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ESTE ARTIGO APRESENTA A REDE NETLIPSE (NETWORK ON THE MANAGEMENT AND ORGANIZATION 
OF LARGE INFRASTRUCTURE PROJECTS IN EUROPE), CRIADA PELA COMUNIDADE EUROPEIA COM 

OS OBJETIVOS DE PROMOVER O COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO E DE EXPERIÊNCIAS 
ENTRE SUAS ORGANIZAÇÕES CONSTITUENTES E PERMITIR A AVALIAÇÃO DE GRANDES PROJETOS DE 
INFRAESTRUTURA (LIPS – LARGE INFRASTRUCTURE PROJECTS). AO LONGO DO ARTIGO, OS AUTORES 

APRESENTARÃO AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA REDE E AS FERRAMENTAS UTILIZADAS. DE ESPECIAL 
RELEVÂNCIA, SERÁ APRESENTADA A FERRAMENTA IPAT (INFRASTRUCTURE PROJECT ASSESSMENT 

TOOL), CRIADA PARA AVALIAÇÃO DE LIPS AO LONGO DO CICLO DE VIDA DOS PROJETOS. 

Introdução

Matérias jornalísiticas relativas a gran-
des projetos de infraestrutura (LIPs) são 
frequentes na mídia europeia por eles não 
atingirem suas metas de custo e pelos atra-
sos observados em seus cronogramas de 
execução[4]. Independentemente de sua na-
tureza, seja ferroviário, rodoviário ou aqua-
viário, algumas vezes transnacionais, em 
uma escala nacional, esses projetos são ge-
ralmente únicos [1]. Adicionalmente, nossas 
pesquisas têm demonstrado que a percep-
ção geral do público é de que o LIPs geral-
mente falham. Mas exatamente quando tais 
projetos falham? Por que grandes projetos 
de infraestrutura falham com tamanha fre-
quência e como prevenir tais ocorrências? 

Essas questões constituíram o tema 
central de um grande programa de pesqui-
sa, executado pelo Consórcio NETLIPSE 
(Network on the Management and Organiza-
tion of Large Infrastructure Projects in Euro-
pe) no período de 2006 a 2008 e cujo foco 
consisitu na organização e no gerenciamen-
to dos grandes projetos patrocinados pela 
União Europeia[2]. 

O consórcio NETLIPSE foi o responsável 
pela criação de uma rede internacional que 
reuniu pesquisadores, especialistas e orga-
nizações clientes e patrocinadoras, e tem de-
monstrado como academia e prática podem 
gerar mútuos benefícios através de ações de 
colaboração nas áreas de networking e de de-
senvolvimento de conhecimento. 

Tais benefícios verificam-se, inicialmen-
te,  pelo desenvolvimento e disseminação de 
conhecimento sobre o gerenciamento e orga-
nização desse tipo de projetos. Posteriormen-
te, por beneficiar-se da troca de experiências, 
prevenindo a recorrência de problemas 
maiores na execução desses projetos. Final-
mente, por prover meios para uma melhoria 

contínua através da utilização da ferramenta 
de avaliação IPAT (Infrastructure Project Asses-
sment Tool), utilizada por clientes, agentes fi-
nanceiros e organizações de desenvolvimen-
to dos projetos para avaliar e aperfeiçoar seu 
desempenho global.    

Este artigo apresentará as atividades 
executadas pelo NETLIPSE e sua aborda-
gem inovadora em gestão de conhecimen-
to, baseada na seleção e disseminação de 
experiências e lições aprendidas no geren-
ciamento e organização de grandes projetos 
de infraestrutura (LIPs). Também serão 
apresentadas as principais ferramentas uti-
lizadas nestas atividades, particularmente a 
ferramenta de avaliação de projetos IPAT. 

Por que NETLIPSE?

Uma rede de transportes europeia cons-
truída e operada de forma eficiente é essen-
cial para garantir a competitividade econômi-
ca da União Europeia de forma sustentável. 
A rede de transporte transeuropeia – TEN-T 
(Trans-European Transport Network) foi ini-
cialmente adotada em 1990 e, atualmente, 
inclui projetos prioritários em 30 eixos in-
ternacionais, acrescidos de amplos projetos 
de transporte. Tais projetos visam ampliar a 
eficiência econômica do sistema de transpor-
te europeu e prover benefícios diretos a seus 
cidadãos. Os projetos prioritários, em sua 
maioria nos modais rodoviário, ferroviário e 
aquaviário, contribuirão para criar um siste-
ma de transporte mais sustentável e alinhado 
aos objetivos da União Europeia de reduzir 
as emissões em suas ações contra as mudan-
ças climáticas [4].

O aumento e mudanças nas demandas 
por mobilidade interregional e internacional 
também constituíram fatores preponderan-
tes na decisão da União Europeia de realizar 
significativos investimentos em infraestru-

tura. Entretanto, somente um quinto (20%) 
desses grandes projetos planejados nos 
eixos de transporte (TEN-T) haviam sido 
concluídos até 2010. De acordo com o rela-
tório C-MAP1, dos 92 projetos atualmente 
em curso, apenas 37% devem ser concluí-
dos até 2013, enquanto 20% apresentam 
atrasos de até um ano. O restante (cerca de 
40%) apresentava atrasos ainda superiores, 
conforme a Figura 1. Muitos desses projetos 
apresentavam problemas similares que re-
sultaram em atrasos em sua execução e em 
aumento de seus custos [2] e [5].   

Tais projetos são geralmente únicos em 
âmbito nacional por suas características 
transnacionais, diversidade de legislações 
ou ainda suas complexidades sociais e téc-
nicas envolvidas. Da sua concepção até sua 
realização, esses projetos podem levar déca-
das. Eles abrangem de dezenas a centenas 
de quilômetros e demandam a aplicação de 
novas (muitas vezes ainda não validadas) 
tecnologias.  Tais projetos apresentam ain-
da impactos relevantes ao ambiente e envol-
vem grande número de partes interessadas 
(stakeholders) [3] e [5].

A pesquisa NETLIPSE 2006 – 2008

Com o propósito de identificar boas prá-
ticas e lições aprendidas na gestão e organi-
zação de grandes projetos de infraestrutura, 
foi criado em 2006 o Consórcio NETLIP-
SE, representado por cinco países europeus 
e oito organizações patrocinadoras. Pos-
teriormente, o NETLIPSE foi selecionado 
para executar o projeto de pesquisa bianual 
como parte do Sexto Programa Estruturan-
te da Comunidade Européia (FP6).  Nesse 
período, 15 LIPs, listados na Figura 2, foram 
investigados por equipes regionais com co-
nhecimento na área de gerenciamento de 
projetos, envolvendo representantes da co-


