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RESUMO 

 

Projetos de desenvolvimento da produção na Petrobras, caracterizados pela 

alta intensidade de capital e risco, adotam o PRODEP, metodologia própria de 

gerenciamento de projetos adaptada do processo FEL que se caracteriza pela elevada 

rigidez e capacidade seletiva, buscando maximizar o retorno sobre investimentos. Não 

é esperado que metodologias ágeis tenham plena aplicação neste contexto, porém 

cabe uma avaliação criteriosa da incorporação de elementos individualizados desta 

abordagem, que uma vez combinados com uma metodologia tradicional de 

gerenciamento de projetos caracterizaria o que a literatura denomina como 

metodologia híbrida. 

O presente estudo buscou responder ao seguinte problema de pesquisa: 

Como uma abordagem híbrida de gerenciamento de projetos podem beneficiar 

projetos de desenvolvimento da produção? Para responder a essa pergunta, foi 

realizado um estudo de caso na companhia, baseado em entrevistas semiestruturadas 

com gerentes de projeto, buscando avaliar aspectos/práticas de metodologias híbridas 

com potencial aplicação e geração de valor na gestão de projetos de desenvolvimento 

da produção. Considerando a escassa literatura sobre metodologias híbridas na 

indústria de óleo e gás, a contribuição deste trabalho reside em um modelo de 

gerenciamento de projetos, aplicável a projetos de grande porte, com alavancas de 

valor baseadas em um modelo híbrido de projeto em fases. 

 

Como resultados, foram identificadas alavancas de valor na incorporação de 

práticas relacionadas a processos de seleção e aprovação de projetos mais 

adaptáveis ao nível de investimento e risco dos projetos, requisitos de aprovação 

padronizados por tipo de projeto, escopo com flexibilidades estratégicas, 

planejamento financeiro que considera tais flexibilidades e aumento da maturidade do 

projeto, bem como processos iterativas de verificação da qualidade. Tais aspectos 

poderiam ser incorporados à metodologia de gestão de projetos de desenvolvimento 

da produção, trazendo mais valor à companhia. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Petrobras' production development projects, characterized by high capital and 

risk intensity, adopt their own project management methodology, adapted from the FEL 

process, called PRODEP, which is characterized by high rigidity and selective capacity, 

seeking to maximize the return of Petrobras on its investments. It is not expected that 

agile methodologies will have full application in this context, but a careful assessment 

of the incorporation of individual elements of this approach is necessary, which once 

combined with a traditional project management methodology would characterize what 

the literature calls hybrid methodology. 

 

The present study aim to answer the following research problem: How can 

hybrid project management approaches could benefit production development projects? 

To answer this question, a case study was carried out at the company, with semi-

structured interviews with project managers, seeking to evaluate aspects of hybrid 

methodologies with potential for application and value generation in the management 

of production development projects. Considering the scarce literature on hybrid 

methodologies in the oil and gas industry, the contribution of this work resides in a 

project management framework, applicable to large projects, with value levers based 

on a phased hybrid design model. 

 

As a result, value levers were identified in the incorporation of practices related 

to project selection and approval processes that are more adaptable to the level of 

investment and risk, standardized approval requirements by type of project, scope 

approved with strategic flexibilities, financial planning that considers flexibility and 

incrisinly project maturity, as well as iterative quality verification processes, which can 

be incorporated into the project management methodology for production development 

and bringing more value to the company. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1    Motivação 

 

As reservas provadas de petróleo no mundo, em 2019, atingiram a marca 

de 1,7 trilhão de barris, mantendo mesmo patamar de 2018. As reservas dos membros 

OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) também se mantiveram 

nos mesmos patamares do ano anterior, representando cerca de 71,1% do total 

mundial. Nos países que não fazem parte do bloco, as reservas tiveram redução de 

0,1%, sendo que no Brasil essa redução foi ainda mais significativa, 5,4%, porém 

ainda sustentando o país na 15ª posição no ranking mundial com 12,7 bilhões de 

barris (ANP, 2020). 

 

 

Figura 1: Reservas de Petróleo no mundo, em bilhões de barris de petróleo (ANP, 2020). 

 

Em relação à produção, 2019 veio acompanhado de um crescimento de 

7,8% na produção de óleo nacional, atingindo 1 bilhão de barris de petróleo. A 

produção no pré-sal passou de 521,5 milhões de barris e 2018 para 634 milhões em 

2019, representando 62,3% da produção nacional e um marco no desenvolvimento 

da produção. Trazendo o setor à luz da atividade econômica nacional, o petróleo é 

considerado um dos grandes propulsores da economia, sendo a maior fonte de 
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arrecadação nacional se somados os tributos e participações federais e estaduais 

(ANP, 2020). 

 

A indústria de exploração e produção de petróleo, por se tratar de uma 

indústria de exploração mineral, sofre com a depleção dos reservatórios e 

consequente redução constante da produção de campos em operação, o que torna o 

desenvolvimento de novos projetos de exploração e desenvolvimento da produção 

necessários para manutenção e aumento da produção e receita da companhia. Este 

elemento traz um desafio para as empresas, que reside na criação e na gestão de 

projetos com alto grau de investimento e alto risco associado para o desenvolvimento 

de novas jazidas de petróleo. 

  

Projetos de exploração e produção de Petróleo são caracterizados pelo 

elevado investimento de capital e elevados riscos associados. Mesmo projetos 

promissores, se mal gerenciados, possuem considerável potencial de destruição de 

valor. Compõe o risco destes projetos os riscos exploratórios (baixa maturidade de 

informações do campo de petróleo no início do projeto), longo tempo de 

desenvolvimento da produção entre a descoberta do campo e o início de sua operação 

e os riscos de variação de preços do petróleo, derivados e câmbio. Neste contexto, 

processos robustos de gestão de projetos devem ser utilizados para minimizar o risco 

destes empreendimentos. A Figura 2 mostra um fluxo de caixa típico de um projeto de 

Exploração e Produção (E&P) na indústria mundial (SUSLICK; SCHIOZER; 

RODRIGUEZ, 2009). 
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Figura 2: Fluxo de caixa típico de um projeto de E&P, adaptada de (SUSLICK; SCHIOZER; RODRIGUEZ, 2009) 

  

 

A Figura 2 mostra os custos típicos de um projeto de desenvolvimento da 

produção, que inicia por estudos geológicos do campo a ser adquirido e desenvolvido, 

seguido do custo de aquisição do novo campo ou da compra da parcela pertencente 

a outra operadora (farm-in). Após isso, em geral são realizados estudos de sísmica 

para a obtenção das informações necessárias para o planejamento do 

desenvolvimento do campo, seguidos da perfuração de poços exploratórios, não com 

o objetivo de verificar a existência de petróleo no campo, mas sim de dar subsídios 

para um melhor plano de desenvolvimento. Com base no plano de desenvolvimento 

elaborado e aprovado, se dá início a um processo deinvestimento mais intensivo, com 

o CAPEX (Capital Expenditures) que representa o investimento em plataformas de 

produção, perfuração de poços e sistemas de coleta. A receita se inicia com a abertura 

do primeiro poço produtor do campo e a venda do petróleo produzido, onde em geral 

se comporta de acordo com uma curva beta, ou seja, atinge rapidamente o pico de 

produção e avança para a redução em função da depleção do reservatório, que pode 

ser atenuada com técnicas de recuperação secundária de petróleo e execução de 

projetos de desenvolvimento complementar, agregando mais poços produtores ao 

módulo produtor. Impostos, taxas, royalties e participações especiais são em geral 
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uma parcela significativa do custo e variam conforme a legislação local e regras do 

leilão onde o campo foi adquirido. O OPEX (Operational Expenditures), que 

representa os custos de produção, em geral possuem uma parcela fixa e outra variável, 

mas com menor impacto no custo total descontado da produção. Por fim, ao término 

da vida econômica do campo, da vida útil das instalações ou do tempo limite de 

explotação do campo, são realizados os projetos de abandono, com o objetivo de 

manter o sistema seguro e sem risco às pessoas e ao meio ambiente. 

 

A Petrobras, maior empresa do setor no mercado brasileiro, utiliza uma 

metodologia de gerenciamento de projetos, o PRODEP. Essa metodologia é baseada 

na metodologia de portões FEL (Front-End Loading), buscando a excelência em 

gestão. O PRODEP foi desenvolvido baseado em (i) um sistema de aprovação, 

monitoramento e reavaliação de projetos de investimento, (ii) um modelo de 

gerenciamento baseado no Guia PMBOK®, (iii) estrutura organizacional e atribuições 

da Petrobras e (iv) diretrizes corporativas para segurança, meio ambiente e saúde. 

(SALAZAR-ARAMAYO et al., 2013). A metodologia em questão busca maximizar a 

robustez dos projetos a cada fase, reduzindo risco, evitando mudanças e desperdícios 

associados. 

 

Se por um lado evitar o excesso de mudanças é importante para o sucesso 

de um projeto, é importante que se busquem flexibilidades para a incerteza do 

ambiente que eles estejam inseridos. Em um ambiente volátil, incerto, complexo e 

ambíguo – VUCA (BENNETT & LEMOINE, 2014), essa necessidade se intensifica, 

junto com os avanços da transformação digital e da gestão ágil, cada vez mais 

presentes. A indústria de software adotou o SCRUM (SUTHERLAND, JEFF & 

SUTEHERLAND, 2020), um framework ágil, adaptativo e que tem como valores o 

compromisso, o foco, a abertura, o respeito e a coragem, elementos que buscam dar 

sustentação ao modo de operação deste framework.  

 

Em um enfoque mais moderno, o acrônimo BRIGHT representa ainda mais 

o ambiente que tais projetos estão inseridos. De acordo com Costa (2020), um 

ambiente BRIGHT é um ambiente onde é difícil definir os limites das organizações 

(blurry), com alto nível de incertezas (risky), alta dependência mútua (interconnected), 
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globalizado (global), altamente dependente de tecnologia (hi-tech) e de uma 

adequada gestão do tempo (timely). 

 

Para lidar com esse dilema, modelos híbridos de gerenciamento de projetos 

vêm sendo desenvolvidas no Brasil e no mundo. O Guia PMBOK® define uma 

abordagem híbrida como uma combinação de um ciclo de vida de projeto preditivo  

com ciclos adaptativos. Metodologias híbridas são consideradas com mais frequência 

em projetos de médio e grande porte para aumentar o volume e frequência do 

feedback dos stakeholders e reduzir riscos e incertezas (ARCHER; KAUFMAN, 2013). 

No Brasil, por exemplo, o FLEKS (COSTA, 2020) se apresenta como um modelo 

híbrido de gerenciamento de projetos para aplicação abrangente em diferentes 

projetos de diferentes setores, independente do seu porte. 

 

Considerando o ambiente complexo no qual os projetos de E&P estão 

inseridos e seu elevado grau de investimento associado, o problema de pesquisa aqui 

tratado é: Como uma abordagem híbrida de gerenciamento de projetos pode 

beneficiar projetos de desenvolvimento da produção? 

  

1.2    Objetivo 

 

Identificar alavancas de valor, baseadas na adoção de uma abordagem 

híbrida de gerenciamento de projetos na Petrobras, utilizando como base a 

metodologia atual da empresa (PRODEP) e avaliando aspectos e práticas que melhor 

se apliquem a realidade dos projetos da empresa. 

 

1.3    Delimitação 

 

Esta pesquisa se concentra em projetos de desenvolvimento da produção, 

na empresa Petrobras, do setor de óleo e gás brasileiro. Estes não são os únicos 

projetos executados e gerenciados pela Petrobras, como toda empresa, existem 

projetos de melhoria de processos, desenvolvimento de novos negócios, entre outros. 

A razão pela escolha dos projetos de desenvolvimento da produção se dá pela 

importância dos mesmos à rentabilidade da companhia, pela alta complexidade de 

execução e gestão e pelo elevado nível de maturidade da gestão deste tipo de projeto 
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na companhia, permitindo a comparabilidade adequada das práticas de gestão entre 

projetos. 

Projetos de desenvolvimento da produção englobam desde as fases iniciais 

da exploração do campo e avaliação de oportunidades de desenvolvimento, passando 

pelas etapas de definição de alternativas e concluindo com a implantação 

propriamente dita do sistema de produção. Apesar da diferença técnica entre cada 

projeto, eles guardam homogeneidade em relação às metodologias de gerenciamento 

e principais etapas de sua governança. 



20 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1    Abordagem híbrida em gestão de projetos 

 

Uma abordagem de gerenciamento é o mais alto nível de abstração 

utilizado quando classificamos a gestão de um projeto, sendo um conjunto de 

princípios e guias que definem como o projeto será gerido. Uma metodologia é mais 

prescritiva e detalhada que uma abordagem, enquanto uma prática é um elemento, 

técnica ou procedimento usado para aplicar algum aspecto da metodologia 

selecionada. Abordagens tradicionais são definidas como preditivas, lineares e as 

práticas utilizadas nas suas aplicações são selecionadas para alcançar um conjunto 

de objetivos bem estabelecido, enquanto que abordagens ágeis consideram a 

definição dos objetivos principais enquanto os produtos do projeto são 

constantemente revisados, em um processo adaptativo (GEMINO et al., 2021). 

 

De acordo com Kuhrmann et al. (2017), abordagens híbridas de 

gerenciamento de projetos são definidos como a combinação de duas ou mais 

metodologias diferentes: ágil e tradicional, ou uma combinação de sistemas que gere 

um novo modelo mais eficiente. Combinando a abordagem ágil com um modelo 

estruturado e direcionado ao planejamento, o produto pode ser um modelo híbrido que 

promova a produtividade e a flexibilidade. 

 

Papadakis & Tsironis (2020) realizaram uma extensiva pesquisa 

bibliográfica sobre as metodologias ágeis e híbridas aplicadas a todos os tipos de 

projetos, grandes e pequenos, preferencialmente fora do setor de software. O artigo 

identificou uma série de princípios genéricos que ajudam na construção de uma 

abordagem híbrida, como a modularidade, por exemplo. Um resultado relevante da 

pesquisa bibliográfica dos autores foi a carência de referências na literatura em 

relação à aplicação de metodologias híbridas fora das áreas de TI e desenvolvimento 

de software. 

 

Apesar da abordagem híbrida ser um termo relativamente recente na 

literatura, Gemino et al. (2021) evidenciam em seu estudo que 52% dos projetos 

avaliados tem uma abordagem que pode ser categorizada como híbrida, considerando 
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diversas causas para tal, entre elas a dificuldade na implementação de abordagens 

puramente ágeis, como governança e interna, requisitos documentais e complexidade 

dos projetos. Outros resultados da pesquisa mostram que abordagens ágeis e 

híbridas não levam a prejuízos em relação ao atingimento de requisitos de escopo, 

tempo, custo e qualidade quando comparadas à metodologias tradicionais, porém 

superam tais abordagens no que o autor classifica como sucesso com stakeholders, 

o que não é surpresa considerando os aspectos iterativos de abordagens ágeis e 

híbridas. 

 

Thesing (2021) aborda a questão da seleção da melhor metodologia para 

gerenciamento de cada projeto e sugere modelos de decisão caso a caso, com 

avaliações de características específicas e uma construção modular. O modelo de 

decisão apresentado pelo autor considera, inicialmente, uma abordagem baseada em 

modelos adaptativos, buscando características do projeto que eventualmente possam 

tornar este modelo inaplicável. Se alguma das características que inviabilizam a 

abordagem ágil existir, a abordagem tradicional deve ser empregada, porém com a 

avaliação de cada submódulo em busca de incrementos de práticas ágeis, gerando 

uma metodologia híbrida. 

 

Um dos principais motivadores do surgimento de metodologias híbridas 

vem das críticas comuns aos modelos tradicionais de gerenciamento de projetos em 

fases. Metodologias tradicionais são acusadas de serem excessivamente lineares e 

rígidas, impedindo as oportunidades de inovação, além disso, não são adaptativas o 

suficiente para lidar com mudanças de contexto e não encorajam a experimentação, 

além de demasiadamente burocráticas (COOPER, 2017). Apesar da posição do autor 

em questão, é importante considerar que as metodologias tradicionais são escaláveis 

e podem ser simplificadas, reduzindo sua carga burocrática. 

 

Ao comparar metodologias tradicionais com metodologias ágeis de 

gerenciamento de projetos, verificamos aspectos antagônicos de gestão. De um lado 

uma gestão preditiva, linearizada e focada em grandes projetos, do outro uma gestão 

responsiva, iterativa e focada em projetos menores, a Tabela 1 compara os principais 

aspectos de cada abordagem. A abordagem  híbrida, ou mista, nasce da integração 

destas duas visões ao entender um grande projeto como a soma de projetos menores, 
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com interações complexas e incertezas associadas (SPUNDAK, 2014). A Tabela 1 

apresenta extremos das abordagens aqui discutidas e podem ser interpretadas como 

extremos caricatos e excessivos de cada abordagem, não representando 

necessariamente a realizada comum em gerenciamento de projetos. Podemos tomar 

como exemplo o comentário de não envolvimento do cliente ou de uso em “projetos 

grandes” usada na abordagem tradicional, que não é necessariamente verdade, uma 

vez que a interação com stakeholders é amplamente incentivada no Guia PMBOK® e 

podemos utilizar este tipo de metodologia para projetos simples, entre outros pontos 

de questionamento. 

 

Tabela 1: Diferenças de abordagem entre metodologias tradicionais e ágeis de gerenciamento de projetos – 

adaptado de SPUNDAK (2014) 

Característica Abordagem Tradicional Abordagem Ágil 

Requisitos 
Requisitos iniciais claros, baixa taxa de 

mudança 
Criativos, inovadores, não claros 

Clientes Sem envolvimento Próximos e com colaboração frequente 

Documentação Documentação formal requerida Conhecimento tácito 

Tamanho do Projeto Projetos Grandes Projetos Pequenos 

Suporte Organizacional 
Usa processos existentes, grandes 

organizações 
Preparados para a abordagem ágil 

Equipe de projeto Flutuação esperada, time distribuído Time alocado, pequeno 

Criticidade dos projetos Alta Baixa 

Plano de projeto Linear Complexa, iterativa 

 

Outra característica importante de modelos híbridos é a possibilidade de 

integração de projetos de diferentes naturezas e portes em programas unificados sem 

a necessidade de variação na metodologia base de gerenciamento de projetos. 

Bushuiev & Kozyr (2020) apresentam a adoção de um modelo híbrido para programas 

de infraestrutura com projetos de portes variados, obtendo resultados positivos com a 

aplicação de uma modelagem padrão focada na combinação do Guia PMBOK® e 

planejamento de projetos em ondas sucessivas com ciclos iterativos de Agile. 
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No Brasil temos um exemplo de modelo híbrido, o FLEKS. De acordo com 

o guia da FLEKS (COSTA, 2020), a definição do modelo é:  

 

“O Modelo FLEKS de Gestão Híbrida é uma abordagem de gestão 

organizacional, que visa fornecer suporte a implantação de uma estrutura, 

processos, técnicas e ferramentas que permitem uma rápida adaptação às 

mudanças de mercado e ambiente, criando um fluxo contínuo e sustentável 

de valor para seus stakeholders, por meio de iniciativas geridas de forma 

híbrida.”  

 

O modelo classifica as abordagens tradicional e ágil de gerenciamento de 

projetos como “preditiva” e “adaptativa”, e apresenta uma abordagem combinada dos 

dois paradigmas. Nessa abordagem podemos ter ciclos adaptativos dentro de ciclos 

preditivos, o que reforça a flexibilidade do método. Na abordagem da FLEKS, temos 

a seguinte categorização dos papéis dentro do modelo: 

 

• GERENTE DO VMO (Value Management Office): responsável pela gestão do 

valor dentro de uma organização; 

• GERENTE DE NEGÓCIO: responsável pela conexão entre o negócio e o 

projeto; 

• GERENTE DE PORTFÓLIO: responsáveil pela coordenação de todas as 

iniciativas dentro do portfólio organizacional; 

• GERENTE DE PROGRAMA: responsável pela coordenação de todas as 

iniciativas dentro de um programa organizacional; 

• GERENTE DE PROJETO: responsável pelo planejamento e controle do projeto; 

• GERENTE DE PRODUTO: responsável pela gestão do desenvolvimento do 

produto; 

• EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO: responsável pela construção do produto. 

 

A equipe de projeto atua em camadas de gestão, como mostra a Figura 3. 

De forma transversal temos o VMO e a Análise de Negócio, buscando o alinhamento 

do portfólio de projetos da organização aos objetivos estratégicos da companhia e do 

negócio. Nas camadas horizontais, além da Organização, temos a Cama de Gestão 

de Portfólio, a Camada de Gestão de Projeto e a Camada de Gestão de Produto, 

onde os fluxos de gestão acontecem de acordo com o escopo de cada camada. O 
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modelo é altamente escalável e customizável, agrupando práticas de gerenciamento 

em um arcabouço fleksível de gestão. 

 

  

Figura 3: Modelo de gestão no FLEKS (COSTA, 2020). 

 

 

2.2    Seleção de metodologias de gerenciamento de projetos  

 

Projetos são essenciais para o sucesso de qualquer empresa, unindo 

atividades que levam a novos produtos e serviços, melhores processos, além da 

implantação e desenvolvimento de novos negócios. Projetos de sucesso aumentam 

as receitas e reduzem os custos, melhoram a qualidade dos produtos, geram 

satisfação dos clientes e trazem melhoria ao meio ambiente, entre outros fatores. 

Como resultado disso, empresas consideram o gerenciamento de projetos como fator 

crítico para o sucesso e competitividade (Lewis, 2000).  

 

O mais bem difundido guia de boas práticas de gerenciamento de projetos 

no mercado é o guia PMBOK®, que considera 10 áreas de conhecimento e 5 grupos 

de processos (PMI, 2017). Projetos de investimento intensivo de capital costumam 

utilizar metodologias baseadas no  Guia PMBOK®, como a aplicação do modelo de 

portões ou processo FEL (Front-end-Loading), que prima por um maior controle das 

etapas de desenvolvimento de projeto, reduzindo risco e aumentando o retorno sobre 

o investimento (SAPUTELLI et al., 2013). Outras metodologias também são utilizadas, 

como alternativas mais simples ou mesmo as ágeis, como a aplicação do framework 
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SCRUM (PICHLER, 2010), focadas em processos iterativos e orientados a mudança, 

entre muitas outras.  

 

Em estudo realizado por ABDULLA & AL-HASHIMI (2019), são discutidos 

os principais fatores de sucesso na aplicação de metodologias de gerenciamento de 

projetos na indústria de óleo e gás do Barém. O estudo conclui que a aplicação de 

metodologias de gerenciamento de projetos bem definidas tem grande influência no 

sucesso de projetos em comparação com metodologias com menor grau de 

padronização. No artigo, também são evidenciadas as semelhanças entre os projetos 

do setor de óleo e gás, que mesmo nos diferentes subsetores apresentam elementos 

comuns, como sequência de atividades, investimento intensivo e alto risco. 

 

Em relação à Petrobras, vários são os estudos que analisam a robustez e 

qualidade dos modelos internos de gestão de projetos de investimento. Salazar et. al. 

(2013)  realizaram um estudo de caso na empresa, mais especificamente nos projetos 

de E&P, aplicando a metodologia de modelagem equacional estruturada (MEE), 

buscando melhor entendimento das relações entre os elementos de gestão de 

projetos. Fica evidenciado, apesar de se tratar de um estudo preliminar, que a 

metodologia de gerenciamento de projetos da Petrobras é suportado por modelos 

robustos e bem adaptados à natureza complexa dos projetos em questão. 

  

Apesar da importância das metodologias de gerenciamento, existe na 

literatura uma discrepância entre argumentos que defendem uma metodologia em 

relação a outra, o mesmo vale para os resultados de pesquisas científicas sobre a 

eficácia de cada método. Apesar da quantidade cada vez maior de recursos e da 

maturidade em gerenciamento de projetos, as taxas de falha em projetos se mantêm 

estáveis. Em pesquisa realizada com 4.227 projetos de tecnologia da informação,  

Budzier & Flyvbjerg (2013) mostram que a taxa de insucesso tem grande correlação 

com eventos de baixa probabilidade, considerados outliers, alegando que o 

gerenciamento de projetos típico, independente da metodologia, não tem capacidade 

para tratar todo conjunto de incertezas presentes em um ambiente complexo. O 

estudo também destaca a importância de processos front-end, baseados em etapas 

de decisão e verificação de maturidade do projeto, no que diz respeito a mitigação de 

riscos. 
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Muitos são os fatores associados ao baixo grau de sucesso dos projetos 

na indústria global. Além dos fatores intrínsecos a cada projeto, o ambiente no qual 

tais projetos se inserem também tem uma influência relevante na sua taxa de sucesso. 

VUCA é o acrônimo para Volátil, Incerto (Uncertanty), Complexo e Ambíguo. Uma 

situação volátil geralmente é instável e imprevisível e mudanças são questões centrais. 

A incerteza não incorre em mudanças tanto quanto a volatilidade, mas também exige 

flexibilidade para lidarmos com o desconhecido. Complexidade se refere a ambientes 

com um grande número de partes conectadas que criam uma rede intrincada de 

informações, relações e procedimentos. A ambiguidade ocorre quando "as regras 

básicas do jogo" não são bem compreendidas ou conhecidas. O conhecimento sobre 

as relações de causa e efeito é muito escasso, portanto, é difícil fazer previsões sobre 

eventos futuros (BENNETT & LEMOINE, 2014).  

  

Em um enfoque mais moderno, o acrônimo BRIGHT representa ainda mais 

o ambiente que tais projetos estão inseridos. De acordo com Costa (2020), BRIGHT 

vem da junção dos termos: 

 

• BLURRY (OBSCURO): algo sobre o qual a forma ou formato não está claro; 

• RISKY (ARRISCADO): envolve a possibilidade de algo incerto acontecer; 

• INTERCONNECTED (INTERCONECTADO): conectados ou relacionados 

entre si; 

• GLOBAL: relacionado ao mundo inteiro; 

• HI-TECH (TECNOLÓGICO): orientado e dependente de tecnologia avançada 

ou sofisticada; 

• TIMELY (OPORTUNO): acontecendo no melhor momento possível. 

 

Considerando a complexidade do ambiente na qual os projetos estão 

inseridos, se torna imperativo o uso da tecnologia na gestão da informação e é por 

isso que organizações têm investido na Transformação Digital para se manterem 

competitivas. A Transformação Digital é o uso de novas tecnologias digitais para gerar 

melhorias nos negócios e influenciar todos os aspectos da vida dos clientes. A gestão 

de projetos também é afetada pela transformação digital em várias esferas, com 
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ferramentas cada vez mais integradas para melhoria do fluxo de comunicação e 

gestão dos projetos. Ripton (2019) cita cinco exemplos de efeitos da transformação 

digital na gestão de projetos:  

 

1. Comunicação assíncrona: ferramentas como Slack e Microsoft Teams 

permitem um fluxo de comunicação por mensagens com alto nível de 

organização e eficiência; 

2. Menos gerenciamento: Metodologias ágeis e equipes autogerenciadas, com o 

uso de ferramentas de comunicação e gestão da informação adequadas, 

requerem cada vez menos interferência gerencial para concluir seus objetivos; 

3. Maior foco nos resultados: As ferramentas de gerenciamento de projetos e 

controle de atividades estão cada vez mais eficientes e difundidas, garantindo 

que a equipe tenha clareza de objetivos e foque nos resultados; 

4. Analytics em projetos: Os dados gerados nos projetos são cada vez melhor 

utilizados, com Business inteligence e Big Data, permitindo decisões melhor 

embasadas por parte dos gestores;  

5. Times remotos: Ferramentas de trabalho remoto se mostraram plenamente 

eficazes, principalmente durante a necessidade drástica de adaptação durante 

a pandemia de COVID-19 em 2020. 

 

Em relação ao constructo de “projeto bem sucedido” ou “sucesso do 

projeto”, não há consenso na literatura sobre sua definição. De acordo com (IKA, 

2008), após vasta pesquisa em artigos sobre gerenciamento de projetos em 

publicações tradicionais, a única afirmação abrangente possível para essa definição 

é a de que o sucesso de um projeto é um conceito ambíguo, inclusivo e 

multidimensional, ligado a um contexto específico. De forma mais objetiva, uma 

definição amplamente utilizada é a de que o sucesso do projeto significa o 

atendimento as restrições de tempo, custo e qualidade pré-definidos, mas não são 

raros os casos de projetos que atendem estas condições e causam destruição de valor 

ao negócio, enquanto projetos que extrapolam seu custo, tempo e escopo original 

podem também ser considerados bem sucedidos. A Tabela 2 mostra a evolução dessa 

definição ao longo do tempo, baseado em publicações científicas. 
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Tabela 2: Medidas de “sucesso” ao longo do tempo (IKA, 2008). 

Foco da 
Pesquisa 

Período 1 
1960s-1980s 

Período 2 
1980s-2000s 

Período 3 
Século 21 

Critério 
de 
sucesso 

Triângulo de 
Ferro (Tempo, 
Custo e 
Qualidade). 

Triângulo de ferro; 
Satisfação do cliente; 
Benefícios para a 
organização; 
Satisfação do usuário final; 
Benefícios para os 
stakeholders; 
Benefícos para a equipe de 
projetos. 

Triângulo de ferro; 
Objetivos estratégicos das 
organizações clientes; 
Satisfação do usuário final; 
Benefícios para os stakeholders; 
Benefícos para a equipe de projetos 
e avaliações simbólicas de sucesso 
e falha. 

Fatores 
de 
Sucesso 

Listas 
anedóticas. 

Listas de fatores críticos de 
sucesso e frameworks. 

Listas de fatores críticos de sucesso 
e frameworks mais inclusivas e 
fatores simbólicos de sucesso. 

Êmfase 
Sucesso do 
gerenciamento 
de projetos. 

Sucesso do 
projeto/produto. 

Sucesso do projeto/produto, portfólio 
e programa, além de narrativas de 
sucesso e falha. 

 

 

2.3    Abordagens preditivas de gestão de projetos 

 

2.3.1 Guia PMBOK®   

 

Atualmente, as práticas de gerenciamento de projetos mais utilizadas  no 

mercado são definidas pelo Guia PMBOK® (PMI, 2017). O guia é reconhecido 

internacionalmente, contendo processos e ferramentas de gestão, bem como boas 

práticas a serem utilizadas em metodologias de gerenciamento de projetos. O guia 

subdivide a disciplina de gestão de projetos de duas formas: Grupos de Processos e 

Áreas de conhecimento. Os Grupos de Processos são: 

 

• Grupo de processos de iniciação; 

• Grupo de processos de planejamento; 

• Grupo de processos de execução; 

• Grupo de processos de monitoramento e controle; 

• Grupo de processos de encerramento. 

 

A Figura 4 mostra como os grupos de processos se inter-relacionam em 

um projeto típico, evidenciando a sobreposição natural entre os processos. 
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Figura 4: Exemplo de interações de Grupo de Processos dentro de um projeto ou Fase (PMI, 2017). 

 

 

Em relação as áreas de conhecimento, o Guia PMBOK® (PMI, 2017) elenca 

as seguintes disciplinas: 

 

• Gerenciamento da integração do projeto; 

• Gerenciamento do escopo do projeto; 

• Gerenciamento do cronograma do projeto; 

• Gerenciamento dos custos do projeto; 

• Gerenciamento da qualidade do projeto; 

• Gerenciamento dos recursos do projeto; 

• Gerenciamento das comunicações do projeto; 

• Gerenciamento dos riscos do projeto; 

• Gerenciamento das aquisições do projeto; 

• Gerenciamento das partes interessadas do projeto; 

 

Dentro de cada grupo de processos, o guia, em sua sexta edição, define 

49 processos de gerenciamento de projetos, de acordo com cada área de 

conhecimento mencionada. O conjunto completo de processos se apresenta na Figura 

5. 
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Figura 5: Grupos de processos de gerenciamento de projetos (PMI, 2017) 
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Segundo o PMI (2017), o Guia PMBOK® pode ser aplicado para a maioria 

dos projetos, mas não é a única alternativa possível para a prática. A instituição afirma 

que, ao seguir as diretrizes e premissas do guia as chances de insucesso do projeto 

diminuem, ao passo que as chances de sucesso aumentam.  

  

De acordo com Spundak (2014), nos anos de 1950 havia-se um 

entendimento de que metodologias deveriam ser generalistas e aplicáveis de maneira 

ampla e uniforme, ou seja, deveriam ser robustas o suficiente para o uso em projetos 

pequenos ou grandes, simples ou complexos. Ainda segundo o autor, essas 

características, presentes na abordagem do Guia PMBOK®, se traduzem em 

processos burocráticos quando aplicados a projetos de menor porte, exigindo um 

investimento em gestão maior que o ideal. 

  

Ainda de acordo com Spundak (2014), as metodologias baseadas no Guia 

PMBOK® possuem baixa flexibilidade à mudanças ao longo do projeto. Essa 

abordagem parte do princípio de que o planejamento é a etapa mais importante e que 

se ele for feito corretamente a necessidade de mudanças ao longo do projeto seria 

minimizada, uma característica típica de abordagens preditivas. 

 

 

2.3.2 Front-End-Loading (Projeto por fases) 

 

De acordo Saputelli et al. (2013), empreendimentos com grande 

investimento de capital, como os da indústria de óleo e gás, comumente adotam um 

processo derivado do Guia PMBOK®, bem consolidado e com resultados 

comprovados: O processo FEL (Front-End-Loading). O objetivo é tanto mitigar riscos 

como aumentar o retorno sobre o investimento de capital, com o processo consistindo 

no planejamento do projeto em ondas ou fases pré-determinadas, buscando o 

aumento de maturidade e redução de riscos ao longo de cada etapa. 

  

Segundo McGee et al. (1999), para a redução de risco e otimização do 

retorno sobre investimento, as práticas de gestão de projetos devem ser:  
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• Orientadas às decisões e não às tarefas, objetivando que a cada avanço 

do nível de maturidade de um projeto novas decisões devem ser 

tomadas de forma a evitar retrabalho; 

• Estruturadas, simples e adaptáveis. A padronização é importante, mas 

não pode ser negligenciada a natureza de cada projeto; 

• Suportada por um sistema de garantia de qualidade (quality 

asssurance). O sistema de garantia de qualidade tem foco em resolver 

os problemas de definição do projeto antes que ele avance para as 

próximas fases. 

  

A metodologia FEL foi desenvolvida pelo Independent Project Analysis 

(IPA), organização fundada em 1987 a fim de prover orientações de pesquisa para 

viabilidade de projetos e boas práticas de gerenciamento de projetos. Nesta 

abordagem, um projeto complexo é analisado com base em três estágios de 

planejamento (FEL1, FEL2 e FEL3), seguidos do estágio de execução e operação. 

Cada estágio só pode ser concluído com a aprovação em portões de acordo com um 

número crescente de requisitos, de acordo com a Figura 6.  

 

 

Figura 6: Processo de gerenciamento de projetos, como recomendado pela IPA (WEIJDE, 2008) 

 

Diferentes empresas, entre elas a Petrobras, adotam pequenas variações 

da metodologia FEL, sem prejuízo as premissas da metodologia original. A Tabela 3 

mostra como cada empresa adapta a nomenclatura das fases na sua gestão de 

acordo com cada fase de desenvolvimento ou fase de FED (Front-End Development). 

É importante verificar que apesar da mudança na nomenclatura, os objetivos de cada 

fase é o mesmo. 
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Tabela 3: Nomes das fases conforme aplicadas pela indústria de óleo e gás (WEIJDE, 2008). 

Fonte FED1 FED2 FED3 

Turner (1999) Conceito Viabilidade Projeto (Design) 

Marris & Hough (1987) Pré-Viabilidade Viabilidade Projeto (Design) 

Oosterhuis ela t. (2008) 
Definição do  

Business Case 
Projeto Conceitual Projeto Básico 

IPA  
(Burroughs, 2007) 

Avaliação Seleção Definição 

Shell Downstream Avaliação (FED1) Seleção (FED2) 
Desenvolvimento 

(FED3) 

Chevron Texaco  
(Okoro, 2005) 

Identificação Seleção Desenvolvimento 

Smith (2000) Avaliação de negócios Viabilidade 
Front-End Engineering 

Design (FEED) 

 

 

Diferentes empresas, entre elas a Petrobras, adotam variações do 

processo FEL sem prejuízo aos conceitos originais. A Tabela 3 mostra como cada 

empresa adapta a nomenclatura das fases na sua gestão. É importante verificar que 

apesar da mudança na nomenclatura, os objetivos de cada fase são os mesmos. No 

caso da Petrobras, o processo de gestão de projetos, PRODEP, segue detalhado na 

Figura 7. 

 

Figura 7: Fluxo de gestão do PRODEP da Petrobras (SALAZAR-ARAMAYO et al., 2013). 
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Outro destaque do processo FEL é a definição de Práticas de Incremento 

de Valor, ou Value Improving Practices (VIPs), conforme Figura 8. De acordo com a 

definição, VIPs são técnicas ou processos recorrentes que se mostraram confiáveis 

na entrega de resultados de forma mais eficaz e eficiente que outras práticas, através 

da experiência e pesquisa. Os VIPs dependem do tipo de projeto, alguns exemplos 

consistem em eventos de design review, etapas de seleção de tecnologias, otimização 

energética, entre outros. A aplicação formal destas práticas tem se mostrado fatores 

de sucesso na implementação de projetos FEL (MCGEE et al., 1999).   

 

 

Figura 8: Práticas de melhoria de valor (VIPs) e momento ideal de aplicação (WEIJDE, 2008). 

 

2.4    Abordagens adaptativas de gestão de projetos   

 

Muitas são as metodologias/modelos/frameworks que utilizam a 

abordagem adaptativa, dentre elas a eXtreme Programming (XP), Scaled Agile 

Framework (SAFe), etc. Para o objetivo deste trabalho, o detalhamento do framework 

SCRUM é suficientemente representativo para abordar o tema. 
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2.4.1 Scrum 

 

Embora originalmente desenvolvido para a indústria de software, o Scrum 

se tornou um framework de gerenciamento de projetos bastante difundido em outras 

áreas, principalmente no desenvolvimento de produtos. O framework Scrum, como 

descrito por Schwaber & Sutherland (2020), considera três elementos principais de 

trabalho: Backlog de desenvolvimento do produto, sprint principal e reunião diária. O 

modelo é iterativo e incremental, com etapas que se repetem ao longo do projeto com 

cada iteração entregando uma parcela de valor ao cliente. 

  

O Backlog de produto é uma lista priorizada de tudo que é conhecido e 

necessário para o produto. É a única fonte de trabalho para o time de desenvolvimento. 

É na reunião de planejamento que o Product Owner irá definir quais itens serão 

priorizados para execução durante o próximo sprint, que em geral dura entre 2 a 4 

semanas. A cada dia, uma reunião de 15 minutos é realizada para acompanhar os 

avanços das últimas 24h e as subtarefas planejadas para o próximo dia, o que é 

chamado de sprint diário.  Após o ciclo completo do sprint, a equipe se reúne 

novamente para apresentar o avanço ao Product Owner, que então aprova as 

funcionalidades implementadas ou replaneja os itens pendentes. 

 

As equipes de projeto têm um papel central no modelo, sendo elas 

compostas de: 

• Product Owner ou Dono do Produto: Seu papel é o de definir a direção na 

qual o projeto será conduzido e maximizar a geração de valor pela equipe. 

Compete a ele o gerenciamento do Backlog do produto. 

• Scrum Master: Responsável por promover e suportar o Scrum na equipe, 

com a adequada gestão de capacitação do time de projeto, além da 

disseminação das práticas, regras e valores do Scrum. 

• Desenvolvedores: Time responsável pelo trabalho de entregar incrementos 

que compõe o produto final. As equipes de desenvolvimento são 

estruturadas e treinadas pela organização de forma a se auto-organizarem 

e autogerenciarem, com empoderamento e sinergia. 
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Para Stettina & Hörz (2015), as vantagens do Scrum e demais abordagens 

ágeis são relacionadas a economia de custos e velocidade de entrega, uma vez que 

a metodologia tende a gerar menor retrabalho em um ambiente de adaptação rápida 

à mudanças. Jackson (2012) expõe que abordagens ágeis são ideais para ambientes 

com incerteza, volatilidade ou risco, eliminando o overhead típico em metodologias 

tradicionais. Alaa & Fitzgerald (2013) colocam que o maior benefício deste tipo de 

abordagem é a habilidade de endereçar mudanças de escopo e requisitos. 

 

Begel & Nagappan (2007) estudaram a utilização do Scrum em companhias 

de software, identificando três benefícios principais em relação à metodologia 

tradicional de portões: Melhoria na comunicação e coordenação, entregas mais 

rápidas e flexibilidade para permitir respostas rápidas a mudanças de requisitos. Ainda 

segundo os autores, o Scrum apresenta desafios como a dificuldade de aumento de 

escala, proliferação de reuniões e baixo nível de adesão pelos gerentes de projeto, 

dada a grande mudança em relação às metodologias tradicionais. 

 

Em relação as desvantagens, Alaa & Fitzgerald (2013) consideram que elas 

estão mais associadas aos processos em si. Uma das premissas do framework é o 

rigor de sua adoção em relação ao acompanhamento dos processos nela definidos, o 

que não é facilmente atingível. Considerando, por exemplo, o uso de times auto-

organizáveis focados em projetos únicos: Gerentes estão habituados com modelos de 

monitoramento e controle e tem dificuldade em dar a autonomia necessária aos times 

de projeto, bem como garantir que não haja outras demandas paralelas não 

relacionadas ao projeto. Essa dicotomia pode atenuar os ganhos esperados, embora 

o uso do Scrum sem a implantação completa leve a uma situação caótica e 

estressante (Thillaisthanam, 2013). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1    Estudo de caso 

 

3.1.1 Escolha do método 

 

Como estratégia de pesquisa, de acordo com (YIN, 2001), são três as 

condições que devem ser usadas para seleção da metodologia: A forma da pergunta 

de pesquisa, a necessidade de controle sobre questões comportamentais e a 

necessidade de foco na contemporaneidade dos acontecimentos. Combinando isso 

temos as cinco estratégias de pesquisa: experimentos, levantamentos, análise de 

arquivos, pesquisas históricas e estudos de caso, conforme Tabela 4. 

 

 

Tabela 4: Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa Yin (2001) 

Estratégia 
Forma da questão de 

pesquisa 

Exige controle sobre 
eventos 

comportamentais? 

Focaliza 
acontecimentos 

contemporâneos? 

Experimento Como, por que Sim Sim 

Levantamento 
Quem, o que, onde, 

quantos, quanto 
Não Sim 

Análise de arquivos 
Quem, o que, onde, 

quantos, quanto 
Não Sim/Não 

Pesquisa Histórica Como, por que Não Não 

Estudo de caso Como, por que Não Sim 

 

 

Considerando o ambiente empresarial onde se desejou aplicar o estudo e 

o nível de especificidade do processo de gerenciamento estudado, o estudo de caso 

se mostrou como a metodologia de pesquisa ideal para este trabalho. O objetivo de 

pesquisa está intimamente associado ao ambiente que se pretende estudar, 

requerendo um aprofundamento maior, que não seria possível com outras técnicas se 

não o estudo de caso ao passo da impossibilidade da experimentação em um 

ambiente não controlado. O estudo de caso considerou a análise de documentos da 
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empresa, sua história, suas práticas de gestão e entrevistas com gestores de forma a 

possibilitar um entendimento completo da sistemática de gestão de projetos de 

desenvolvimento da produção bem como o mapeamento das alavancas de valor 

baseadas em abordagens híbridas. 

3.1.2 Coleta de dados 

A coleta de dados se deu pela análise da documentação da empresa, em 

relação aos processos de gestão de projetos, e entrevistas semiestruturadas, 

comparando aspectos e subaspectos das metodologias de gerenciamento de projetos 

no ambiente de análise.  

Na etapa de análise documental, foram analisados os padrões de 

gerenciamento de projetos de desenvolvimento da Produção da Petrobras, incluindo 

o manual da sistemática de gerenciamento de projetos da empresa.

Em relação às entrevistas, o método escolhido foi o de entrevista 

semiestruturada, considerando o carácter exploratório da pesquisa. As perguntas 

foram baseadas nos aspectos e práticas de interesse dessa dissertação, permitindo 

que o entrevistado explorasse o tópico de forma mais abrangente. As perguntas e a 

atuação do entrevistador foram planejadas de forma a não haver indução na resposta 

dos entrevistados. Todas as entrevistas começaram com a apresentação do trabalho, 

objetivos e uma solicitação de autorização para divulgação do conteúdo da conversa. 

O público entrevistado foi escolhido com base na atuação e experiência 

com projetos de desenvolvimento da produção. Todos são ou foram gerentes de 

projeto na companhia, que atuaram em um ou mais projetos de grande porte, de 

diferentes naturezas e diferentes níveis de maturidade. O objetivo desta escolha é o 

de trazer uma visão qualificada para a análise, incorporando as experiências 

pregressas e as percepções individuais de cada entrevistado. 

Considerando que a empresa prevê a entrada de 13 novos sistemas de 

produção entre 2021 e 2025 (AGÊNCIA PETROBRAS, 2020) e cada um destes 
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sistemas constitui um projeto de desenvolvimento da produção, incialmente foi 

prevista a realização de 7 entrevistas, buscando a inclusão de ao menos 50% do 

universo de gerentes de projetos de grande porte, reduzindo este número para 4 em 

função da disponibilidade dos gerentes consultados. 

  

A entrevista se deu com base na avaliação de cada aspecto e prática de 

uma abordagem híbrida, em relação à metodologia PRODEP atualmente empregada 

na empresa, e sua perspectiva de criação ou destruição de valor se aplicada. Após a 

contextualização junto a cada entrevistado e esclarecimento dos conceitos abordados, 

a pergunta feita para cada aspecto e prática foi: 

 

Você percebe a geração de valor com a aplicação da abordagem híbrida 

nesta prática? 

 

As entrevistas foram realizadas por vídeo conferência, com antecipação por 

escrito das perguntas realizadas e gravação integral do seu conteúdo. Detalhes 

internos da companhia ou qualquer outra informação que tenha caráter sigiloso foram 

excluídos e mantidos apenas o conteúdo relacionado a aplicabilidade das práticas de 

gestão de projetos. Todos os entrevistados autorizaram verbalmente, durante a 

gravação, o uso da entrevista para a pesquisa em questão.  

 

Os aspectos e práticas selecionados para discussão nas entrevistas estão 

compilados na Tabela 5 e não representam uma afirmação generalizada sobre como 

a abordagem em questão trata o tema, mas sim uma das possíveis formas de o fazer 

dentro daquela abordagem: 
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Tabela 5: Aspectos e práticas de gerenciamento de projetos avaliados 

 

Aspecto Práticas Metodologia PRODEP Abordgem Híbrida 

1. Seleção e 
aprovação 
de projetos 

Processo de aprovação 
Portões bem definidos, com 
indicadores majoritariamente 

econômicos 

Portões contextuais, com fluxos 
escaláveis a depender da 
complexidade do projeto 

Critérios de aprovação 
Majoritariamente financeiro, busca 

a otimização do ROI 

Qualitativo e estratégico, com 
indicadores financeiros e critérios 
qualitativos, busca a flexibilidade 
em caso de mudanças de cenário 

Requisitos/entregáveis 
para aprovação de fase 

Entregáveis padronizados, com 
base em templates 

Mapeamento de riscos no início da 
fase e definição da lista de 

entregáveis pela equipe de projeto 

2. Escopo 

Definição do escopo 
Escopo bem definido na aprovação 

da Fase III (início da etapa com 
maior investimento) 

Escopo com menor definição, 
baseado nos requisitos de projeto 

Gestão de Mudanças 
Mudanças como ofensores ao 

projeto, bloqueadas devido à baixa 
flexibilidade do projeto 

Mudanças são esperadas e as 
flexibilidades permitem que elas 

aconteçam quando vantajosas ao 
projeto 

3. Tempo 
Gestão das tarefas do 

projeto 

Cronograma de projeto, com 
baseline redefinida a cada 

aprovação de fase 

Processo puramente iterativo nas 
fases iniciais, com uso de 

cronograma na etapa de execução 
e em entregas com maior nível de 

maturidade 

4. Custos 

Planejamento de custos 

Projetos com planejamento 
otimizado de custos, porém 

suscetíveis a estouros em função 
de baixa flexibilidade a mudanças 

no contexto 

Projetos encarecidos pela inclusão 
de flexibilidades, porém com menor 

probabilidade de estouro de 
orçamento 

Monitoramento e controle 
de custos 

Rigidez no controle de custos, 
buscando a otimização de gastos 

ao longo de todo projeto 

Controles menos rigorosos nas 
etapas iniciais do projeto, com 

incremento de rigidez nas etapas 
de maior investimento 

5. Qualidade Processos de assurance 
Eventos únicos por fase, onde o 

projeto é submetido à avaliação de 
maturidade 

Ciclos iterativos com os 
stakeholders e revisores 
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Esta seleção é autoral, baseada no critério mais tradicional de sucesso de 

projetos, o triângulo de ferro (Escopo, tempo e custo), com a adição pontual da 

qualidade. O detalhamento de cada abordagem é baseado nas comparações e 

destaques apresentados por Cooper (2017), que embora focadas em uma abordagem 

para desenvolvimento de produto, podem ser avaliados no contexto de projetos de 

desenvolvimento da produção. Os aspectos elencados pelo autor são os relacionados 

ao processo de seleção e aprovação de projetos e definição de escopo e qualidade, 

além destes foi testada uma abordagem iterativa de gestão de tempo presente no 

próprio artigo e em outros modelos, como o FLEKS (COSTA, 2020). Os aspectos 

relacionados à custos foram elencados com base no estudo de Ahmad et. al. (2019), 

que identificou a correlação de desvios de custo com o processo de gestão de 

mudanças, indicando potencial neste processo. A Tabela 6 resume as fontes para 

seleção dos aspectos analisados e a justificativa é a percepção do autor em relação 

às principais diferenças entre as abordagens. 

 

Tabela 6: Origem da escolha dos aspectos avaliados. 

Aspecto Origem 

1. Seleção e Aprovação de Projetos 

2. Escopo 

5. Qualidade 

Cooper (2017) 

3. Tempo 
Cooper (2017); 

Costa (2020) 

4. Custo Ahmad (2019) 

 

 

Para este trabalho, Valor foi definido como uma composição de valor 

presente líquido do projeto, reservas de petróleo agregadas e impacto qualitativo em 

imagem da empresa, uma definição autoral com base em métricas de seleção de 

projetos da companhia aliada à uma percepção qualitativa de imagem externa.  
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3.1.3 Tratamento dos dados 

 

Para o tratamento dos dados, as entrevistas foram transcritas, após isso, 

cada aspecto foi analisado de forma transversal entre os entrevistados, gerando um 

resumo de percepções e comentários, focando na interpretação da geração de valor 

de cada aspecto da metodologia híbrida. Com base nesta análise, foi gerada uma 

tabela resumo (Tabela 8) que objetiva classificar o grau de geração de valor que cada 

aspecto e prática da abordagem híbrida poderia gerar no gerenciamento de projetos 

da Petrobras. Essa classificação seu deu em uma linguagem de cores, de acordo com 

a análise do discurso dos entrevistados, conforme exemplo da Tabela 7.  

 

 

Tabela 7: Exemplo da consolidação dos dados das entrevistas. 

Aspecto Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

A
s
p
e
c
to

 

a
n
a
lis

a
d
o
 

Prática 
analisada 

Resumo dos comentários do 
entrevistado 1, que percebe 
geração de valor ao aplicar 
uma metodologia híbrida 
neste subaspecto 

Resumo dos comentários do 
entrevistado 2, que percebe 
destruição de valor ao 
aplicar uma metodologia 
híbrida neste subaspecto 

Resumo dos comentários do 
entrevistado 3, que não 
soube informar sobre a 
geração de valor. 

 

 

Por fim, com base nos resultados das entrevistas, são propostas alavancas 

de valor à sistemática de gerenciamento de projetos da Petrobras, de forma resumida 

na Figura 9, na seção 4.11. 
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3.2    A empresa estudada 

 

A empresa em estudo, Petrobras, é uma sociedade anônima de grande 

relevância no cenário nacional. Junto com suas subsidiárias, opera de forma integrada 

e especializada nos segmentos de Exploração e Produção (E&P), refino, distribuição, 

transporte e comercialização, petroquímica, geração de energia elétrica e produção 

de biocombustíveis.  

 

3.2.1 Histórico da empresa 

 

A Petrobras foi instituída em três de outubro de 1953, através da Lei nº 

2004, sancionada pelo então presidente República, Getúlio Vargas. Em 1961, foi 

fundada a Refinaria Duque de Caxias (REDUC) no Rio de Janeiro. Em 1963, foi criado 

seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CENPES), que se torna anos depois um 

dos mais importantes complexos de pesquisa aplicada do mundo. Em 1968, a primeira 

plataforma (P-I), que fora construída como uma plataforma móvel de perfuração e 

tinha capacidade para operar em águas de até 30 metros de profundidade, descobriu 

o primeiro campo de petróleo na plataforma continental brasileira, no mar de Sergipe, 

dando origem ao campo de Guaricema. Em 1974, em meio à crise do petróleo, a 

Petrobras descobriu a Bacia de Campos - situada na costa norte do estado do Rio de 

Janeiro, estendendo-se até o sul de Espírito Santo. Alguns anos depois, ela se torna 

a maior província petrolífera do Brasil, responsável por mais de 80% da produção 

nacional do petróleo. Em 1986, entrava em operação o Campo de Urucu na Amazônia. 

Em 2002, a gasolina Petrobras Podium é lançada nos postos, a mesma utilizada nas 

pistas da Fórmula 1 (PETROBRAS, 2020).  

 

Em 2007, as descobertas de petróleo e gás na camada do pré-sal da costa 

brasileira trazem um novo horizonte para a indústria de petróleo mundial. 

Paralelamente, a empresa adotou uma série de ações estratégicas que garantem o 

desenvolvimento de toda a cadeia de bens e serviços, trazendo tecnologia, 

capacitação profissional e oportunidades para a indústria nacional. Em 2013, sete 

anos após a primeira descoberta de petróleo na camada pré-sal, a empresa chega na 

marca de 300 mil barris de petróleo por dia. Este foi um intervalo de tempo inferior ao 

que foi necessário para se chegar ao mesmo patamar em outras importantes áreas 
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de produção marítima no mundo. E já em 2016, a produção no pré-sal supera 1 milhão 

de barris por dia, comprovando a sua viabilidade técnica e econômica, assim como a 

sua alta produtividade. Em 2018, após dez anos do primeiro óleo extraído no pré-sal 

em setembro de 2008, no campo de Jubarte, na porção capixaba da Bacia de Campos, 

a Petrobras completou dez anos de produção na camada do pré-sal, alcançando a 

marca de 1,5 milhão de barris de petróleo produzidos por dia (bpd) (PETROBRAS, 

2020). 

 

3.3    O PRODEP 

 

O programa de execução de projetos da Petrobras busca a excelência em 

gestão com base em processos e sistemas de gerenciamento de projetos e é aplicado 

a todos os projetos de grande porte da empresa. A Figura 7, no capítulo 2.3.2, mostra 

o fluxograma de projetos do PRODEP, que é baseada no processo FEL, uma 

abordagem tradicional em fases, conectadas por portões de aprovação. O objetivo da 

metodologia é o de estabelecer claramente, organizar e sequenciar procedimentos, 

atividades e produtos para desenvolvimento no planejamento e implementação do 

projeto. O PRODEP é baseado em: 

• Sistema de aprovação, monitoramento e reavaliação de projetos de 

investimento da Petrobras; 

• Guia PMBOK®; 

• Organização e atribuições definidas pela governança da Petrobras; 

• Diretrizes corporativas para segurança, meio ambiente e saúde; 

 

Grandes projetos, como os de desenvolvimento da produção, são 

caracterizados pela alta probabilidade de perdas financeiras durante sua execução, 

portanto, um dos principais desafios para o PRODEP é o de reduzir as chances de 

perdas financeiras e de garantir a completude do projeto de forma bem sucedida, ou 

em outras palavras, concluir o escopo previsto no tempo previsto, com o custo previsto 

e com a qualidade prevista. 
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Cada uma das fases possui um objetivo bem específico, sendo eles: 

 

• Fase I – Avaliação da Oportunidade: definição do caso de negócio;  

• Fase II – Seleção da Alternativa: avaliar as alternativas tecnológicas, 

selecionando a mais adequada para a execução do projeto; 

• Fase III – Desenvolvimento da Alternativa: desenvolver a alternativa 

selecionada e obter autorização para executar o projeto conforme 

planejado; 

• Fase IV – Execução: mobilizar os recursos físicos e financeiros 

planejados para construir o ativo de produção; 

• Fase V – Operação: encerrar formalmente o projeto com a entrega e 

transferência das instalações construídas para o responsável por sua 

operação. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1    Visão geral dos resultados 

 

Na avaliação de resultados, os mesmos apresentaram convergência já 

entre os 4 entrevistados nas entrevistas inicialmente planejadas, mesmo 

considerando a diferença de contexto entre cada um deles, mostrando saturação e 

permitindo a análise apropriada do conteúdo. A tabela abaixo resume o 

posicionamento dos entrevistados em relação a cada subaspecto avaliado. A cor da 

célula representa o nível de adesão e percepção de valor que poderia ser agregado 

pela abordagem híbrida, sendo verde a cor que representa maior adesão, vermelho 

menor adesão e cinza uma ausência de posicionamento ou conclusão, com base na 

análise de conteúdo do discurso:  
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Tabela 8: Resumo das entrevistas 

 

Aspecto / 
Prática 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 

S
e
le

ç
ã
o
 e

 a
p
ro

v
a
ç
ã
o
 d

e
 p

ro
je

to
s
 

Processo 
de 

aprovação 

Metodologia atual 
(PRODEP) tem 
simplificações para 
projetos mais simples, 
mas ainda é necessário 
avançar com processos 
mais adaptados para 
diferentes tipos de 
projetos 

Metodologia atual 
(PRODEP) tem 
simplificações para 
projetos mais simples e 
não concorda que para 
grandes investimentos 
deveríamos ter maiores 
flexibilidades em função 
do risco. 

Metodologia atual 
(PRODEP) tem 
simplificações para 
projetos mais simples, 
considera que o 
processo pode ter mais 
flexibilidade a depender 
do nível de risco do 
mesmo. 

Metodologia atual 
(PRODEP) tem 
simplificações para 
projetos mais simples, 
considera que o 
processo pode ter mais 
flexibilidade a depender 
do nível de risco do 
mesmo. 

Critérios 
de 

aprovação 

É necessário que 
tenhamos cenários 
bem quantificados e a 
metodologia atual 
abarca isso. 

É necessário que 
tenhamos cenários bem 
quantificados e a 
metodologia atual 
abarca isso. 

É necessário que 
tenhamos cenários 
bem quantificados e a 
metodologia atual 
abarca isso. É 
necessário trazer uma 
visão de riscos de 
forma padronizada. 

É necessário que 
tenhamos cenários bem 
quantificados e a 
metodologia atual 
abarca isso. 

Requisitos
/entregáve

is para 
aprovação 

de fase 

Considerando o 
número de projetos na 
companhia, a 
padronização é 
necessária. Talvez 
como uma lista mínima 
e a equipe levando 
análises adicionais que 
ache necessário. 

Nós implantamos 
projetos de E&P, mas 
as vezes são projetos 
muito diferentes, 
eventualmente com 
requisitos diferentes 
para aprovação. 

Considerando o 
número de projetos na 
companhia, a 
padronização é 
necessária, talvez criar 
subcategorias com 
requisitos padronizados 
de acordo com o tipo 
de projeto. 

Considera necessário 
um certo grau de 
padronização, como 
lista mínima, mas com 
itens adicionais a 
depender do projeto. 

E
s
c
o
p
o
 

Definição 
do escopo 

É necessário definir 
quais itens podem ter 
mais flexibilidade ou 
não. Prever 
flexibilidades é 
importante, mas com 
cautela. 

É necessário definir 
quais itens podem ter 
mais flexibilidade ou 
não. Prever 
flexibilidades é 
importante, mas com 
cautela. 

É necessário definir 
quais itens podem ter 
mais flexibilidade ou 
não. Prever 
flexibilidades é 
importante, mas com 
cautela. 

É necessário definir 
quais itens podem ter 
mais flexibilidade ou 
não. Prever 
flexibilidades é 
importante, mas com 
cautela. 

Gestão de 
Mudanças 

Uma vez que seja 
definido qual parte do 
escopo terá mais 
flexibilidade, as 
mudanças devem ser 
gerenciadas de forma 
mais simples. 

É necessário ter bom 
senso, não apresentou 
critérios objetivos. 

Mudanças sempre 
devem ser avaliadas 
com muito critério, 
muitas vezes um 
impacto que parece 
simples pode ser maior, 
mas não devem ser 
bloqueadas. 

Sempre é necessário, 
mas com maior rigor 
para os itens sem 
flexibilidade prevista. 
Importante a 
responsabilização dos 
avaliadores da 
mudança. 

T
e

m
p
o
 Gestão 

das 
tarefas do 

projeto 

Para projetos do porte 
do desenvolvimento da 
produção, você tem 
uma sequência lógica 
onde as coisas vão ser 
feitas. 

Considera que o 
trabalho das fases 
iniciais do projeto é 
muito “em série”, 
podendo ganhar tempo 
com paralelismo e 
reavaliações circulares. 

Acha muito difícil não 
ter um cronograma com 
certo detalhamento 
desde as fases iniciais 
e que o maior problema 
é o excesso de 
otimismo e não o 
processo em si. 

Considera que o 
trabalho das fases 
iniciais do projeto pode 
ser feito em ciclos 
iterativos, mas com um 
cronograma macro 
guiando as principais 
entregas. 

C
u
s
to

s
 

Planejame
nto de 
custos 

Há cenários que 
devemos otimizar e 
outros que devemos 
prever os custos de 
flexibilidades. 

Considera arriscado 
considerar muitas 
flexibilidades nos 
custos do projeto, 
podendo tornar o 
mesmo não viável. 

Concorda com a 
incorporação de 
flexibilidades no 
orçamento. Reforça 
que os desvios estão 
associados a 
planejamentos muito 
otimistas. 

Considera necessário 
aplicar as contingências 
e flexibilidades 
possíveis, mas em 
projetos com menor 
economicidade isso 
deve ser feito com 
cuidado. 

Monitoram
ento e 

controle 
de custos 

Considera que o 
monitoramento mais 
rigoroso apenas nas 
etapas de alto 
investimento é o 
caminho a ser seguido. 

Considera que o 
monitoramento mais 
rigoroso apenas nas 
etapas de alto 
investimento é o 
caminho a ser seguido. 

Considera que o 
monitoramento mais 
rigoroso apenas nas 
etapas de alto 
investimento é o 
caminho a ser seguido.  

Considera que o 
monitoramento mais 
rigoroso apenas nas 
etapas de alto 
investimento é o 
caminho a ser seguido. 

Q
u
a
lid

a
d
e
 

Processos 
de 

assurance 

Considera que o 
processo iterativo ajuda 
bastante no 
amadurecimento do 
projeto e evita 
surpresas nos 
processos de revisão. 

Considera que o 
processo iterativo ajuda 
bastante no 
amadurecimento do 
projeto e evita 
surpresas nos 
processos de revisão.  

Bastante favorável aos 
processos iterativos 
com stakeholders e 
revisores. 

Bastante favorável aos 
processos iterativos 
com stakeholders e 
revisores. 
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Nas seções seguintes analisaremos cada um dos aspectos e práticas 

tratados nas entrevistas. 

 

4.2    Processo de aprovação 

 

Os relatos dos entrevistados em relação aos processos de aprovação 

tiveram alto nível de correlação entre si. Todos declaram que o PRODEP, metodologia 

de gerenciamento de projetos baseada no processo FEL, possui a segregação dos 

processos de aprovação a depender do nível de investimento. Os processos atuais 

da empresa, para níveis menores de investimento, consideram o agrupamento de 

fases e uma redução no nível de competência pela aprovação do projeto, ou seja, 

projetos de alto nível de investimento precisam ter aprovação pelo Conselho de 

Administração da Petrobras, enquanto projetos de menor monta podem ser aprovados 

pela Diretoria Executiva.  

 

Um dos comentários do entrevistado 3 se refere a práticas de outras 

industrias, que segregam os processos de aprovação a depender do nível de risco 

dos mesmos, por exemplo, projetos em reservatórios com desenvolvimento mais 

maduro podem lançar mão de processos mais simples de aprovação quando 

comparados a projetos com mesmo nível de investimento, mas em reservatórios com 

características ainda desconhecidas.  

 

“eu já tive oportunidade de conversar com outras empresas também e eles 

dão mais liberdade, dependendo do tipo do projeto ou o nível de risco 

associado, que eles classificam no início do projeto e conseguem diferenciar 

tanto o critério de aprovação quanto o processo de aprovação. “ 

 

Destaque importante é de que a simplicidade do processo de aprovação 

traz valor pela antecipação da produção, o que traz valor para a companhia uma vez 

que os riscos estejam gerenciados. De acordo com Cooper (2017), a abordagem 

adaptativa e flexível na definição dos processos de aprovação traz agilidade na 

avaliação de projetos mais simples e esse valor é percebido pelos entrevistados, 

porém dado o grande incremento de risco associado aos projetos de desenvolvimento 
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da produção, quando comparado ao desenvolvimento de produtos, mostra que a 

simplificação deve ser feita com cautela, refletindo um menor apetite a risco. 

 

4.3    Critérios de aprovação 

 

Enquanto os processos de aprovação regulam os fluxos de trabalho para 

análise e aprovação dos projetos, os critérios tratam dos requisitos que os mesmos 

devem atender para serem considerados merecedores do investimento da empresa. 

Considerando o nível de risco, volume de investimento e de projetos da empresa, 

nenhum dos entrevistados percebeu valor na adoção de critérios de aprovação 

qualitativos/estratégicos com mais flexibilidade. O argumento unânime é a 

necessidade de indicadores bem definidos e consistentes para a aprovação. 

Considerando a Petrobras como empresa estatal e sujeita a auditorias externas, é 

fundamental a clareza, objetividade e transparência dos critérios de aprovação de 

projetos.  O entrevistado 3 ressaltou a necessidade de incorporação de indicadores 

baseados em riscos do projeto, porém ainda com caráter quantitativo, objetivo e 

uniforme entre todos os projetos. Para o Entrevistado 1:  

 

“Dá robustez quando você tem os números bem colocados e quando você 

tem análise de cenários ali também né, ou seja, eu acho que a nossa 

metodologia já barca isso né, quando a gente tem as nossas curvas de 

produção riscadas (com análise de incertezas) e a gente tem os cenários de 

preço riscados e o apetite a risco definido, você consegue dar para o decisor 

exatamente os caminhos que o projeto pode tomar.” 

 

4.4    Requisitos / entregáveis para aprovação de fase 

 

Tanto a metodologia PRODEP como a abordagem híbrida consideram o 

desenvolvimento do projeto em fases. Cada fase possuiu um pacote de entregas que 

suportam a decisão das instâncias competentes em relação ao avanço, ou não, do 

projeto. Enquanto o PRODEP considera um conjunto mínimo fixo de documentos para 

o pacote de suporte à decisão, algumas metodologias híbridas consideram que a lista 

deveria ser definida pela própria equipe de projeto, a depender das características do 

mesmo. 
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A maioria dos entrevistados considera que, pelo grande número de projetos 

da companhia, é necessário que tenhamos uma padronização na documentação de 

suporte à decisão. O entrevistado 1 considera que a existência da lista mínima e a 

construção das entregas adicionais seria uma opção mais interessante, enquanto o 

entrevistado 2 avalia que, pela diferença entre os projetos da empresa, é necessário 

avaliar quais itens poderiam ter mais flexibilidade.  

 

“Acho que seria sim aplicável nos contextos porque a gente concebe e 

implanta projetos de E&P, mas às vezes são projetos muito diferentes, são 

projetos que você está no greenfield, no outro lá em um brownfield, e tem 

projetos que demandam, avanços tecnológicos, outros não. Eu acho que dá 

para ser mais ágil nesse tipo de coisa, sem perder qualidade e sem colocar o 

projeto em risco.” 

 

O entrevistado 3 sugere também a categorização dos projetos, de forma a 

serem criadas listas padronizadas de acordo com cada subcategoria, permitindo a 

padronização ao mesmo tempo que viabiliza a otimização da análise dentro do 

contexto do tipo de projeto.  

 

Eu acho que é importante ter uma padronização sim [...] o que que eu acho 

que está faltando aqui para a gente é conseguir realmente fazer algumas 

subcategorias de projeto que aí sim a gente conseguiria fazer uma adaptação, 

uma customização para diferentes tipos de projeto, mas eu acho que a 

padronização ainda é importante pelo nosso suporte pelo volume de projetos.”  

 

O entrevistado 4 entende que a lista mínima deve ser mantida, com 

inclusões eventuais a depender do projeto. 

 

4.5    Definição do escopo 

 

Em relação ao nível de definição do escopo antes do início da execução, o 

PRODEP exige um alto nível de maturidade, enquanto abordagens híbridas entendem 

que mudanças são esperadas e defendem projetos com maior grau de adaptabilidade.  

 

Todos os entrevistados concordam que a existência de flexibilidades no 

projeto agrega valor, tanto pela possibilidade de captura de oportunidades futuras 
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como pela possibilidade de antecipação do projeto, porém expressaram preocupação 

com o nível de flexibilidade a ser adotado.  

 

“Vou aprovar a fase 3 eu estou continuando os meus estudos, aí chega lá um 

dado momento e o ADR (poço de aquisição de dados de reservatório) lá deu 

um bom resultado e a gente está com dificuldades aqui no projeto, de repente 

ele não precisaria mais daqueles poços ao longo da fase 3. Ele e eu vamos 

precisar fazer uma SMP para registrar aquilo ou então ele continua com o 

mesmo número de poços no total, mas em vez de pegar o meu e vai pegar o 

de outra unidade. Será que eu preciso de um processo de gestão de mudança 

para isso? [...] É lógico, não dá né, enfim, vai mudar tudo aqui, mudar a 

capacidade da plataforma, número de poços, mas eu acho que seria 

interessante ter algum tipo de flexibilização, então de repente o híbrido aí 

podia trazer isso.”  

 

Flexibilidades têm custo associado e não é possível que o projeto possa 

absorver uma faixa muito grande de alternativas, mas ter um planejamento que avalie 

quais cenários podem ser absorvidos com base em flexibilidades mais simples e 

menos custosas agrega valor. 

 

4.6    Gestão de mudanças 

 

Enquanto o PRODEP prevê um processo bastante rigoroso para análise e 

aprovação de mudanças após início da etapa de execução, abordagens híbridas 

possuem mais flexibilidades e processos mais simples. 

 

Em relação a esse tópico, todos concordam que mudanças devem ser 

evitadas, mas não bloqueadas, com necessidade de avaliação criteriosa de cada uma 

delas. O entrevistado 1 considera que, uma vez definido quais aspectos do projeto 

tenham mais flexibilidade (de acordo com o item 4.5), o processo de mudança, nestes 

casos, deve ser simplificado. Para os demais itens, e também de acordo com os 

entrevistados 3 e 4, os critérios de avaliação devem ser rigorosos para evitar impactos 

não mapeados. O entrevistado 2 não declarou sua opinião de forma objetiva e o 

entrevistado 4 ressaltou a necessidade de responsabilização pela mudança. 
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4.7    Gestão das tarefas do projeto 

 

Em projetos de DP que utilizam o PRODEP, o cronograma existe desde o 

início de sua concepção, servindo como marco rígido para a aprovação e gestão do 

projeto. Metodologias híbridas consideram as fases iniciais do projeto como de 

carácter exploratório, onde a existência de cronogramas tem pouco valor quando 

comparado ao uso de ciclos iterativos de desenvolvimento. 

 

Nesse item as entrevistas mostraram conjuntos distintos de opiniões. Os 

entrevistados 1 e 3 consideram fundamental a existência e utilização do cronograma 

desde as fases iniciais, tanto em função da necessidade de previsibilidade por parte 

da companhia em relação aos projetos como pelo uso do cronograma como um guia 

de trabalho, que carrega o histórico de outros projetos e ajuda no desenvolvimento 

das etapas iniciais.  

 

“Olhando ali os extremos acho muito difícil a gente chegar no extremo direito 

processo iterativo), de nas fases iniciais a gente não ter uso de cronograma 

até porque a gente é muito baseado em prazos [...] agora eu concordo que 

você, no início, nas fases de estudos, ali você pode realmente ter um nível de 

detalhamento menor do que você deveria ter [...] numa fase de execução.” 

 

Já para os entrevistados 2 e 4, é percebido que as atividades seriadas 

previstas nos cronogramas de fases iniciais poderiam ser paralelizadas e conduzidas 

em processos paralelos recorrentes, buscando otimizações até o atendimento do nível 

de maturidade pretendido, porém mantendo-se um cronograma simplificado com as 

datas limite para tais estudos.  

 

Outro ponto colocado pelo entrevistado 3 é em relação as causas de desvio 

de cronograma. O mesmo considera que o processo de gestão e planejamento de 

tempo não é o maior responsável pelos desvios, mas sim o excesso de otimismo na 

elaboração do cronograma. 
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4.8    Planejamento de custos 

 

A metodologia PRODEP considera no planejamento financeiro do projeto o 

maior grau de precisão disponível das estimativas de custo, associado a análises 

quantitativas de riscos e incorporação de contingências em seu planejamento. 

Metodologias híbridas defendem uma maior flexibilidade do projeto e a incorporação 

de contingências maiores, associadas a flexibilidades pré definidas do projeto. 

 

Neste item as respostas tiveram baixo grau de uniformidade entre os 

entrevistados, porém apenas o entrevistado 2 considera que não deveríamos ter as 

flexibilidades embutidas nos valores financeiros planejados. Segundo ele, o 

incremento poderia inviabilizar a aprovação do projeto com a simples consideração 

de um cenário hipotético que não é o mais provável.  

 

É muito difícil porque eu acho legal você ter flexibilidade, mas as vezes você 

pode perder a mão ali na fase 2, [...] você começa a botar muita flexibilidade 

[...]. Então assim, tem que ter um pouco de cuidado.  

 

 

Os demais entrevistados concordam com a inclusão de flexibilidades no 

planejamento financeiro, mas em diferentes níveis. Destaque para o entrevistado 3, 

que além de concordar com a incorporação das flexibilidades reforça que o excesso 

de preciosismo no cálculo dos indicadores econômicos pode não ser vantajoso.  

 

“Agora em relação a flexibilidade eu concordo, sou bem crítica em relação a 

forma que a gente orça o VPL eu tenho assim às vezes quer ir lá na vírgula ... 

então eu acho que a gente perde tempo e prazo querendo ali acertar algo que 

a gente sabe que não  vai ser exatamente aquilo, então eu acho que a gente 

ganharia mais agilidade sim, mais tempo tendo essa maior flexibilidade, então 

eu em relação orçamento eu acho que seria mais efetivo se a gente realmente 

conseguisse ir para  lado da metodologia híbrida.”  
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4.9    Monitoramento e controle de custos 

 

Enquanto a metodologia PRODEP usa o controle financeiro rigoroso ao 

longo de todo projeto, as abordagens híbridas consideram a necessidade de maiores 

flexibilidades nas etapas iniciais do projeto, que tem menor investimento associado, e 

o aumento do nível de controle nas etapas de execução. 

 

Todos os entrevistados defendem a abordagem de maior flexibilidade nas 

etapas iniciais e maior rigor nas etapas de maior investimento, também declaram que 

a metodologia da Petrobras já caminha nesse sentido.  

 

“Da fase 1 até a fase 3, o HH, lógico, é muita grana, mas quando você coloca 

no total do projeto é algo irrelevante, então eu acho que não, não há 

necessidade de uma fase de 1 a 3 o cara tá ali controlando “caramba tem 

quantos engenheiros e tem que tirar o cara e por isso”... E tem que ter controle 

quando chega na fase 4, aí acho importante ter alguém assim, muito bom de 

custos [...], para ver se a gente está realmente realizando o que era previsto 

e se não está tendo nenhuma oportunidade de otimização.” 

 

 

4.10 Processos de assurance 

 

Os processos de assurance são os responsáveis pela verificação de 

qualidade do planejamento do projeto ao final de cada fase. O PRODEP tem como 

prática a realização de eventos de revisão ao final de cada fase, enquanto abordagens 

híbridas sugerem processos iterativos ao longo do projeto, buscando a antecipação 

da correção de desvios e da interação com todas as partes interessadas. 

 

Todos os entrevistados consideram a abordagem iterativa vantajosa, sendo 

que alguns deles comentam que isso vem sendo realizado de forma informal por 

alguns gerentes de projeto.  

 

Ao antecipar o nivelamento do planejamento do projeto com os grupos 

revisores e partes interessadas, as chances de grandes ajustes ao final da fase são 

reduzidas, permitindo o incremento da qualidade do planejamento do projeto e a 



55 

 

antecipação de sua aprovação, trazendo valor para a companhia. O relato do 

Entrevistado 3 mostra essa percepção:  

 

“Eu sou muito favorável aos ciclos interativos e eu acho que falta tanto para 

os revisores quanto para os stakeholders. Com os stakeholders a gente 

pratica muito pouco, tem até as reuniões de projeto agora tem as RAC`s de 

projeto [...] e com os revisores, também, fiz algumas conversas com outras 

empresas e elas têm começado a adotar esses ciclos interativos sim para os 

projetos de óleo e gás.”  
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4.11 Aspectos e práticas com potencial de ganho de valor 

 

Ao compilar e analisar o resultado das entrevistas, foram verificadas 

práticas com potencial de incremento de valor aos projetos principalmente no que se 

refere ao incremento de Valor Presente Líquido. Parte das alavancas busca a redução 

do tempo de implantação dos projetos, antecipando receita e gerando valor nos 

aspectos de seleção e aprovação de projetos e de qualidade (processos de assurance 

mais rápidos sem perda de eficácia). Outra parte busca permitir que o projeto absorva 

oportunidades ou mitigue ameaças, por meio da geração de flexibilidades, ou seja, 

dando capacidade de resposta para cenários diferentes do cenário base do projeto 

como eventuais expansões e capacidade de recebimento de tecnologias ainda pouco 

maduras na fase de planejamento. 

A Figura 9 resume as alavancas de valor identificadas, trazendo um 

panorama geral das modificações mais pertinentes ao processo atualmente 

empregado na empresa. Importante destacar que a premissa do PRODEP, de 

aprovações em fases com maturidade crescente, não foi questionada, uma vez que 

abordagens híbridas também podem considerar essa estrutura. 

 



57 

 

 

Figura 9: Alavancas de valor identificadas nas entrevistas 
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5 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho analisou e comparou aspectos e práticas de uma abordagem 

híbrida de gerenciamento de projetos em relação ao PRODEP, metodologia de 

gerenciamento de projetos da Petrobras, buscando alavancas de valor que pudessem 

ser incorporadas na gestão da companhia. A pesquisa realizada foi qualitativa / 

exploratória, via estudo de caso, com um conjunto de entrevistas realizado com 

gerentes de projeto de desenvolvimento da produção da empresa. 

 

A análise dos resultados mostra que parte das práticas selecionadas, 

quando aplicadas em projetos de desenvolvimento da produção, têm potencial de 

agregar valor com base na redução do tempo de implantação, antecipação de receita 

e na incorporação de flexibilidades que geram maior potencial de captura de 

oportunidades. Processos de seleção e aprovação de projetos mais adaptáveis ao 

nível de investimento e risco dos projetos, requisitos de aprovação padronizados por 

tipo de projeto, escopo aprovado com flexibilidades estratégicas, planejamento 

financeiro que considera as flexibilidades e o aumento da maturidade do projeto, bem 

como processos iterativos de verificação da qualidade podem ser incorporados à 

metodologia de gestão de projetos de desenvolvimento da produção, trazendo mais 

valor para a companhia. 

 

Para estudos posteriores, é recomendada a avaliação de outros aspectos 

e práticas, principalmente relacionados a riscos e recursos. Outra recomendação é a 

ampliação do número de entrevistas, buscando a incorporação de mais opiniões e 

experiências, abordando de forma mais precisa alguns dos termos, como a 

flexibilidade, por exemplo. Outra recomendação é uma avaliação específica dos 

aspectos de gerenciamento de tempo, que requerem um grau maior de detalhamento 

para melhor avaliação por parte dos entrevistados. Por fim, sugere-se a validação do 

modelo apresentado em estudos de caso e aplicações práticas de gerenciamento de 

projetos. 
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7.1 Apêndice a – transcrição da entrevista 1 

 

00:00:14 Entrevistador 

 

Beleza, só para registrar aqui (nome do entrevistado), estou fazendo um trabalho, uma 

dissertação de mestrado, sobre gerenciamento de projetos. O objetivo é entender 

melhor como aspectos de metodologias ágeis, na verdade metodologias híbridas, que 

é um "meio do caminho", se aplicariam na Petrobras, não como uma cópia e cola, mas 

entender quais aspectos gerariam valor. 

 

E eu estou fazendo algumas entrevistas exploratórias com os gerentes de projeto para 

poder entender a percepção de vocês em relação a cada sub aspecto do que a 

literatura considera. 

 

Se você conseguir agrupar em grandes grupos, as metodologias de gerenciamento 

de projetos, você vai ver que tem um lado extremo, tem o PMI e FEL, que são 

metodologias bem sedimentadas para grandes projetos e do outro as metodologias 

ágeis, tipo SCRUM, etc. E tem o meio do caminho né que é o que é metrologia híbrida. 

 

Então, como que vai ser dinâmica aqui, eu vou passar alguns itens com você né por 

exemplo: gerenciamento de projetos FEL é de um jeito enquanto que gerenciamento 

de projetos em metodologias ágeis é de outro: Você percebe a geração de valor ao 

aplicar a metodologia híbrida nesse caso? Enxerga outras formas de gerar valor ao 

aplicar esse tipo de metodologia? 

 

Por valor se entende aqui VPL, reserva de petróleo, imagem da empresa. Para registro, 

eu vou gravar entrevista, eu não vou colocar o seu nome, vou colocar a posição na 

Petrobras, Gerente de Projetos, e não vou divulgar o conteúdo do vídeo, vou 

transcrever ela. Qualquer informação que eventualmente se entenda que é de caráter 

pessoal ou sensível da empresa, que eu vou te mandar depois essa transcrição, a 

gente tira também. 
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00:02:08 Entrevistado 1 

 

Ok 

 

00:02:12 Entrevistador 

Então deixa eu projetar minha tela aqui. E cara, como um papo exploratório você fica 

à vontade para desenvolver da forma que você achar melhor a ideia aqui colocada, 

ok? 

 

00:02:22 Entrevistado 1 

 

Tá bom. 

 

Entre 00:02:22 e 00:03:20  

 

(Assunto fora do contexto deste trabalho.) 

 

00:03:20 Entrevistador 

Tá bom cara então o primeiro ponto, primeiro aspecto, fala de seleção e aprovação 

de projetos, não entra aqui tanto a questão das entregas de FEL, que seria o processo 

de qualidade, mas a parte de fato da aprovação, do pacote de suporte a decisão. 

 

É um sub aspecto do processo de aprovação, enquanto a gente tem o PRODEP como 

derivado do FEL. 

 

Portões bem definidos, com indicadores majoritariamente econômicos, enquanto que 

metrologias híbridas tratam mais de portões contextuais, com fluxos escaláveis e que 

dependem da complexidade do projeto, ou seja, um processo de aprovação que é 

definido de acordo com o projeto e não de forma contrária. Você enxerga valor nessa 

aplicação para a Petrobras? 

 

00:04:08 Entrevistado 1 

Bom cara, assim, eu entendo que de alguma forma acho que a empresa tem 

caminhado, não sei se eu posso dizer de forma categórica por uma metodologia 
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híbrida, mas eu diria que uma proxy é a questão dos limites de competência. E aí você 

tem gates de aprovação, aliás instâncias de aprovação a depender do CAPEX do 

projeto. 

 

Isso é, falando do processo de aprovação, tem diferenças né, então, ou seja, aprovar 

um projeto no CA ou uma fase na diretoria executiva ou eventualmente com diretores 

faz diferença. 

 

00:05:01 Entrevistado 1 

Mas confesso que, por exemplo, na fase 1 a gente teve uma melhoria aplicada desde 

o ano passado, em que a gente para aprovar faze 1 a gente precisa ir só até o gerente 

executivo da área de negócio que está tocando o projeto. É, mas de alguma forma 

essa individualização bem aplicada a gente não tem né. 

 

00:05:31 Entrevistado 1 

E de fato eu tenho um compêndio de informações e análises necessárias que se 

aproximam muito das outras das outras fases né se eu tô falando da fase 1, mas aqui 

o aspecto é um pouco mais abrangente então né? 

 

00:06:19 Entrevistado 

Eu acho que na fase 1 a gente já a barca alguns conceitos do que se tá chamando de 

híbrido né, é que aí a gente tem ali essa questão do limite de competência um pouco 

mais baixo e o processo ele é um pouco mais fluido né, você não tem todos os grupos 

de revisão, você só tem, enfim, um RES, em tese o antigo grupo multidisciplinar não 

ocorre... 

 

00:06:51 Entrevistado 

Então, e o pessoal que eu tenho conversado da GIRP também tem tentado fazer 

desse processo da fase 1 cada vez mais célere, no intuito de que você, uma vez que 

tem uma oportunidade e você identifica ela, você consegue de fato aprovar e aí sim 

você escrutina e pensa nas alternativas ali para aquela oportunidade identificada. Para 

as outras fases de fato a gente tem, a gente está passando por um momento aí que a 

corporação toda com esse foco muito na resiliência. 
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00:07:29 Entrevistado 

Então estão cobrando muito da gente em todas as fases, e bem desafiadores é lógico 

que a empresa tá calibrando o apetite ao risco dela né e, enfim, a gente está sendo 

desafiado. 

 

00:07:44 Entrevistado 

É enfim é eu não vejo na Petrobras, hoje, uma metodologia híbrida dessa pros grandes 

projetos que a gente está envolvido aí. 

 

00:08:16 Entrevistador 

Mas uma dúvida, você acha que traria valor para Petrobras avançar nesse sentido, 

dessa flexibilização ou já considera que estamos no ponto ótimo? 

 

00:08:27 Entrevistado 1 

Não, eu acho que a gente tem que avançar, haja vista e aí por exemplo o exemplo do 

(Projeto específico de DP da Petrobras) sendo já um projeto que todo mundo sabe 

que é um projeto que é o melhor aí de (Campo no qual o projeto está inserido), vamos 

dizer assim né, tá na fase 3, com uma conjuntura bem estabelecida, acordada e com 

os riscos levantados e a gente está com (descrição de uma oportunidade relacionado 

ao projeto em questão. 

 

Existem casos específicos, tentando ser mais genérico, que você teria que ter um 

artifício, uma saída e eu acho que a metodologia híbrida teria que possibilitar né, 

dentro de um limite, de um envelope, atingindo algumas condições para simplificação 

de processos. Então considero que sim que seria vantajoso. 

 

00:09:52 Entrevistador 

Aprovação de Projetos: A gente acabou falando um pouco do processo, mas agora 

focando no critério. No FEL ele é majoritariamente financeiro, buscando otimização 

do ROI. Enquanto que a híbrida é mais qualitativo e estratégico, com indicadores 

financeiros, mas também critérios qualitativos buscando flexibilidade em caso de 

mudança de cenário. Você falou muito já no item anterior então fica à vontade se você 

quiser complementar de alguma forma. 
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00:10:21 Entrevistado 1 

 

Dá robustez quando você tem os números bem colocados e quando você tem análise 

de cenários ali também né, ou seja, eu acho que a nossa metodologia já barca isso 

né, quando a gente tem as nossas curvas de produção riscadas (com análise de 

incertezas) e a gente tem os cenários de preço riscados e o apetite a risco definido, 

você consegue dar para o decisor exatamente os caminhos que o projeto pode tomar. 

 

00:10:52 Entrevistado 1 

Então é nesse sentido eu acho que é metodologia FEL né no caso que a gente faz aí 

tá bem tá bem dimensionada. 

 

00:11:10 Entrevistado 1 

Teria que embarcar em algo muito estratégico aí, de infraestrutura, e ela com alguma 

coisa pra justificar aprovar um projeto com VPL negativo por exemplo. 

 

00:11:25 Entrevistador 

No que se refere o pacote de suporte a decisão né, no FEL temos entregas 

padronizadas com base em templates. E em algumas abordagens híbridas se propõe 

que a definição de entregáveis é feita pela equipe de projeto, baseada no nível de 

risco do mesmo. Você acha que isso agregaria valor para a Petrobras? 

 

00:11:46 Entrevistado 1 

Eu diria que a padronização nesse caso ajuda porque ainda mais uma corporação 

como a nossa, que tem uma série de projetos simultâneos, você chegar lá com um 

compêndio de informações diferentes acho que dificulta até a comparabilidade. então 

até para a gestão do portfólio de uma forma mais estruturada os entregáveis 

padronizados ajudam. 

 

 

00:12:15 Entrevistado 1 
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É lógico que você pode ter uma cesta ali mínima e eventualmente esse projeto é 

importante eu trazer esse outro aspecto adicional, mas a cesta mínima eu considero 

importante. 

 

00:12:32 Entrevistador 

Em termos da definição de escopo, na metodologia FEL ele já fica bem definido na 

aprovação da fase 3 enquanto que a abordagem da metodologia híbrida prega um 

escopo com menor definição, baseado nos requisitos de projeto, prevendo 

flexibilidades. 

 

00:13:32 Entrevistado 1 

É, como a gente tem muita incerteza da área de reservatórios, de alguma forma, você 

estabelecer o que é a mudança para você ter alguma flexibilidade, eu vejo como 

interessante né. Que eu tô querendo dizer com isso, por exemplo, você tem aí o 

número de poços no teu projeto né, enfim é o que a gente está vivendo lá vou dar o 

exemplo do (Projeto de DP da Petrobras). 

 

00:14:12 Entrevistado 1 

Beleza, vou aprovar a fase 3 eu estou continuando os meus estudos, aí chega lá um 

dado momento e o ADR (poço de aquisição de dados de reservatório) lá deu um bom 

resultado e a gente está com dificuldades aqui no projeto, de repente ele não 

precisaria mais daqueles poços ao longo da fase 3. Ele e eu vamos precisar fazer uma 

SMP para registrar aquilo ou então ele continua com o mesmo número de poços no 

total, mas em vez de pegar o meu e vai pegar o de outra unidade. Será que eu preciso 

de um processo de gestão de mudança para isso? 

 

00:14:47 Entrevistado 1 

Não sei, eu confesso também que não tenho uma resposta absoluta, mas alguma 

flexibilidade depois do FEL aprovado eu acho que seria interessante. É lógico não dá 

né, enfim, vai mudar tudo aqui, mudar a capacidade da plataforma, número de poços, 

mas eu acho que seria interessante ter algum tipo de flexibilização, então de repente 

o híbrido aí podia trazer isso. 
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00:15:17 Entrevistador 

Gestão de Mudanças: metodologia FEL - mudanças como ofensores ao projeto, 

bloqueadas devido baixa flexibilidade do projeto como um todo. Enquanto metodologia 

híbrida ela fala mais de mudanças sendo esperadas e prevendo flexibilidades que 

permitam que elas aconteçam quando vantajosa ao projeto. 

 

00:15:38 Entrevistado 1 

É cara assim, o nosso negócio tem muito risco né, então o que acontece, volta e meia 

a gente quando conversa com a galera de reservatório você já vê que eles são mais 

afeitos a mudanças. Uma coisa que as vezes pra gente grita, o cara “não, mas de 

repente posso mexer naquele poço ali". Eu vou contar um exemplo rápido aqui, no 

projeto que o trabalho anteriormente lá na lá em (Projeto de DP da Petrobras). 

 

00:16:11 Entrevistado 1  

A gente perfurou os poços, tinha um poço que era pra ser injetor do projeto e que deu 

um "poçásso", enquanto que o poço que era para ser do primeiro óleo não foi tão bom. 

Eles eram muito próximos um do outro, tínhamos linhas flexíveis na época e mudar 

de um poço para outro era viável. O que acabou acontecendo? Vimos que era o 

melhor e viabilizamos a mudança. O ponto é: de fato é importante ter a flexibilidade. 

 

00:17:56 Entrevistador 

Falando um pouquinho de tempo, cronograma. Gestão das tarefas do projeto, aqui no 

FEL tem cronograma de projeto, com baseline redefinido a cada aprovação de fase, 

a gente tem aquele cronograma congelado, padrão PMI, enquanto que na 

metodologia híbrida é um processo iterativo, dentro das fases iniciais, migrando para 

um cronograma com baseline na aprovação das fases finais. 

 

00:18:31 Entrevistador 

Eles começam iterando para construir o planejamento até termos maturidade para um 

cronograma de projeto. Como você vê isso conversando entre as fases de projeto e 

você acha que isso agregaria valor para a Petrobras? 

 

 

 



70 

 

00:18:45 Entrevistado 1 

Confesso que para projetos da nossa magnitude, apesar da variabilidade, você já tem 

uma sequência lógica onde as coisas vão ser feitas. O cronograma, eu entendo que 

ele traz essa segurança das atividades desde as fases iniciais. É segurança, eu ia 

preferir nesse caso aqui de alguma forma manter os cronogramas nas fases iniciais. 

 

00:19:45 Entrevistador 

Achei interessante que você falou que o cronograma ele é, de certa forma, o que 

incorpora o histórico de aprendizado né. 

00:19:53 Entrevistado 1 

É isso aí. 

 

00:19:56 Entrevistador 

Planejamento de Custos: FEL com planejamento otimizado de custos, porém 

suscetíveis a estouros em função de baixa flexibilidade a mudanças do contexto. Por 

outro lado, metodologias híbridas prezam por projetos encarecidos pela inclusão de 

flexibilidades, mas uma vez que você prevê essa flexibilidade, você tem o menor 

problema de estouro de orçamento. Como que você encara essa questão de prever 

flexibilidade encarecendo o projeto? 

 

00:20:55 Entrevistado 1 

De fato, acho que tem um ponto ótimo. Isso tem que ser avaliado sim caso a caso. É 

eu acho que existem cenários onde você pode ser um pouco, para outros quando você 

tem mais incerteza você tem que prever as flexibilidades. 

 

00:21:25 Entrevistador 

Monitoramento e Controle de Custos: Rigidez no controle de custos buscando 

otimização de gastos ao longo de todo o projeto, enquanto que na híbrida se prega 

controles menos rigorosos nas etapas iniciais do projeto e incremento de rigor nas 

etapas de maior investimento. 

 

00:21:54 Entrevistado 1 

Eu concordo (com a visão da metodologia híbrida). A gente tem muito o que melhorar 

nisso principalmente no controle mesmo aí com as áreas, saber o que que está caindo; 
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00:22:30 Entrevistado 1 

Esses silos né, a gente foi para uma estrutura totalmente funcional e a gente aqui fica 

com uma dificuldade de ter acesso à informação mais detalhada, enfim. Mas é eu diria 

que nessa linha, acho que tá aderente aí o híbrido. 

 

00:23:32 Entrevistador 

(Nome do entrevistado), último ponto: Gestão da Qualidade, os processos de 

assurance que a gente tem no projeto. 

 

00:24:05 Entrevistador 

A metodologia híbrida prega ciclos iterativos com os stakeholders e revisores, então 

você teria pequenos eventos de revisão ao longo de cada fase. À medida que a sua 

maturidade fosse crescendo dentro da fase, pra você é poder não só nivelar com os 

revisores os comentários, mas também com os stakeholders né: gerentes gerais, 

gerentes executivos etc.? E como você vê esse tipo de processo dentro do nosso 

gerenciamento de projetos e se traria valor para a Petrobras. 

 

00:24:55 Entrevistado 1 

(informações restritas da empresa) Nessa evolução a metodologia nova eu acho que 

ela ajuda bastante. Eu acho que ainda tá no início, ainda vai ter muita coisa aí pra 

verificar de fato como é que vai ser, como vai se dar e tal, mas pelo menos a forma 

como ela foi modelada já prevê que os revisores já cheguem na revisão conhecendo 

o projeto. 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

7.2 Apêndice b – transcrição da entrevista 2 

 

00:00:45 Entrevistador 

(Nome do entrevistado), o que a gente vai conversar aqui eu vou usar para minha 

dissertação de mestrado na FGV, eu não vou compartilhar nenhum dado pessoal seu 

e nem nenhuma informação restrita da Petrobras. Esse é um estudo de caso da 

Petrobras, mas qualquer informação que eu entenda que seja sigilosa eu não vou 

compartilhar também e queria sua autorização desde já para compartilhar o conteúdo 

da entrevista dentro da estação. 

 

00:01:13 Entrevistado 2 

Positivo cara tranquilo. 

 

00:01:16 Entrevistador 

Você não deve ter tido oportunidade de ver, mas eu coloquei ontem lá no convite de 

reunião um pouquinho do que será abordado aqui na entrevista. O trabalho que eu 

estou fazendo envolve o seguinte, já passou a moda das metodologias ágeis de 

gerenciamento de projetos e agora a literatura está discutindo metodologias híbridas, 

que são aquelas que fundem aspectos da metodologia ágil dentro de uma metodologia 

tradicional PMBOK e de planejamento em ondas sucessivas. 

 

00:01:49 Entrevistador 

Que agreguem mais valor principalmente para projetos de média complexidade, não 

tanto para pequenos projetos e nem tanto para grandes projetos. 

 

00:01:56 Entrevistador 

E dentro da pesquisa, uma das etapas é fazer um estudo de caso dentro da Petrobras 

com pessoas experientes em gerenciamento de projetos, em diferentes projetos e em 

diferentes fases e sob alguns aspectos, comparando uma metodologia seja ela FEL 

ou PRODEP, com uma metodologia ágil ou metrologia híbrida, avaliando o que faria 

sentido, o que se aplicaria  dentro de um de uma gestão de projetos de um grande 

projeto da Petrobras e se cada subaspecto que vamos tratar geraria valor ou não para 

a Petrobras. 
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00:02:29 Entrevistador 

Então eu tenho uma listinha aqui e a ideia é que eu comente um item, fale o aspecto, 

e coloque uma característica da metodologia FEL e uma característica da metodologia 

ágil. 

 

00:02:39 Entrevistador 

E aí, sem direcionar e sem fazer nenhum juízo de valor, ouvir de você se a abordagem 

híbrida agregaria valor e como que isso se aplicaria, se isso não funciona ou se isso 

funciona para FEL 1, mas não para FEL 4, etc. 

 

00:02:51 Entrevistador 

Eu quero que você fique super à vontade para explorar cada um desses itens da forma 

que você achar melhor. 

 

00:02:57 Entrevistado 2 

Beleza cara tranquilo. 

 

00:02:59 Entrevistador 

Alguma dúvida, podemos começar? 

 

00:03:00 Entrevistado 2 

Não, vamos lá. 

 

00:03:03 Entrevistador 

Obrigado cara, vamos lá, primeiro aspecto de aspecto se refere a questão da seleção 

e aprovação de projetos. Processos de aprovação na metodologia FEL, temos portões 

bem definidos com indicadores majoritariamente econômicos, enquanto que 

metodologias ágeis ou híbridas de forma geral têm portões contextuais, com fluxos 

escaláveis a depender da complexidade do projeto, ou seja, não existe uma 

padronização em termos de critérios de aprovação de projeto, cada projeto acaba 

definindo seus critérios de forma contextual. Como que você enxerga isso aplicado 

um projeto de DP? 
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00:03:42 Entrevistado 2 

Cara, o que que a gente tem aqui né, assim, grandes projetos que você fica congelado 

na metodologia dos portões né, mas aqui na Petrobras, se não me engano, acho que 

não sei se é um projeto com dispêndios abaixo de 100 milhões ou 500 milhões você, 

teoricamente, teria algo mais flexível, então talvez o que a gente adote aqui está na 

linha do FEL mas essa questão de projetos menos complexos, projetos de 

desenvolvimento complementar, você acaba entrando numa uma flexibilização alguns 

pontos da metodologia híbrida sabe. 

 

00:04:23 Entrevistador 

Bacana, essa flexibilização você acha que ela deveria valer para projetos maiores ou 

não? 

 

00:04:29 Entrevistado 2 

Flexibilização para projetos maiores... é, eu acho eu acho que é importante ter, assim, 

bem definido né é aqueles FELs, e quando a gente fala projetos maiores aqui eu penso 

em mega projetos, que são projetos com CAPEX acima de um bilhão de dólares, então 

assim, é muita grana, eu acho importante ter um processo estruturado, ter os portões, 

porque o meu receio é que se a gente começa a talvez a flexibilizar para esses 

megaprojetos ... [informações restritas da Petrobras]. Então camarada, quero 

antecipar esse projeto, quero colocar essa nova tecnologia e a gente sabe que 

qualquer erro o cara num megaprojeto de 1 bi assim é um desastre.  Eu estou agora 

trabalhando no pré sal, o pré sal é um case de sucesso, mas antes de trabalhar no 

pré sal eu trabalhei na PDP e quando eu estava começando o [Nome de um projeto 

de DP da Petrobras], que era um projeto que tinha tudo para dar certo, mas que no 

final das contas deu um VPL não tão bom, a gente tava fechando lá com [Valor do 

VPL do projeto], então pro contexto atual esse valor é muita grana, porque esses 

projetos nossos do [Conjunto de projetos da Petrobras] aí estão na casa de [Valor do 

VPL do projeto], mas para o que a gente tinha prometido, era um desastre, você 

promete X e entrega parte disso ? 

 

00:06:07 Entrevistado 2 

E aí, do lado desse projeto, eu vi também [Nome de um projeto de DP da Petrobras], 

projetos complicadíssimos, eu vi também [Nome de um projeto de DP da Petrobras], 



75 

 

que foi um projeto, assim, que tinha um viés de tecnologia de revolucionário, a 

perfuração de poços, e assim foram projetos que a gente perdeu muito valor, entendeu, 

então eu acho que tem que ter alguma coisa clara aí. 

 

00:06:31 Entrevistador 

Perfeito [Nome do entrevistado], show de bola. Em termos do processo em si, isso 

você falou de forma geral do processo de aprovação né? Beleza, eu vou para o 

próximo, mas ele acaba sendo muito parecido com isso, o próximo tem a ver com 

critérios de aprovação. Aqui a gente fala mais diariamente critérios, na metodologia 

FEL né, financeiros, buscando otimização do retorno do investimento, enquanto 

metodologias ágeis geralmente são um pouco mais flexíveis, geralmente é qualitativo 

estratégico, com indicadores financeiros e critérios qualitativos também, buscando a 

flexibilidade em caso de mudança de cenário. 

 

00:07:12 Entrevistado 2 

A gente tem que tomar uma decisão e tem que ter um caso, meu ponto é que a gente 

se prende muito ao caso base, então assim, eu vou fazer o projeto para o caso base, 

o problema é que no meio do caminho pode acontecer uma coisa boa, que é um caso 

otimista, que aí você vai ter que atacar aquilo para tirar mais valor ou pode acontecer 

um caso pessimista e você tem que ter ali o seu time montado para defesa, então 

talvez assim, a maior crítica construtiva em relação ao nosso processo, assim é 

perfeito que a gente precisa utilizar VPL, Brent de equilíbrio, sinergias entre projetos, 

aqui ele dá o resultado X para esse mas ele abre oportunidades para outros projetos 

a obterem Y,Z, mas também ter alguma coisa do tipo “vou montar isso aqui, mas se 

vier o otimista eu vou atacar dessa forma se vier o pessimista eu tenho essa defesa”. 

Eu acho que o importante é entender o negócio, entendeu? Então cito novamente o 

caso do projeto anterior, lá fizemos um processo de seleção de alternativas bem 

robusto, mas a gente sempre focou muito no caso base, [informações de caráter 

sigiloso da empresa]. 

 

00:10:18 Entrevistador 

O próximo item aqui, ainda na seleção aprovação de projetos, é sobre os requisitos e 

entregáveis para aprovação de fase né. Aqui eu falo mais até do pacote de suporte à 
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decisão do que necessariamente os entregáveis de FEL, que eu falo do mais abaixo 

como o controle de qualidade e aqui é muito mais o pacote Sport a decisão ok? 

Aqui no processo (FEL e PRODEP) a gente tem entregáveis padronizados, com base 

em templates praticamente, enquanto metodologias híbridas, o que a literatura diz é 

o mapeamento de riscos no início da fase e uma definição, no início da fase, daqueles 

entregáveis que aquele projeto deveria atender. Como você vê isso e se isso seria 

aplicável ou não ao nosso conteúdo para GP? 

 

00:10:58 Entrevistado 2 

É, acho que sim, acho que seria sim aplicável nos contextos porque a gente concebe 

e implanta projetos de E&P, mas às vezes são projetos muito diferentes, são projetos 

que você está no greenfield, no outro lá em um brownfield, e tem projetos que 

demandam, avanços tecnológicos, outros não. Eu acho que dá para ser mais ágil 

nesse tipo de coisa, sem perder qualidade e sem colocar o projeto em risco. 

 

00:12:13 Entrevistador 

Falar um pouquinho então de escopo. Em termos de definição de escopo, hoje a gente 

tem aqui um escopo bem definido na aprovação da fase 3 né, que é o portão anterior 

à etapa com maior investimento, ou seja, escopo amadurecendo até a fase 3 onde ele 

seria “congelado”, enquanto que numa metrologia ágil esse escopo vai com menor 

definição, baseado nos requisitos de projeto. Aqui seria mais como você vê a questão 

dessa rampa de amadurecimento de escopo do projeto FEL e se ela deveria ser dessa 

forma, ou se ela teria espaço para se de alguma forma diferente, trazendo mais valor 

para a Petrobras. 

 

00:13:01 Entrevistado 2 

Vamos lá, a gente está com aquela ambição do PROD1000, que é levar da descoberta 

até o primeiro óleo 1000 dias e, que é como eu falei, uma ambição. Até a gente estava 

em discussão ali com os colegas que são da Petrobras, mas de outras áreas e os 

caras achando que a gente é incompetente para caramba, que faz um negócio em 

2500 dias, porque em 1000 dias dá pra fazer né? Não existe almoço grátis, então 

porque eu estou falando isso, se a gente quiser um projeto muito muito bem definido 

ali na fase 3 a gente vai levar mais tempo, a gente vai levar mais tempo e aí mais 

tempo para perfurar mais poço, reprocessar as sísmicas até ter a questão do FPSO 
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contratado com um projeto básico e tudo aquilo entendeu, então a gente vai demandar 

mais tempo e mesmo assim, fazendo um projeto by the book, novamente o [Projeto 

de DP da Petrobras] foi by the book e deu um resultado diferente do que a gente 

esperava, então eu acho que dá pra pensar assim numa metodologia híbrida que 

algumas coisas você define, então, o FPSO você tem que definir, a posição dele, mas 

alguma coisa que você pode trabalhar ali, ter talvez algumas malhas diferentes, você 

está falando em vez de aprovar é 8 produtores e 7 injetores eu vou aprovar o range 

de 6 a 8 produtores e de 3 a 4 injetores e aí com base nisso você vai ganhando 

maturidade e você vai incorporando isso ao longo do projeto. 

 

00:15:00 Entrevistado 2 

Tentando assim, fazer uma metodologia lean né, assim, eu só vou contratar aquilo 

que eu realmente quero, mas assim, a filosofia é muito bonita, mas a prática disso: e 

aí galera, a gente vai ao mercado, vamos contratar, a gente vai contratar a sonda para 

6 ou para 10 poços? A gente vai contratar esse EPCI para 4 para 10 poços? Aí é a 

grande questão. 

 

00:15:32 Entrevistado 2 

A gente tentar desenvolver isso, mas as vezes é muito chato a gente contratar um 

projeto todo e de repente você vê, caramba, aquele escopo lá que eu imaginava de 

15 poços, cara, são 11 poços agora e aí meu amigo, 4 poços é coisa pra caramba, é 

muita grana. Algo para a gente pensar aí. 

 

00:16:07 Entrevistador 

Agora sobre gestão de mudanças: Aqui no FEL, mudanças são vistas como ofensores 

ao projeto, principalmente depois da fase 3 e são bloqueadas devido à baixa 

flexibilidade do projeto. Enquanto que na metodologia ágil o escopo já nasce 

pensando na mudança né, mudanças são esperadas e as flexibilidades permitem que 

elas aconteçam quando vantajosas ao projeto. Como que você interpreta esses 2 

extremos aí quando tratamos de DP? A metodologia híbrida traria valor para a 

Petrobras? 
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00:16:33 Entrevistado 2 

É cara, é o trade-off aí né, do lado esquerdo você tem um cara pragmático que é 

"decidiu, decidiu, vamos para frente” e do outro lado você tem um cara com a cabeça 

mais aberta, mais visionário, capturar oportunidades, é na vida acho que toda...É difícil 

você defender 100% cada um aí né, mas acho que tem que ter um pouco do mix que 

sabe, você tem que ter essa visão mais paradigmático para não deixar a coisa correr, 

porque eu não sei se você já fez obras, você define o escopo e vai fazer daqui, 

caramba e se colocar se esse negócio nessa posição vai trazer um benefício 

espetacular, aí beleza...Você vai lá e vai colocando, quando você vê o prazo já mudou, 

o contexto já mudou, o petróleo subiu ou desceu. Então, eu acho que tem que tem 

que ter um bom senso entre esses 2, entre o cara pragmático e o cara que está 

buscando o valor a todo momento, porque talvez aquele valor que ele buscou na 

primeira derivada, na segunda acabe escapando. 

 

00:17:56 Entrevistador 

Em termos de tempo, gestão das tarefas do projeto, em termos de FEL um 

cronograma de projeto com baseline redefinida a cada aprovação de fase, enquanto 

que na metodologia híbrida é um processo iterativo, nas fases iniciais, com o uso de 

um cronograma na etapa de execução e entregas com maior nível de maturidade. 

 

00:18:30 Entrevistado 2 

E esse processo seria o que assim? A gente ali interagindo com poços... 

 

00:18:36 Entrevistador 

Você pode assim, o intuito aqui é fazer uma entrevista exploratória, você pode até 

pensar no que você quiser aí, mas quando a gente fala de uma fase 1 onde você tá 

identificando oportunidades ...Talvez uma comparação seja: Em vez de eu ter uma 

definição clara aqui, eu vou fazer uma avaliação de reservatório até tal data... Você 

teria ciclos iterativos, tipo o SCRUM, buscando uma malha ótima... 

 

00:19:18 Entrevistado 2 

Tá bom, entendi, boa. Certo vamos lá, é também uma criticazinha assim, uma crítica 

construtiva para o nosso processo. O nosso processo de fase 1 e fase 2, o processo 

em si, ele é muito em série, entendeu ? então o cara ele só começa a trabalhar depois 
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que você entregou tal informação...Qualquer cara que atrase ali você detona a cadeia 

toda e o pessoal fica muito, às vezes, vidrado nas grandes questões de projeto “e aí 

qual melhor opção é o X ou Y ou Z ou W?” e fica aquela ansiedade um tempão no 

projeto, e aí cara eu acho que dá para colocar essas rodadas, essas etapas, em 

paralelo, então porque eu estou falando isso, vamos lá, projeto X, o que é que vai ser 

importante para o Projeto X tomar as decisões nessa fase ? Então cara eu vou ficar 

aqui, de braços cruzados, esperando o resultado (dessa informação) para só depois 

começar a trabalhar? Cara, imagina aí “e se essa informação vier boa” ou “e se vier 

ruim” .... vamos montar aqui alguma coisa, e aí você mostra esse é cenários, dá 

trabalho, mas é o que a gente tem agora e aí você começa a trabalhar, ver os 

resultados e vê se o projeto é mais sensível ao CAPEX que a produção ali, então 

assim que você começa a saber onde está pisando. 

 

00:21:09 Entrevistado 2 

E aí cara quando vê um resultado, caramba veio coerente lá com o resultado otimista, 

poxa o otimista que está apontando que esse aqui é o campeão disparado, vamos 

refazer essa análise, vamos, aí você faz rapidamente, aí você já fez essa análise e 

você já sabe os problemas e tal e você fica bem mais seguro entendeu então eu estou 

contente história toda é que a gente pegar esse caso da e eu acho que daria para 

fazer muita coisa, processos paralelos, Quando é no final acho que fazer em série 

demora mais e é mais engessado, então acho que podemos fazer dessa forma assim. 

 

00:23:51 Entrevistador 

Planejamento de gastos, no FEL o projeto conta com planejamento otimizado de 

custos, porém suscetíveis a estouros em função de baixa flexibilidade a mudanças de 

contexto. Historicamente acho que a gente tem pouca contingência na nossa previsão 

de CAPEX, aí então tem esse contexto de que não é só na Petrobras, mas no mundo 

todo de estouro de CAPEX frequente nesses projetos. Enquanto que na linha da 

metodologia ágil né, projetos encarecidos pela inclusão de flexibilidades né, você não 

está indo com o escopo ótimo, porém com menor probabilidade de estouro de 

orçamento, isso faz sentido para você? 

 

00:24:35 Entrevistado 2 
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É muito difícil porque eu acho legal você ter flexibilidade, mas as vezes você pode 

perder a mão ali na fase 2, em relação à flexibilidade, você começa a botar muita 

flexibilidade e aí, novamente, tem um caso também do projeto que eu trabalhei lá, 

[descrição de um projeto da Petrobras com informações sigilosas, onde foi prevista 

uma flexibilidade que não foi utilizada, gerando prejuízo financeiro]. Então assim, tem 

que ter um pouco de cuidado. 

 

00:27:44 Entrevistado 2 

Também, olhando agora para o outro lado, você também ser muito é firme “não só 

vou fazer o necessário e tal” aí cara, depois aparece uma oportunidade para fazer 

tudo que precisa ser feito é uma grana e aí inviabiliza, então é novamente, tem algo 

que carrega assim a história humana é o tal do bom senso, para a meteorologia é do 

bom senso e do estudo da discussão para ver se a gente pode implantar ou não. 

 

00:28:16 Entrevistador 

Monitoramento e controle de custos: De um lado rigidez no controle de cursos 

buscando otimização de gastos ao longo de todo o projeto e nos outros controles 

menos rigorosos nas etapas iniciais do projeto, com incremento na rigidez dos 

controles nas etapas de maior investimento.  

 

00:28:46 Entrevistado 2 

Da fase 1 até a fase 3, o HH, lógico, é muita grana, mas quando você coloca no total 

do projeto é algo irrelevante, então eu acho que não, não há necessidade de uma fase 

de 1 a 3 o cara tá ali controlando “caramba tem quantos engenheiros e tem que tirar 

o cara e por isso”... E tem que ter controle quando chega na fase 4, aí acho importante 

ter alguém assim muito bom de custos, principalmente na área de (informação 

sigilosa), para ver se a gente está realmente realizando o que era previsto e se não 

está tendo nenhuma oportunidade de otimização. 

 

00:29:46 Entrevistado 2 

[informações sigilosas da Petrobras]. 

 

00:30:15 Entrevistado 2 
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A gente aqui do projeto está sempre mais preocupado é com o prazo e com a receita, 

com a produção né, não que a gente tenha, mas a gente acaba sendo mais cobrado 

por isso né e hoje a companhia já está cobrando o EVA, então no EVA você pode 

mostrar que se eu atrasar esse primeiro óleo aqui um mês para ter esse benefício, um 

aumento no EVA, você já desarma ou o cara. Antigamente não tinha isso, antigamente, 

meu amigo, é primeiro óleo na data tal e pronto. Faça o que for necessário para ter o 

primeiro óleo. 

 

00:31:29 Entrevistado 2 

Eu acho que o pessoal que está lá na operação realmente têm a dimensão do negócio, 

tem a dimensão do FPSO, a dimensão de uma ANM... O que acontece às vezes aqui 

é que o cara está aqui no escritório ele não tem a dimensão da operação, não sabe o 

que é um PSV, nunca pegou um expressinho, não é assim entendeu, quem está na 

operação eu acho que tenha o punch maior de bater na mesa e falar “cara, eu preciso 

dessa ferramenta amanhã, eu sei que é uma grana, mas isso vai trazer tanto de óleo 

e eu fiz as contas aqui e paga, entendeu?” 

 

00:32:22 Entrevistador 

O último item [nome do entrevistado] é sobre o processo de assurance, qualidade. No 

FEL temos eventos únicos de revisão, por fase, onde o projeto é submetido a 

avaliação de maturidade. Do outro lado, ciclos iterativos, tanto com os stakeholders 

quanto com os revisores né, você ter retornos mais frequentes para pegar os 

comentários tanto dos revisores quanto eventualmente dos aprovadores. 

 

00:33:19 Entrevistado 2 

É realmente tinha esse ponto que.... é se você não fosse um cara articulado, se você 

não andasse pela companhia, você ia montar o teu projeto, ia chegar lá na frente e ia 

dar certo ou não ia dar, então é, ficava muito do feeling do gerente de projeto e aí o 

meu primeiro gerente da Petrobras, ele falava assim, cara, importante antes aqui 

desses grupos você chamar os caras, mostrar o projeto, pedir a opinião deles e tal e 

aí você vai incorporando, vai melhorando o projeto [informações sigilosas da 

Petrobras]...Então ele sempre colocava isso para a gente, da importância de fazer 

esses alinhamentos né. As vezes as coisas simples a gente acaba que esquece, vai 

ali pela questão do prazo, então assim, você aprovou a fase 1, entrou na fase 2, faz 
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uma reunião com os gerentes gerais, com as áreas ...Chama toda a companhia, 

chama o corporativo do desempenho, da estratégia, [informações sigilosas da 

Petrobras]. 

 

Nada disso tá assim sistematizado, então eu acho que vale a pena você fazer esse 

processo, não é um processo simples, é um processo que vai ter muita diversidade e 

aí diversidade é algo que é muito bom, mas é difícil porque quando você tem 

diversidade você tem várias opiniões, mas assim é o que a literatura fala até. 
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7.3 Apêndice c – transcrição da entrevista 3 

 

Entrevistador:  

Deixa eu jogar aqui minha projeção, mas já tem de antecipar o seguinte, primeiro eu 

quero fechar o compromisso com você de que não vou fazer nenhuma divulgação de 

dado pessoal e nenhum dado sigiloso da Petrobras. Vou usar só os exemplos, os 

comentários gerais que usarmos aqui e depois eu compartilho contigo material da 

transcrição se você eventualmente tiver interesse e quiser fazer algum ajuste fica à 

vontade.   

Qual que é o objetivo aqui, é tentar entender o seguinte, gerenciamento de projetos, 

você sabe melhor que eu, cada companhia tem a sua receita. Mas de forma geral, a 

gente vê 2 grandes grupos: As metodologias tradicionais, mais focadas em grandes 

projetos como a metodologia PMI, FEL, etc. e do outro temos as metodologias ágeis, 

mais focadas em projetos menores de desenvolvimento de software, que é uma 

realidade bem diferente da Petrobras.  

Tem um novo tipo, que não é tão novo, que são as metodologias híbridas. Elas 

consideram uma mistura das metodologias ágeis com as metodologias tradicionais, 

tentando puxar questões por exemplo com os ciclos iterativos dentro de fases distintas 

do projeto, onde você vai amadurecendo o projeto tendo cada vez menos ciclos 

interativos e mais um cronograma de planejamento. E a ideia é passar aqui por uma 

lista de aspectos e sub aspectos e ouvir a sua percepção comparando uma visão mais 

tradicional de uma visão mais ágil. O que seria mais interessante ou não incorporar 

para a metodologia da Petrobras em relação à incremento de Valor para a companhia.   

Eu estou trazendo elas assim sem nenhum juízo de valor. Você vai ver, que tem coisas 

que não faz nenhum sentido ir para o lado da metodologia híbrida, e vice versa. Fica 

à vontade para desenvolver a tua fala, é uma pesquisa qualitativa exploratória, para 

entender se tem alguma coisa que faz sentido, se tem alguma coisa que talvez não, 

fica super à vontade. Você tem alguma dúvida?  

 

[Assuntos não associados à pesquisa] 
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Entrevistado 3: 

Sim. Beleza, eu gostei do seu tema acho que é bem relevante acho que é uma das 

coisas que eu tenho me questionado justamente: A gente já tem uma metodologia 

consagrada que é usada pela por toda a indústria de petróleo também, mas ao mesmo 

tempo eu vejo que talvez assim, para nossa realidade, a gente consiga já introduzir 

algumas coisas de uma metodologia ágil. Acho que a gente não está preparado para 

tudo.   

Isso é tudo é muito difícil você mudar uma coisa aqui que tá eu falo assim eu vou 

conversar com as áreas técnicas, principalmente, as que eu tenho maior dificuldade. 

As pessoas estão trabalhando 15 anos da mesma forma, então quando você tenta 

questionar, elas perguntam por que você está querendo mudar se funciona, então 

assim, realmente é bem difícil, mas eu vejo que a gente está com um patrocínio até 

com relação a mudar, tem mudanças muito relacionadas também ao PROD 1000 né. 

Então acho que é um momento sim da gente começar a introduzir novas metodologias 

tá então eu gostei bastante seu tema com certeza depois eu quero ler o trabalho final.  

 

Entrevistador:   

Legal! Que bom que você gosta da ideia também. Vamos lá até para poder aproveitar 

bem o tempo. Primeiro no que se refere nessa seleção e aprovação de projetos. Na 

questão de processo de aprovação. Eu até separei aqui critérios de aprovação do 

processo em si.  Metodologias tradicionais, principalmente o FEL com portões bem 

definidos e com indicadores majoritariamente econômicos e padronizados.  Quanto 

às metodologias híbridas, elas pregam portões contextuais com fluxos escaláveis a 

depender da complexidade do projeto. Ou seja, processo de acordo com o tipo de 

projeto. Como que você vê isso aplicado na Petrobras? Agregaria valor? 

Entrevistado 3: 

Eu acho que de alguma maneira a gente tenta fazer isso com a tabela de limite de 

competência diferenciada. Então um projeto complementar ele tem um nível de 

aprovação bem inferior do que um projeto inicial de DP. Mas eu acho que a gente 
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poderia ainda trazer elementos novos mesmo. Acho que a gente ainda é muito focado 

em olhar o VPL, VPL/AE, a questão de aderência. 

Agora que a área de risco está começando a introduzir alguns indicadores diferentes 

de risco, mas não diferenciando o projeto né, então acho que eu já tive oportunidade 

de conversar com outras empresas também e eles dão mais liberdade, dependendo 

do tipo do projeto ou o nível de risco associado, que eles classificam no início do 

projeto e conseguem diferenciar tanto o critério de aprovação quanto o processo de 

aprovação. 

Entrevistador:   

Mas como que é essa classificação, em qual momento alguém do projeto vai lá e 

determina que a partir de agora você é classe tal e o processo é esse?  

  

Entrevistado 3: 

No início do no FEL 1. A [Empresa concorrente] faz isso. O FEL dela não é um FEL 

único.  Aqui na Petrobras tem 3 FELs, um para investimento de Capital Inicial, um 

complementar e um corrente lá ela tem uma tabela que ela classifica o tipo de projeto 

e os riscos associados se ela já fez ela faz muita repetição né se ela já fez ou não fez 

aquele projeto aquilo gera uma tabela de requisitos FEL. Então assim é interessante.   

Eu acho para o nosso caso, que se aplicaria eu acho que é diferente eu tratar por 

exemplo: Um projeto de DP inicial mesmo, tratar [Exemplos de projetos de DP]. São 

3 realidades muito diferentes e hoje a gente empacota todos da mesma maneira.  

Entrevistador:   

Ok, falando agora principalmente de critérios de aprovação, de um lado 

majoritariamente financeiros buscando a otimização do ROI e do outro mais 

qualitativos e estratégicos, indicadores também financeiros, mas também qualitativos 

buscando flexibilidade em caso de mudança de cenário. Você falou já um pouco disso 

agora eu não sei se tem mais alguma coisa queira complementar.  
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Entrevistado 3:  

Assim eu só acho que para a gente Petrobrás, com uma empresa mista, é difícil você 

introduzir um qualitativo né a gente vê que tanto na cabeça das nossas lideranças 

quanto aos órgãos que também nos auditam, é muito claro ali a empresa ter que 

comprovar que realmente é o melhor projeto com o melhor VPL com aquele 

equivalente de equilíbrio é até questionamentos mesmo future. Então eu acho difícil 

passar, assim, tem um longo caminho para isso, mas pela característica aqui da nossa 

empresa eu acho que os indicadores vão ser mais pesados mesmo financeiro eu acho 

que a gente pode introduzir alguma flexibilidade e pelo tipo de projeto e agora a gente 

começando também a ter um olhar mais de risco né. Acho que essa direção agora 

está questionando muito a questão é de trazer mais a visão relacionado à incerteza 

que eu acho que gera aí essa flexibilidade.  

Entrevistador:    

Em termos de requisitos de entregáveis para aprovação de fase e aqui eu me refiro 

mais ao pacote de suporte a decisão. A parte de FEL, tem um trecho mais adiante em 

que eu falo de qualidade, então aqui seria mais um pacote de suporte à decisão. 

Entregáveis padronizados com base em templates que a gente tem hoje né, por um 

lado mapeamento de risco início da fase ou do projeto e definição da lista de 

entregáveis pela equipe de projeto?  

Entrevistado 3: 

Então acho que os 2 têm benefícios, mas eu acho pela quantidade de projetos que a 

gente tem. Eu acho que é importante ter uma padronização sim. Para você ter ideia, 

eu perco as vezes noção de do número de projetos que a gente revisa [informação 

restrita da Petrobras] projetos.  

É muita coisa. As pessoas acham que só tem meia dúzia de projetos. Olham os 

grandes né, mas quando a gente bota no peso de carteira de complementar, de 

investimento corrente, é expressivo ainda no plano estratégico. Então quando você 

fala desse volume eu acho que provavelmente nenhuma empresa no mundo tem esse 

volume tão grande da carteira de projetos. Acho importante você ter essa 

padronização sim e com o template agora o que que eu acho que está faltando aqui 
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para a gente é conseguir realmente fazer algumas subcategorias de projeto que aí 

sim a gente conseguiria fazer uma adaptação, uma customização para diferentes tipos 

de projeto, mas eu acho que a padronização ainda é importante pelo nosso suporte 

pelo volume de projetos.  

Entrevistador:    

Falando um pouco das visões de escopo. Em termos de definição de escopo de um 

lado a gente tem escopo bem definido na aprovação da fase 3, vai amadurecendo e 

fecha isso no FEL 3. É e por outro, escopo com menor definição baseada nos recursos 

de projetos. Então, qual a sua visão em termos de flexibilidade de escopo né é ao 

longo da aprovação de cada fase? Você vê que a gente hoje está fazendo isso da 

melhor forma possível a gente teria aqui para fase 3 de forma mais flexível? Você 

acha que a abordagem híbrida traria valor para a Petrobras? 

Entrevistado 3: 

É eu acho que no momento que eu vou fazer uma contratação que aí eu já estou 

realmente fechando ali um planejamento e estou despendendo, estou fazendo uma 

assunção de compromisso. Eu acho que o meu escopo tem que estar bem definido. 

Em uma fase 2 é entre a fase 2 e a fase 3, por mais que a gente queira uma definição 

a gente sabe que muita coisa muda entre essas 2 fases.  

Mas eu entendo que olhando o passado, tem mudanças e mudanças. Têm mudanças 

que tem um impacto menor e que a gente pode conviver, Reservatórios sempre tá 

querendo ter essa flexibilidade, mas tem outros tipos de mudança que tem um impacto 

muito grande tanto financeiro, que gera pleito. 

A gente tinha [Número de solicitações de mudanças em um projeto, informação 

restrita], então assim também não é razoável né todo esse impacto. Então eu ainda 

acredito que a gente, para a maior parte do escopo, a gente tem que ter bem definido 

sim na aprovação, agora cabe em alguns casos que nem a gente já começou a 

trabalhar até em questão de flexibilidades de malha de drenagem. Em alguns casos 

vai caber algumas mudanças de projeto. Mas tudo ser flexível? Não! Aí eu não acho 

que cabe pro nosso tipo de projeto. 

 



88 

 

Entrevistador:    

Perfeito a gente até fala disso aqui no próximo item que é a gestão de mudança 

especificamente. De um lado se vê mudanças como ofensores ao projeto, bloqueadas 

devido à baixa flexibilidade, e do outro se entende que mudanças são esperadas e as 

flexibilidades permitem que elas aconteçam quando vantajosas ao projeto né acho 

que. Você já falou um pouco sobre isso, tem mais algum comentário?  

Entrevistado 3: 

Eu acho que a gente tem que ter uma avaliação melhor da mudança. Não tem que ser 

nem o bloqueado: “nem venha com uma mudança”, mas, também a gente consiga 

avaliar mais um impacto real mesmo de custo e prazo e VPL dessa mudança. Às 

vezes pequenas mudanças que, aparentemente, na hora de analisar o impacto são 

pequenas, mas na prática ela impacta diretamente até os contratos que a gente já tem 

um impacto maior. Eu não sou totalmente contrária a mudança em fase de execução, 

mas eu entendo que está muito associado que eu te falei do escopo né em alguma 

em alguns cenários da nossa indústria acho que faz sentido e outros quando uma obra 

civil alguma coisa assim por exemplo, eu acho que não faz tanto sentido 

Entrevistador:    

Depois eu vou voltar para esse assunto mudança, mas na verdade eu vou fazer uma 

inversão aqui eu vou até antecipar a pergunta porque acho que é interessante. Porque 

na linha de custos e planejamento, a gente hoje tem projeto com planejamento 

bastante otimizado de custos onde temos que ir com o escopo mais bem definido 

possível o que acaba trazendo pouca flexibilidade. E o que a gente vê de histórico é, 

que a gente acaba estourando. Enquanto que uma visão mais ágil, se prega muito 

que “vou colocar a flexibilidade nesse projeto ele vai ser mais caro do que se fosse 

um projeto otimizado, mas eu vou conseguir responder melhor à eventuais mudanças 

e eventuais problemas” Como que você enxerga esse binômio de gestão de 

planejamento de custo daqui dos nossos projetos? Vê geração de valor ao adotarmos 

a abordagem híbrida na Petrobras? 

Entrevistado 3: 

[Informações restritas]  
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Agora em relação a flexibilidade eu concordo, sou bem crítica em relação a forma que 

a gente orça o VPL eu tenho assim às vezes quer ir lá na vírgula ... então eu acho que 

a gente perde tempo e prazo querendo ali acertar algo que a gente sabe que não  vai 

ser exatamente aquilo, então eu acho que a gente ganharia mais agilidade sim, mais 

tempo tendo essa maior flexibilidade, então eu em relação orçamento eu acho que 

seria mais efetivo se a gente realmente conseguisse ir para  lado da metodologia 

híbrida. 

Entrevistador:    

Voltar então aqui um item fala um pouquinho de tempo, gestão das tarefas do projeto 

no dia a dia aqui do nosso projeto. De um lado o cronograma de projeto com baseline 

redefinida a cada aprovação de fase e do outro um processo puramente iterativo, nas 

fases iniciais com uso de cronograma na etapa de execução e entregas com maior 

nível de maturidade. Fica a vontade de se acha que dá para caminhar mais no sentido 

da direita [híbrido] ou não e aí de novo, se isso agregaria valor para a Petrobras. 

Entrevistado 3: 

[Informações restritas] 

Mas olhando ali os extremos, acho muito difícil a gente chegar na extrema direita, de 

nas fases iniciais a gente não ter uso de cronograma até porque a gente é muito 

baseado em prazos isso você sabe que você está num projeto né que o drive a gente 

pergunta a maioria das vezes para o gerente de projeto qual é o drive dele é prazo 

mesmo para aqueles projetos que não são prazo, mas assim, ele é cobrado de prazo 

independente do drive do projeto então assim é muito difícil também não tem essa 

resposta não sei se o planejamento e sessão interativa ali nas fases iniciais agora eu 

concordo que você no início, nas fases de estudos ali você pode realmente ter um 

nível de detalhamento  menor do que você deveria ter ali numa fase de execução eu 

acho que poderia ser ali o meio termo mas eu acho que o grande questão olhando 

Petrobras tá é realmente  

 

Entrevistador:    
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De um lado uma rigidez no controle de custos buscando otimização de gastos em todo 

o projeto e do outro controles menos rigorosos nas etapas iniciais do projeto com 

incremento de rigidez nas etapas de maior investimento. 

Entrevistada: 

É eu acho que assim a gente foi evoluindo, acho que um tempo atrás a gente vivia um 

cenário que era um controle muito forte que a gente viu que na prática também não 

funcionava né muitas vezes estourava de qualquer maneira ver se esse controle 

porque eu tinha muita incerteza em relação ao planejamento. 

Eu acho que é dando mais liberdade assim flexibilidade de projeto a gente consegue 

eu acho acompanhar realmente melhor o projeto, tem que ter rotina de monitoramento 

controle e ter ali uma faixa limite alguma coisa aí que você tem que é se submeter 

algum olhar mais assertivo que a gente pode fazer como por exemplo pós EVTE, fazer 

uso de algum controle maior, mas eu acho que a gente tá caminhando mais para 

flexibilidade.  

[Assuntos não associados ao estudo] 

Entrevistador:    

E aí o último item né que é qualidade, o nosso processo de assurance, que são os 

próprios eventos de revisão. De um lado eventos únicos por fase onde o projeto é 

submetido a uma avaliação de maturidade e, do outro, ciclos iterativos com os 

stakeholders e revisores. Você entende que essa abordagem híbrida pode agregar 

valor para a Petrobras? 

 

 

Entrevistado 3: 

Sim é, sou muito favorável aos ciclos interativos e eu acho que falta tanto para os 

revisores quanto para os stakeholders. 
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Com os stakeholders a gente pratica muito pouco, tem até as reuniões de projeto 

agora tem as RAC`s de projeto a gente tenta olhar acho que teve a história do PMs 

que também foi uma forma né de ter esse contato interativo, então até pouco tempo 

atrás nem isso a gente tinha. 

E com os revisores, também, fiz algumas conversas com outras empresas e elas têm 

começado a adotar esses ciclos interativos sim para os projetos de óleo e gás.  

É eu entendo assim que, ter um evento único na fase, acho que você carrega vários 

dificuldades ou até falhas de comunicação entendimento como um Ponto Final. Às 

vezes é uma conversa, é uma pergunta faz toda a diferença para você mudar ali o seu 

rumo né e a gente sabe que o projeto você tem diversas interfaces e do quanto é difícil 

isso você saber com quem falar o que que você tem que atender a gente tem diversos 

padrões. 

Então esse contato prévio eu vejo favorável tanto pelo lado do revisor, que ele começa 

a conhecer melhor ali o projeto, também é difícil para o revisor às vezes tinha alguma 

documentação uma semana antes da revisão ele ler aquele documento frio, então 

vem alguém, apresenta ele. Tem que avaliar já nos momentos de interação, você vai 

criando um laço maior e também até fora daqueles momentos oficiais, um projeto pode 

interagir com os revisores. 

[Informações restritas da Petrobras] 
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7.4 Apêndice d – transcrição da entrevista 4 

 

Entrevistador:  

Bom, vamos lá, primeiro quero pedir sua autorização para publicar a transcrição da 

entrevista e me comprometer de que não divulgarei informações pessoais tá? Nem 

informações sensíveis ou sigilosas da Petrobras. Ok? 

Entrevistado 4: 

Tá bom, eu autorizo, vamos lá. 

Entrevistador:  

O objetivo aqui é fazer uma pesquisa qualitativa exploratória, identificando elementos 

de metodologias híbridas de gerenciamento de projetos em relação à metodologia 

usada hoje para projetos de DP na Petrobras, beleza? Ao longo da entrevista vamos 

comparar vários aspectos de cada metodologia e você deve avaliar se a abordagem 

híbrida traria valor para a empresa, pela maior qualidade dos projetos, antecipação, 

etc., sempre com foco no VPL, reservas de óleo e imagem da empresa. 

Primeiro ponto aqui é em relação ao processo de aprovação, de um lado portões bem 

definidos com indicadores majoritariamente econômicos, do outro, da híbrida, portões 

contextuais com fluxos escaláveis a depender da complexidade do projeto. Você acha 

que essa abordagem híbrida pode agregar valor aos projetos? 

Entrevistado 4: 

Cara eu entendi que sim, eu entendo que agrega, mas assim, já temos um pouco de 

flexibilidade em relação ao CAPEX, projetos maiores tem um processo mais 

complicado, mas podemos simplificar para projetos com menor risco, com maior 

maturidade, algo nessa linha. Cabe avaliar quais esses requisitos, mas acho que é o 

caminho. 

Entrevistador:  
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Ótimo, vamos então pra próxima, em relação aos critérios de aprovação, de um lado 

uma visão econômica pura e do outro uma abordagem mais qualitativa. O que que 

você acha? 

Entrevistado 4: 

Acho complicado abrir margem para critérios subjetivos, Petrobras é uma empresa 

estatal, passa por auditoria do TCU, como fica a vida do decisor? Como ele justifica 

uma decisão tomada? Tem que ter indicadores padronizados e projetos que assim, 

sejam estratégicos apesar desses indicadores, você trata como exceção à sistemática. 

[Informações restritas da Petrobras]. 

 

Entrevistador:  

Muito bom, a gente tá indo rápido e tá funcionando bem. Falando agora dos requisitos 

e entregáveis para a aprovação de fase, o pacote de suporte a decisão. De um lado 

padronizado pela companhia e do outro definido pela equipe do projeto, a depender 

do nível de risco do projeto, ou outros fatores. Você acha que essa flexibilidade traz 

valor ao projeto? 

Entrevistado 4: 

Cara não dá para não ter isso padronizado. Imagina um diretor recebendo a cada 

semana um pacote diferente de documentos? Impossível. O que pode ser feito é que 

exista uma lista mínima e uma complementar, onde o projeto e os principais gerentes 

das áreas envolvidas puxem alguns destes itens para complementar a decisão. Acho 

que não pode ser decisão do projeto essa seleção, tem que estar amparado por quem 

aprova ou algum delegado dele. 

Entrevistador:  

Então você entende que isso tira valor? 

 

Entrevistado 4: 
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Sim, acho que tira, além de complicar a vida do aprovador pode gerar retrabalho na 

reta final da aprovação, alguém pode sentir falta de um documento por exemplo, já 

pensou? 

Entrevistador:  

Beleza então, vamos lá, sobre escopo agora, projetos de acordo com o prodep tem 

seu escopo com alta maturidade no FEL 3 e escopo otimizado, enquanto que pelas 

metodologias híbridas se busca incorporar flexibilidades. Você acha que essa 

abordagem agrega valor? 

Entrevistado 4: 

Com certeza! Só que é importante ter um limite, definir o que pode ou não ter 

flexibilidade ao longo das fases iniciais dependendo do risco do projeto, pensando 

aqui, se o risco é de malha, podemos ter malhas alternativas, mas se for composição 

do fluído não dá pra ter um FPSO genérico, fica muito caro. Acho que o segredo é 

quantificar as flexibilidades e avançar assim se a conta mostrar que é melhor pro 

projeto, isso até resguardar do gerente, o decisor e a equipe. 

Entrevistador:  

A próxima é sobre gestão de mudanças, bem na linha da anterior, mas aí após a 

execução. De um lado as mudanças são problemas, ofensores ao projeto, bloqueadas 

devido à baixa flexibilidade, do outro são esperadas e as flexibilidades permitem que 

elas aconteçam. Acha que essa flexibilização pode agregar valor aos projetos? 

Entrevistado 4: 

Cara acho que sempre precisamos avaliar com muito cuidado, sabe, tipo, as vezes 

parecer simples e não é. Mesmo uma flexibilidade prevista, quando for pra usar, pode 

ter algum impacto não analisado. Acho que sempre precisamos avaliar com muito 

cuidado qualquer mudança, talvez, nesses casos onde já tem flexibilidade, usar o 

início da fase IV do projeto, que é mais tranquila, para mapear tudo que precisa ser 

analisado no caso de precisarmos usar as flexibilidades, adiantar a avaliação para 

ganhar tempo.  



95 

 

Mais importante ainda é que aquele que pediu a mudança e o grupo que avaliou tenha 

responsabilidade pela avaliação, no futuro se alguma coisa der errado eles têm que 

saber que pode ter consequência. 

Entrevistador:  

Beleza, o próximo item é o de tempo, tem a ver com o planejamento, monitoramento 

e controle das tarefas do time de projeto. De um lado temos um cronograma desde as 

fases iniciais do projeto, revisado a cada aprovação de fase, do outro temos uma 

abordagem iterativa dentro de cada uma das fases, tipo um scrum, sempre revendo 

as avaliações.  

Entrevistado 4: 

Eu acho essa abordagem muito boa para as fases iniciais, uma visão iterativa, 

principalmente na 1 e na 2. Você precisa ter um deadline para os grandes eventos, 

mas dentro disso você pode fazer ciclos com a equipe, revisores, gerentes, sempre 

tentando achar o melhor conceito de projeto. Seria bacana ainda se você tivesse os 

papéis lá do scrum na equipe e fora da equipe. Agora, fase III já tem pouco espaço 

pra isso, fase IV nem se fala, é pegar o cronograma e cumprir. 

Entrevistador:  

Sobre a parte de custos, falando primeiro do planejamento dos gastos. Veja a tabela, 

de um lado o projeto é bem otimizado, sem flexibilidades, na linha de otimizar o retorno 

sobre o investimento, do outro você coloca flexibilidades, para poder absorver eventos 

externos. Qual sua visão sobre essa segunda abordagem? 

Entrevistado 4: 

Cara, de forma resumida até porque meu tempo tá acabando, mas acho importante 

ter flexibilidade embutida no planejamento, mas se o projeto for mais enxuto, pode 

colocar em jogo a economicidade do cara. Tem projeto que depende de muita 

otimização para ser viável e se colocarmos muita flexibilidade nele pode ficar 

complicado, aí a avaliação do projeto tem que ser muito criteriosa, sobre avançar com 

tão pouca flexibilidade, entende? Visão de risco. 
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Entrevistador:  

E sobre monitoramento de custos? 

Entrevistado 4: 

Eu acho que é isso mesmo, dar mais flexibilidade nas fases iniciais e ficar em cima 

nas mais avançadas, onde se gasta mais dinheiro. 

Entrevistador:  

Pra fechar, vamos falar do processo de assurance, qualidade. De um lado temos os 

eventos únicos por fase, do outro ciclos iterativos com revisores e stakeholders. Acha 

que essa abordagem pode agregar valor pra empresa? 

Entrevistado 4: 

Com certeza! Faz toda diferença, você tem muito mais tempo de incorporar melhorias 

nos projetos, tratar riscos apontados, etc. Acho que é o interesse de todo mundo né? 

Ter o melhor projeto possível, não só apontar problemas. Os processos de revisão 

têm melhorado muito, depende também do perfil dos revisores, mas acho que essas 

discussões constantes fazem toda diferença e temos que brigar por isso. 

Entrevistador:  

Esse era o último item, além disso você tem mais algum ponto sobre metodologia 

híbrida ou até ágil que acha que faria sentido aplicar na Petrobras e trazer valor? 

Entrevistado 4: 

Não, acho que não, acho que o importante tá aí.  
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