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Resumo: Com a implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos (Project 

Management Office, PMO), na Gerência de Exploração da Unidade Operacional de 
Exploração e Produção do Espírito Santo (UO-ES), foi detectada a necessidade de uma 
ferramenta de acompanhamento e gestão de projetos que pudesse ser integrado à base 
de dados do segmento de Exploração e Produção da Petrobras existente, interagir com 
os sistemas legados e com foco não apenas operacional, mas mais voltado para os 
Gerentes Operacionais e o próprio Gerente da Exploração, principais envolvidos nos 
projetos. 

 
 
1. Introdução  

Com o novo marco regulatório e a quebra do monopólio em 1997, a Petrobras 
iniciou um processo de modernização na companhia visando à busca pela excelência em 
todos os setores da empresa, preparando-se para os grandes concorrentes internacionais 
e ao atendimento do novo ator: a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). 

A lei nº 9.478/1997 dispõe sobre a política energética nacional e as atividades 
relativas ao monopólio do petróleo, entre outras coisas. Nela estão definidas as regras de 
licitação e concessão de blocos exploratórios, este último composto de um contrato de 
concessão, contendo um Programa Exploratório Mínimo (PEM) a ser cumprido em um 
prazo determinado, cujos resultados finais podem ser a devolução do bloco, ou a 
declaração de comercialidade de parte ou de todo o bloco. As informações se encaixam 
no conceito de projeto segundo o Project Management Institute (PMI). 

Segundo Kezner (2002), todas as empresas passam por um ciclo para atingir a 
maturidade na gestão de projetos, cada qual com suas particularidades, deve atingir sua 
maturidade ao seu tempo. A Exploração, como um subdivisão da Petrobras, muito mais 
enxuta e dinâmica, e com grande apoio do gerente da Exploração, conseguiu ao final de   
cinco anos atingir a fase de Crescimento que será discutida mais a frente. 

 
Tabela 1 - As cinco fases do ciclo de vida da gestão de projetos (Kezner, 2002) 

Embrionária 

Aceitação pela 
Gerência 
Executiva 

Aceitação 
pelos Gerentes 
de Área Crescimento Maturidade 

Reconhecer a 
necessidade 

Obter o apoio 
visível dos 
executivos 

Obter apoio 
dos gerentes de 
área 

Reconhecer a 
utilidade das 
fases do ciclo 
de vida 

Desenvolver 
um sistema de 
controle 
gerencial de 
custo e 
programação 

Reconhecer os Fazer com que Conseguir o Desenvolver Integrar o 
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benefícios os executivos 
entendam a 
gestão de 
projetos 

comprometime- 
timento dos 
gerentes de 
área 

uma metodo- 
logia de gestão 
de projetos 

controle de 
custos e da 
programação 

Reconhecer a 
aplicabilidade 

Estabelecer 
promotores no 
nível executivo 

Proporcionar 
conhecimento 
aos gerentes de 
área 

Obter o com- 
prometimento 
com o 
planejado 

Desenvolver 
um programa 
de ensino para 
melhorar as 
competências 
em gestão de 
projetos 

Reconhecer o 
que precisa ser 
feito 

Dispor-se a 
mudar a maneira 
de conduzir o 
empreendimento 

Dispor-se a 
liberar os 
funcionários 
para treinamen- 
to em gestão de 
projetos 

Minimizar as 
oscilações de 
escopo. 
Definir um 
sistema de 
rastreamento 
de projetos 

 

 
A Petrobras é uma empresa baseada numa estrutura funcional e a Exploração, como 

parte da companhia segue a mesma diretriz, e seu organograma é mostrado na figura 1. 
Ela é composta de seis gerencias setoriais, que são compostas em sua maioria de 
técnicos (geólogos e geofísicos), cujo interesse maior está na busca da descoberta de 
hidrocarbonetos.  
 

 
 

Figura 1 – Organograma da Exploração da UO-ES 
 

No início alguns técnicos foram designados como gerente ou coordenadores de 
projetos, mas logo foi constatada a necessidade de pessoas com a formação e 
experiência na área de gerenciamento de projetos, uma vez que os técnicos não se 
sentiam confortáveis em trocar suas atividades (técnicas) por outras consideradas 
gerenciais, mesmo que de início fosse uma atividade eventual. 
 
 
2. Gerente de Projetos 

Coube a gerência setorial de Programação e Controle da Exploração (PCE), cuja 
responsabilidade, entre coisas, era de planejar e controlar indicadores da exploração e 
pela interface junto a ANP, a de organizar a tríade: processos, pessoas e tecnologia a 
fim de implantar as melhores práticas de projetos. 

Tendo em mãos o insucesso descrito anteriormente, onde técnicos (geólogos e 
geofísicos) não se adaptaram as tarefas de gerenciamento de projetos, o PCE buscou 
integrar à equipe, profissionais com perfil adequado, ou seja, pessoas que gostassem 
fundamentalmente de trabalhar em equipe, que tivessem iniciativa, disciplina, fossem 
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bons articuladores e bons comunicadores, característica mais importante, visto que até o 
PMBoK cita que: O gerente de projetos gasta a maior parte do seu tempo se 
comunicando com os outros membros da equipe e outras partes interessadas do projeto, 
quer sejam internas (em todos os níveis da organização) ou externas à organização. 

Outro ponto verificado na experiência anterior foi a de que é necessária dedicação 
exclusiva à gestão dos projetos exploratórios, mesmo hoje em outras unidades, 
averiguamos que a dificuldade na execução de atividades se deve ao fato de que os 
responsáveis estão com 100% de dedicação às atividades de acompanhamento e 
controle dos projetos. 
 
3. PMO 

Uma vez contratadas as pessoas, passamos para o próximo passo: processos.  
O primeiro passo foi a de identificar as partes interessadas. Logo após entrevistá-los 

para ter deles a sua visão do processo. Em seguida foi feito uma modelagem das 
informações levantadas e este modelo foi levado para discussão em vários níveis até ser 
aceito pelo Gerente da Exploração. 

De posse destas informações era importante o desenvolvimento de uma metodologia 
de gestão de projetos, sua utilização prática, sua manutenção e evolução, surgiu então a 
necessidade da criação do Escritório de Gerenciamento de Projetos da Exploração. 

Um Escritório de Gerenciamento de Projetos (Project Management Office, PMO) é 
um corpo ou entidade organizacional à qual são atribuídas várias responsabilidades 
relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio. 
As responsabilidades de um PMO podem variar desde funções de suporte ao 
gerenciamento de projetos até ser o responsável pelo gerenciamento direto de um 
projeto (PMBoK, 2008). O PMO da Exploração teria a dupla função de criar a 
metodologia e utilizá-la gerenciando diretamente todos os projetos exploratórios. 

A quarta fase do ciclo do ciclo de vida de gestão de projetos de Kezner (2002), 
denominada “Crescimento” inclui as etapas de: 

• Estabelecimento das fases do ciclo de vida 
• Desenvolvimento de uma metodologia de gestão de projetos 
• Fundamentação da metodologia para um planejamento efetivo 
• Minimização da ocorrência de mudanças 
• Seleção do software apropriado para sustentar a metodologia 

Passamos então para a escolha do software. 

 
4. Desenvolver ou comprar 

Segundo Kezner (2002): “As metodologias para gestão de projetos exigem 
softwares de apoio”, e o próximo passo seria o de analisar dentro das necessidades 
requeridas a solução que melhor se adequasse a elas. 

A primeira ação tomada foi a de verificar as soluções existentes no mercado. 
Verificar a política de utilização corporativa para softwares de acompanhamento de 
projetos, cuja ferramenta, é o MS Project, o que não inviabilizaria o estudo para 
aquisição de outra ferramenta, mas demandaria um tempo para que o setor competente 
(Tecnologia da Informação e Telecomunicações - TIC) cumprisse todos os processos 
para validação e homologação da ferramenta.  

A rotina do setor consistia em reuniões semanais de Acompanhamentos de Projetos 
onde resumos eram feitos em Excel e depois transportados para o Power Point, o que 
gerava muito trabalho sem ganho efetivo de qualidade. Em uma nova tentativa, já 
utilizando o MS Project como ferramenta de acompanhamento de projetos, tentamos 
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utilizá-la também como ferramenta de apresentação não atingindo o grau de satisfação 
esperado junto aos gerentes setoriais e ao gerente da Exploração.  

Chegamos a conclusão de que existem no mercado ótimas ferramentas de operação, 
mas não uma que também oferecesse uma interface para tomadas de decisão. 

Além disso, foram vislumbradas outras vantagens como: 
• Utilização da base de dados existentes - diminuindo a duplicidade de entrada 

de dados e de armazenamento da informação (informações de contratos, 
poços, etc), diminuindo por conseguinte informações divergentes ou 
desatualizadas; 

• Integração ao sistema de correio da Petrobras - facilitando a comunicação 
interna; 

• Interação com sistemas legados existentes - permitindo assim que 
pudéssemos acessar informações dos sistemas de poços, custos, cronogramas 
de sondas, etc; 

• Armazenamento de arquivos diversos – mapas, orçamentos de poços, e-
mails, links, etc; 

• Desenvolvimento de uma ferramenta customizada, ou seja, feito sob medida 
para a Exploração, podendo ser alterada a qualquer instante. 

 
5. O PCPE – Planejamento e Controle de Projetos Exploratórios 

A UO-ES/EXP junto com a Tecnologia da Informação e Telecomunicações – 
TICDT-ES vem desenvolvendo desde 2007 este software de gerenciamento de projetos 
direcionado para área de exploração da indústria do petróleo. Este sistema com 
plataforma Java (JPS), denominado Programação e Controle de Projetos Exploratórios – 
PCPE, tem como ponto principal à utilização da Base de Dados Integrada do segmento 
de Exploração e Produção (Contém informações de concessões, poços, parcerias, etc), 
para que as informações apresentadas sejam confiáveis e o sistema tenha credibilidade 
junto aos gestores. 

Uma das características que torna o sistema bastante amigável é a facilidade de 
acesso, onde os usuários podem acessá-lo via Intranet. 

Além disto, o sistema está preparado para ser acessado através de aplicativos como, 
por exemplo, o sistema georeferenciado PANGEA, em implantação, onde o usuário 
autorizado pode acessar diretamente uma concessão exploratória ao clicar sobre um 
mapa. 

O mecanismo de segurança implantado garante que somente pessoas logadas em 
computadores da rede Petrobras e cadastradas no sistema são autorizadas a acessá-lo. O 
sistema envia automaticamente uma mensagem aos responsáveis, caso haja uma 
tentativa de acesso indevida. 

 Existem três perfis de usuário como segue: 
• Administrador – tem acesso completo a todas as telas do sistema; 
• Escritor – tem acesso completo a quase todas as telas do sistema. Só não tem 

acesso às funcionalidades de Cadastro de Usuário e Cadastro de Parâmetros 
do Sistema e possui acesso restrito às telas de Configuração de Painel, sendo 
permitida apenas a visualização das informações; 

• Leitor – tem acesso às telas de Consulta ao Painel e módulo de relatórios. É 
permitida apenas a visualização de informações para usuários com este perfil. 

A estrutura do PCPE foi montada a partir de discussões entre as gerências da 
Exploração, onde cada gestor/coordenador descreveu todas as atividades desenvolvidas 
durante o ciclo de vida dos projetos exploratórios. As Estruturas Analíticas dos Projetos 
foram formatadas de forma a organizar os projetos em vários níveis de detalhe e os 
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modelos elaborados contemplam projetos sob Concessão Exploratória, em Planos de 
Avaliação e Ring Fences. 

A modelagem do PCPE originou-se com o uso em paralelo da ferramenta MS Project 
na qual se teve o cuidado de mapear os responsáveis por cada uma das atividades 
(Figura 2). Deve ficar claro que pelo modelo de gestão da UO-ES/EXP todas as 
atividades a serem realizadas, independentes do executor, são controladas pela gerência 
setorial de Programação e Controle da Gerência de Exploração. Este é um dos principais 
trabalhos a serem implementados por cada Unidade de Negócio e pelas Gerências do 
E&P-EXP, ou seja, fazer adequações à realidade de sua área de atuação. 

 

 
Figura 2 – Template do MS Project mostrando atividades a serem controladas num 

projeto em Concessão Exploratória no mar. 
 
O acompanhamento e atualização dos projetos são feitos diariamente, com 

informações recebidas dos gerentes e dos técnicos envolvidos, onde se registram o 
andamento, definem-se prioridades, e alteram-se os status das atividades. 

A consulta das informações mais recentes pode ser feita simplesmente posicionando 
o mouse sobre uma atividade, projeto, bloco ou concessão, como é apresentado nas 
figuras 3 e 4. 



6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – PCPE mostrando o controle diário das atividades desenvolvidas 
 

 
Figura 4 – PCPE mostrando informações extraídas da Base Integrada de Dados (BW do 

SAP) 
 
O PCPE possui dois caminhos para ver detalhes de uma atividade ou atualizar suas 

informações. Uma pela opção Cadastro e a outra clicando sobre a atividade na tela de 
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consultar projetos. Pela segunda opção é possível ir rapidamente de um projeto para 
outro. A Figura 5 mostra esse detalhamento. 

 

 
Figura 5 – PCPE mostrando o registro com o histórico das atividades e gestão do bloco 

exploratório 
 
A implantação do PCPE trouxe como consequência confiabilidade das informações 

por serem extraídas de uma base de dados integrada, arquivadas num documento único 
e por manter um histórico das ocorrências. Cada informação é mantida pelo responsável 
pela mesma. Isso propicia um melhor planejamento em cada projeto e pode ser utilizado 
como suporte a decisões gerenciais.  

Além da confiabilidade e segurança, o conjunto de informações disponíveis no PCPE 
torna ágil a geração de resumos e relatórios como o resumo apresentado na figura 6. 

O Sistema PCPE foi divulgado para todas as gerências de Programação e Controle 
Exploratório das Unidades de Negócio e Gerências do E&P-EXP em dois treinamentos. 
Como existem pequenas diferenças nos processos de cada gerencia, foram sugeridas 
algumas melhorias no Sistema. Como uma das vantagens em adotar um sistema é a 
homogeneidade no processo, está planejada uma discussão entre todos os gerentes dos 
PCEs e ACPs (Acompanhamento e Controle de Projetos) para analisar a aplicabilidade 
de cada modificação proposta. 
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Figura 6 – PCPE mostrando um resumo com as situações que precisam de decisões dos 

coordenadores e gerentes. 
 

Estamos no momento estudando a integração dos Sistemas PCPE e EXATA 
(Sistema de Acompanhamento de Poços em Tempo Real) com o objetivo de gerenciar 
os projetos de perfuração exploratória que são responsáveis por mais de 70% dos 
investimentos exploratórios da UO-ES.  

O PCPE é um sistema de integração multidisciplinar, envolvendo todas as 
funcionalidades da Exploração integradas com às áreas operacionais e ativos de 
produção. Com o objetivo de acompanhar e gerir as atividades exploratórias da Unidade 
bem como auxiliar nas tomadas de decisões com segurança e em tempo real. 
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