estratégicos. 

1. Critérios de Ponderação 

Durante o processo de avaliação, verificou-se a necessidade de se estabelecer uma relação 
de importância entre os diversos índices escolhidos para a representação da aderência 
estratégica da empresa, realizada através de ponderação qualitativa destes. 

Partiu-se então para a definição dos pesos que cada indicador assumiria para que se 
pudesse utilizá-los. Admitiu-se como premissa que para uma empresa gerenciadora dos 
serviços de transportes públicos, os usuários, principais beneficiários de suas ações, teriam 
representatividade maior (30%). 

Em seguida foram ranqueados ganhos operacionais, mobilidade e acessibilidade. Estes 
índices têm relação direta com benefício aos usuários, na prestação do serviço de 
transporte, desta forma as representatividades são eqüitativas (15%). 

Da mesma forma que os usuários, a população também se beneficia com melhorias 
advindas de ações positivas no sistema de transporte público, entretanto em escala menor, 
o que justifica a sua representatividade também ser menor (10%). 
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Por fim temos geração de empregos diretos e indiretos e ganhos ambientais, que em função 
do caráter temporal da geração de empregos, uma vez que estes só são contabilizados 
durante a execução e implantação dos projetos, e da dificuldade de se mensurar ganhos 
ambientais, tem a menor representatividade (5%) no processo de ponderação para 
utilização de ferramenta de priorização de projetos. 

Em função de alguns índices serem qualitativos e outros quantitativos a ponderação foi 
utilizada de forma qualitativa, atribuindo-se uma escala de notas aos índices, variando 
apenas em alto, médio e baixo. 

Com relação ao critério usuários, para a atribuição da pontuação, foram considerados não 
apenas o número de beneficiados, mas a relação entre estes e o número de linhas 
envolvidas, bem como a existência de serviço precursor do projeto proposto, caso em que 
se enquadram os projetos Corredor Diadema-Brooklin, e Expresso Litoral Sul. 

2. Análise por Aderência Estratégica e Riscos  

Para a elaboração desta primeira avaliação os oito índices escolhidos foram ponderados de 
forma única, sendo que os resultados obtidos para cada um dos projetos foram identificados 
como índice de aderência estratégica As tabelas constantes do Anexo I apresentam este 
resultado, identificado como Total Geral. 

A partir dos índices de aderência estratégica obtidos para cada um dos projetos e seus 
respectivos riscos de implantação, foi elaborado o Gráfico 1 apresentado no subitem 6.3. 
Destaca-se que este gráfico possui duas variáveis contínuas, aderência estratégica e valor 
contratual, resultantes de uma mensuração e uma variável discreta, risco, que assume valor 
inteiro de 1 a 5, em função de sua qualificação. 

O Quadro 1 apresentado a seguir mostra os dados de origem do Gráfico 1 – Aderência 
Estratégica x Riscos de Implantação. 

Quadro 1– Dados para Gráfico 1 - Riscos de Implantação x Aderência Estratégica 

Item Projeto 
Total 
Geral 

Riscos de 
Implantação 

Investimento 

1 Ligação Praia Grande/Cubatão 7,3 3 Médio 3 médio 

2 Integração Guarujá 7,6 2 Baixo 1 mínimo 

3 Integração Bertioga 4,4 3 Médio 1 mínimo 

4 Integração Hortolândia 7,9 2 Baixo 1 mínimo 

5 Integração Indaiatuba 4,6 3 Médio 1 mínimo 

6 Ligação Embu-Guaçu / Grajaú 9,3 2,5 Baixo 3 médio 

7 Ligação Taboão / Terminal 
Campo Limpo do Metrô 8,9 3 Médio 3 médio 

8 Racionalização Unileste 9,6 5 alto 4 alto 

9 Ligação Mairiporã / Guarulhos 9,2 4 alto 3 médio 

10 Racionalização Arujá 8,2 2 baixo 1 mínimo 

11 Terminal Lapa 4,8 2 baixo 2 baixo 

12 Ponto Legal 9,0 2 baixo 3 médio 

13 Modernização Corredor São 
Mateus/Jabaquara 10,0 5 alto 1 mínimo 

14 MCP 6,7 4 alto 1 mínimo 

15 CGS 8,0 4 alto 3 médio 
 

3. Análise por Indicadores Sociais e Estratégicos  
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Esta segunda avaliação foi realizada buscando validar os resultados obtidos durante o 
primeiro processo, excluindo-se a variável risco, em função de esta ser uma primeira 
aproximação sobre o tema. 

A partir do modelo de ponderação estabelecido foram definidas duas novas variáveis: 
Indicador Social e Indicador Estratégico, que serão utilizadas para formação do gráfico de 
bolhas. 

O Indicador Social engloba os índices usuários e população e o Indicador Estratégico, os 
índices ganhos ambientais, ganhos operacionais, mobilidade e acessibilidade. Os índices 
geração de empregos diretos e indiretos foram desprezados em função de seu caráter 
temporal. 

As tabelas constantes do Anexo I apresentam estes resultados para cada um dos projetos 
do Portfolio EMTU, identificados como Indicador Social e Indicador Estratégico. 

Todas as variáveis utilizadas na composição deste gráfico possuem a mesma característica, 
são contínuas. 

O Quadro 2 apresentado a seguir mostra os dados de origem do Gráfico 2 – Indicador 
Estratégico x Indicador Social. 

Quadro 2 - Dados para Gráfico 2 - Indicador Estratégico x Indicador Social 

Item Projeto Social Estratégico Investimento 

1 Ligação Praia Grande/Cubatão 0,722 0,736 3 médio 

2 Integração Guarujá 0,767 0,755 1 mínimo 

3 Integração Bertioga 0,456 0,427 1 mínimo 

4 Integração Hortolândia 0,900 0,691 1 mínimo 

5 Integração Indaiatuba 0,456 0,455 1 mínimo 

6 Ligação Embu-Guaçu / Grajaú 0,944 0,909 3 médio 

7 Ligação Taboão / Terminal Campo 
Limpo do Metrô 0,933 0,845 3 médio 

8 Racionalização Unileste 0,978 0,936 4 alto 

9 Ligação Mairiporã / Guarulhos 0,944 0,891 3 médio 

10 Racionalização Arujá 0,689 0,927 1 mínimo 

11 Terminal Lapa 0,500 0,464 2 baixo 

12 Ponto Legal 1,000 0,818 3 médio 

13 Modernização Corredor São 
Mateus/Jabaquara 1,000 1,000 1 mínimo 

14 MCP 0,767 0,582 1 mínimo 

15 CGS 1,000 0,636 3 médio 
 

4. Gráficos de Bolhas 

A partir dos resultados obtidos nas ponderações descritas nos itens anteriores, foram 
elaborados os dois gráficos de bolhas apresentados a seguir. O Gráfico 1 representa a 
relação entre os riscos de implantação de cada projeto do portfolio com a aderência 
estratégica de cada um deles. O Gráfico 2 representa a relação entre os indicadores sociais 
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e os estratégicos de cada projeto. O volume das esferas, em ambos os gráficos, representa 
o valor dos investimentos. 

Gráfico 1 – Riscos de Implantação x Aderência Estratégica 

 

Gráfico 2 – Indicador Estratégico x Indicador Social 
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PRIORIZAÇÃO DOS PROJETOS 

A priorização dos projetos do Portfolio da Gerência de Logística Integrada da EMTU foi 
elaborada considerando-se os resultados dos dois gráficos de bolhas apresentados no item 
anterior. 

A aderência estratégica dos projetos do Portfolio EMTU foi adotada como fator 
preponderante na priorização dos projetos, sendo que os indicadores sociais e estratégicos 
foram determinantes para sua ratificação. 

Analisando-se o Gráfico 1 pode-se verificar que os projetos que apresentam maior 
aderência estratégica também apresentam os maiores riscos de implantação e os maiores 
volumes de investimentos necessários. Já os projetos que necessitam volumes menores de 
investimentos e riscos menores de implantação apresentam aderência estratégica 
intermediária. 

Analisando-se os mesmos projetos agora sob a ótica dos seus indicadores sociais e 
estratégicos, verifica-se que a maioria dos projetos apresenta um ótimo desempenho social 
(apenas um dos projetos apresenta um desempenho intermediário) e em relação ao seu 
desempenho estratégico houve uma ratificação da aderência estratégica dos projetos. 

A classificação dos projetos iniciou-se pelo quadrante superior direito do Gráfico 1. No caso 
de dois projetos apresentarem a mesma aderência estratégica para riscos diferentes, foi 
priorizado o de menor risco e de menor investimento. A posição do projeto no Gráfico 2 foi 
verificado simultaneamente, ratificando a escolha. 

Assim, a priorização dos projetos em função da maior aderência estratégica está 
apresentada no Quadro 3 a seguir. 

Quadro 3 – Priorização dos Projetos do Portfolio EMTU 

Projetos 
Aderência 
Estratégica 

Riscos de 
Implantação 

Indicador 
Social 

Indicador 
Estratégico 

1º Modernização Corredor São 
Mateus / Jabaquara 10,00 alto 1,00 1,00 

2º Racionalização Unileste 9,55 alto 0,98 0,94 

3º Ligação Embu-Guaçu / Grajaú 9,25 baixo 0,94 0,91 

4º Ligação Mairiporã / Guarulhos 9,15 alto 0,94 0,89 

5º Ponto Legal 9,00 baixo 1,00 0,82 

6º Racionalização Arujá 8,20 baixo 0,69 0,93 

7º Ligação Taboão / T. Campo 
Limpo do Metrô 8,85 médio 0,93 0,85 

8º CGS 8,00 alto 1,00 0,64 

9º Integração Hortolândia 7,85 baixo 0,90 0,69 

10º Integração Guarujá 7,60 baixo 0,77 0,75 

11º Ligação Praia Grande / Cubatão 7,30 médio 0,72 0,74 

12º MCP 6,65 alto 0,77 0,58 

13º Terminal Lapa 4,80 baixo 0,50 0,46 

14º Integração Indaiatuba 4,55 média 0,46 0,45 

15º Integração Bertioga 4,40 médio 0,46 0,43 
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CONCLUSÃO 

O resultado da priorização do Portfolio EMTU derivou em três linhas de análise. 

Uma primeira abordagem indicou que os projetos que atuam como elementos 
estruturadores do transporte, como os Corredores, e racionalização da rede de transporte 
atual seja ela com ou sem a necessidade de novas obras de infraestrutura, são os que 
apresentam maior impacto no sistema de transporte metropolitano, com elevados índices de 
aderência estratégica, e por isso maior importância, como esperado. Porém, como 
decorrência, são estes os Projetos que exigem maior aplicação de recursos. 

Os recursos para os projetos com elevados montantes de investimento tem sua 
disponibilização vinculada a programas governamentais, políticas de investimentos, ou 
outros fatores externos que nem sempre garantem a continuidade dos investimentos 
previstos. Esse fator de incerteza de início e continuidade das implantações, conceituado 
como “risco”, foi considerado nas avaliações, ainda de forma preliminar, como “alto”, 
“médio” e “baixo”. 

Em um segundo momento, é possível observar que a Gestão de Portfolio apresenta-se 
como ferramenta eficaz para o equacionamento das dificuldades de apoio na decisão de 
mobilização de recursos para a viabilização dos projetos de maior aderência estratégica 
(prioritários ou os de maior retorno de benefícios). Assim, podem demonstrar aos dirigentes 
a importância relativa dos projetos (através de sua quantificação) e o alcance dos 
resultados de cada um deles, facilitando a tomada de decisões na aplicação de recursos. 

E finalmente, ao se comparar os projetos conduzidos pela iniciativa privada que tem seus 
resultados aferidos por critérios de retorno financeiro dos investimentos, com quantificação 
conhecida e precisa, aos empreendimentos liderados pelo setor público, onde as avaliações 
dos retornos dos investimentos assumem caráter subjetivo, verifica-se a necessidade de 
desenvolvimento de metodologias eficazes e palpáveis para a quantificação dos benefícios 
esperados, traduzidos pelos índices de resultado elencados neste trabalho. 


