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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como proposta apresentar a teoria de           

gerenciamento de projetos aplicada no setor de óleo e gás devido a sua crescente              

importância no mercado atual. Baseado no guia Project Management Body of           

Knowledge (PMBOK), criado pelo renomado instituto Project Management        

Institute (PMI), o gerenciamento de projetos é dividido em cinco fases (iniciação;            

planejamento; execução; monitoramento e controle; encerramento) e 10 áreas de          

conhecimento, sendo foco deste trabalho a fase de planejamento. Para mostrar           

como essa ferramenta é aplicada na indústria química foi incorporada a base            

teórica do gerenciamento no estudo de caso do projeto de desidratação do gás             

natural por absorção com trietilenoglicol (TEG). No estudo de caso, foram           

apresentados os planos de gerenciamento das 10 áreas de conhecimento          

mostrando como essas devem ser executadas e interligadas evidenciando que o           

pilar para o sucesso está em organizar as atividades que serão realizadas. 

 

Palavras-chaves : gerenciamento, planejamento, projetos, gás natural, glicol 
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ABSTRACT 
 

This project intend to present the theory of project management applied to            

oil and gas field due to the increased importance of it in the current market. Based                

on Project Management Body of Knowledge (PMBOK) guide, built by Project           

Management Institute (PMI), the project management is divided in five phases           

(initiating; planning; executing; monitoring and controlling; and closing) and ten          

knowledge areas , focusing on planning. The theoretical basis of project           

management and its incorporation in the case study of natural gas dehydration by             

absorption with triethylene glycol (TEG) was created to show how this tool is             

applied on the chemical industry. In the case study, the management plans of all              

knowledge areas were presented showing how they should be executed and           

interconnected. The pillar to a successful execution is the organization of the            

activities.  

 

Key words: management, planning, projects, natural gas, glycol 
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CAPÍTULO 1 
 

Introdução  
 

1.1 - Cenário Atual e Importância de Gerenciamento de Projetos 

A globalização, as tecnologias emergentes, a rapidez com que as          

mudanças estão ocorrendo no ambiente empresarial tornou o gerenciamento de          

projetos um assunto em destaque. O cenário atual é caracterizado pela alta            

competitividade, margem de lucro estreita, equipe reduzida, clientes exigentes o          

que é um cenário ideal para projetos bem gerenciados onde encontra-se           

resultados efetivos com o uso reduzido de recursos. Gerenciar bem projetos           

dentro da empresa tornou-se questão de sobrevivência das organizações.  

O aumento do número de projetos aliado a necessidade de resultados           

rápidos e eficientes reforçou a importância do gerenciamento de projetos.          

Estima-se que mais de 20 trilhões de dólares são gastos anualmente nesta            

atividade pelo mundo, o que representa 25% do PIB mundial, além de mais de 20               

milhões de profissionais estarem envolvidos (DELGROSSO apud SOTILLE et al,          

2014). 

Nesse contexto de mudanças aceleradas e busca por projetos bem          

planejados, as empresas tornaram-se mais dependentes do seu capital humano.          

A procura por profissionais que tenham conhecimento das metodologias e saibam           

aplicá-las em seus projetos cresceu substancialmente. Na Figura 1.1 é possível           

observar a evolução de profissionais com o certificado de Gerente Profissional de            

Projetos (PMP), que consiste no título concedido pela Project Management          

Institute (PMI) desde 1984. Certificado este que é altamente reconhecido no           

campo empresarial. Muitas corporações já estão classificando o conhecimento         

dos seus profissionais em gerenciamento de projetos como uma ferramenta          

poderosa para gerar riquezas. Para também potencializar essa sabedoria         

enriquecedora as empresas estão investindo em câmbio de conhecimento através          

de workshops, tutoriais online entre outras formas de troca de conhecimento           
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dentro dos profissionais da própria empresa. Dentro das áreas de conhecimento           

esperadas para os profissionais destacam-se além do gerenciamento de custo e           

tempo, o controle de risco, contratações e gestão de pessoas.  

 
(Fonte: PMI, 2011; vargas, 2016) 

Figura 1.1 - Evolução dos profissionais com certificado de Gerente Profissional de 

Projetos (PMP) ao longo dos últimos 22 anos no mundo.  

 

A pesquisa do Archibald & Prado (2014) concluiu, de forma geral, que            

existe uma relação direta entre o conhecimento dos profissionais em          

gerenciamento de projetos e os indicadores de desempenho. Quanto maior o           

conhecimento adequado na área maior o sucesso do projeto, maior porcentagem           

de cumprimento do escopo, menor fracasso, atraso e excesso do custo. Assim,            

ao assumir gerenciamento de projetos como um potencial investimento oficializa a           

necessidade de implementar conhecimento, técnicas e ferramentas para atingir o          

sucesso do projeto (PMBOK, 2014). 

Considerando o mercado de Óleo e Gás que se destaca no setor de             

energia e vivencia uma fase de recuperação, a estratégia de investir em            
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gerenciamento de projetos e engajamento dos seus profissionais é eminente. Nos           

últimos anos essa indústria está lidando com baixa demanda e preços reduzidos.            

O preço do Petróleo brent vem crescendo desde a metade de 2016, quando             

mostrou um aumento significativo de 90 por cento em relação ao preço após o              

colapso em 2014, porém ainda muito abaixo quando comparado a 2011, que valia             

$115 ( BISCARDINI et al., 2017). O cenário atual descrito acima de equipe reduzida,             

alta demanda de trabalho e crescente número de projetos é o contexto vivido por              

empresas nesse ramo. Dessa forma, o setor de Óleo e Gás tem como principal              

desafio otimizar os resultados e o gerenciamento eficaz de projetos é uma            

ferramenta poderosa.  

Portanto, definir um planejamento que inclua o conhecimento em gerência          

de projetos é o caminho a ser seguido. Gerenciamento é organizar, planejar e              

executar as tarefas necessárias para o progresso do projeto com o objetivo de             

alcançar ou até exceder o resultado almejado. Segundo Vargas (2016) ,          

gerenciamento de projetos não é nada revolucionário mas sim uma forma           

organizada de lidar com um cenário dinâmico e complexo. Assim, no contexto            

atual, é indispensável a presença de uma equipe de projetos com conhecimento            

adequado em gerenciamento para a eficácia dos projetos e consequentemente a           

otimização dos resultados.  

 

1.2 - O Papel do Engenheiro Químico em Gerenciamento de Projetos 

Para atingir excelência em projetos, utiliza-se diversas habilidades como:  

● planejamento do projeto 

● gerenciamento de tempo,custo e escopo; 

● cronograma; 

● gerenciamento de riscos; 

● melhoria do processo; e 

●  análise do valor agregado.  

O sucesso ou fracasso na execução em cada etapa depende diretamente           

dessas habilidades, sendo responsabilidade da equipe definir o que é apropriado           
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para cada projeto. O engenheiro químico pode aplicar seu conhecimento em duas            

vertentes: atuando como engenheiro de projetos ou nos demais setores técnicos           

da engenheira (PMBOK, 2014). 

O engenheiro de projeto é responsável por planejar as atividades          

relevantes para cada etapa do projeto a partir das especificações, práticas           

apropriadas e métodos que irão garantir desde o processo inicial até a fabricação             

do produto. Com isso, torna-se imprescindível a ocupação de um engenheiro           

químico em cargos de engenheiros de projetos em empresas de óleo e gás. Seus              

conhecimentos técnicos sobre dimensionamento de equipamentos, simulação em        

softwares, controle e processos industriais são de extrema importância, ainda que           

a equipe de gerenciamento de projetos executem atividades com maior foco em            

gestāo. 

Além disso, mesmo que o engenheiro químico atue em setores técnicos           

como de controle, segurança, processo, produção, manutenção e meio ambiente          

é importante o conhecimento sobre a metodologia de gestão de projetos. No            

artigo “Você é igual seus projetos” de Tom Peters (1999), ele afirma que todo o               

trabalho de valor econômico é considerado um projeto. Tendo em vista que            

constantemente setores técnicos também lidam com trabalhos de valor         

econômico alto, ao aplicar as etapas de gerenciamento de projetos, a garantia de             

excelência do trabalho e obtenção de custo e tempo dentro do planejado serão             

maiores devido a todo embasamento teórico por trás (PETERS, 1999). 

Portanto, o profissional de engenharia química tem grande potencial para          

maximizar os benefícios do ramo de gerenciamento de projetos, tornando          

evidente que os profissionais especializados em gerência de projetos irão ter           

maior destaque no mercado de trabalho. 

 

1.3 - Objetivo 

Diante dos fatos demonstrados até aqui, o investimento do setor de óleo e             

gás na aplicação do gerenciamento de projetos e capacitação dos seus           

funcionários é fundamental. Para atingir excelência em gerenciamento de         
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projetos, foi analisada a divisão do processo de gerenciamento em cinco fases            

(iniciação; planejamento; execução; monitoramento e controle; encerramento).       

Neste trabalho dar-se-á ênfase na fase planejamento, fase que apresenta toda a            

estrutura organizacional do gerenciamento de projetos e promove a integraçāo          

entre os setores envolvidos, eliminando as dificuldades que as empresas          

apresentam em concluir os projetos dentro do escopo, prazo, custo e satisfação            

do cliente. 

O objetivo deste trabalho consiste em apresentar a metodologia de          

gerenciamento de projetos na indústria de óleo e gás de forma que possa trazer              

benefícios para a mesma. Para isso, será apresentada, no capítulo 2, a parte             

teórica da metodologia que posteriormente, no capítulo 4, será aplicada no projeto            

de Melhoria do Sistema de Desidratação do Gás Natural (MSD) da empresa            

fictícia de óleo e gás, PetroEQ. 
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CAPÍTULO 2 

Referência Bibliográfica 
 

2.1 - Projetos  

2.1.1 - Definiçāo  

Diversos institutos, associações e autores ao longo do tempo vêm          

definindo o conceito de projeto.  

“Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um         

produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos         

projetos indica que eles têm um início e um término definidos. O            

término é alcançado quando os objetivos do projeto são atingidos          

ou quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não           

serão ou não podem ser alcançados, ou quando a necessidade do           

projeto deixar de existir” (PMBOK, 2014, p. 3). 
“Projeto é um processo único, consistindo de um grupo de          

atividades coordenadas e controladas com datas para início e         

término, empreendido para alcance de um objetivo conforme        

requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e        

recursos” (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),       

2000, p. 2). 
Para Rabechini JUNIOR et al. (2002), uma das definições de projeto que            

nāo deixa dúvida e descreve todos os elementos necessários é apresentado pelo            

autor G. J. Tuman.  

“Um projeto é uma organização de pessoas dedicadas visando         

atingir um propósito e objetivo específico. Projetos geralmente        

envolvem gastos, ações únicas ou empreendimentos de altos        

riscos no qual tem que ser completado numa certa data por um            

montante de dinheiro, dentro de alguma expectativa de        

desempenho. No mínimo todos projetos necessitam de terem seus         

objetivos bem definidos e recursos suficientes para poderem        
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desenvolver as tarefas requeridas” (TUMAN apud RABECHINI       

JUNIOR et al., 2002, p 31). 

Por meio das definições anteriores conclui-se que um projeto se diferencia           

dos processos através de duas características principais: temporalidade e         

singularidade. Uma atividade repetitiva pode ser classificada como processo e          

qualquer atividade que nāo seja fixa como projeto. É dito temporário pois existe             

uma data de começo e fim determinado durante o planejamento, não significando            

curta duração, e dito individual por nāo existirem dois projetos iguais, pois cria-se             

um produto, serviço ou resultado que nāo existia anteriormente (POSSI et al,            

2006). Para a equipe responsável pelo projeto, as atividades muitas vezes são            

novas, o que exige um planejamento com maior dedicação ao comparar ao            

trabalho de rotina. Sendo também necessário em muitos projetos que todos os            

níveis organizacionais de uma empresa sejam envolvidos para garantir o objetivo           

(PMBOK, 2014). 

Os objetivos de uma empresa são traduzidos em estratégias, as quais são            

executadas através de projetos. O planejamento estratégico é uma técnica          

corporativa que reconhece pontos fracos e fortes, identifica recursos potenciais e           

estabelece medidas a serem implementadas para que saia de sua condição atual            

(missão) e chegue à condição esperada (visão). As ações para essa transição            

geralmente são realizadas através de projetos. Atividades como reconhecer as          

demandas do mercado, desenvolver um plano de ação, garantir qualidade,          

controlar qualidade, controlar mudanças e atingir resultados são inerentes da          

estratégia e dos projetos. As organizações buscam diariamente o ponto de           

equilíbrio entre a estratégia (o que se pretende), os processos (a rotina) e os              

projetos (ações de mudança) (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003; VALLE et al, 2007).  

Segundo PMBOK (2014), exemplos de projetos sāo: 

• Um produto final, um aprimoramento de um já existente, ou componente            

de outro item. 

• Um serviço ou a capacidade de executá-lo (por exemplo uma função de             

negócios para o suporte de distribuição ou produção); 

 
23 



 
 
 
 
 
 
 

• Uma otimização nas linhas de produção (por exemplo um projeto Seis            

Sigma realizado para minimizar falhas); ou 

• Um resultado, podendo ser um documento ou produto (por exemplo           

pesquisa que amplia o conhecimento objetivando determinar se um novo          

processo beneficia a sociedade ou se uma tendência já existe). 

 

2.1.2 - Sucesso do Projeto  (VARGAS, 2016) 

É de essencial importância que se saiba o significado de um projeto            

bem-sucedido. Muitas vezes a equipe e os patrocinadores do projeto relacionam           

alguns aspectos errôneos com o sucesso do projeto. Mesmo que o projeto tenha             

ficado abaixo do orçamento pedido, tenha terminado antes do prazo, tenha           

utilizado menos insumos e mão de obra ou até mesmo o cliente seja surpreendido              

com a qualidade superior do resultado, esses aspectos não sāo suficientes para            

classificar como um projeto bem sucedido. Sob a ótica do gerenciamento,           

nenhuma dessas situações define o sucesso de um projeto, mas sim a execusāo             

do mesmo conforme o planejado. Ao relacionar o sucesso do projeto com o fato              

de superar o plano, ou seja, utilizar menos recursos que o estipulado, ocorre uma              

lacuna no planejamento devido ao fato de superestimar os itens necessários, não            

ocorrendo vitória ou economia.  

 

2.1.3 - Quando os projetos se tornam necessários 

Para Cleland (1997), existem sete fatores que tornam a aplicação do           

gerenciamento de projetos essencial e benéfica, estes apresentados na Figura          

2.1 ( apud VARGAS, 2016). 
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Fonte: Cleland apud Vargas, 2016 
  Figura 2.1 - Quando há necessidade de gerenciamento de projetos 

 

Tamanho do empreendimento - De maneira geral, empreendimentos que         

necessitam de um volume maior de mão de obra, capital e tempo do usual 

 

Interdependência - Alta interdependência entre os setores ou entre cadeia de           

suprimentos, nos quais as atividades a serem executadas são relacionadas.  

 

Importância do empreendimento - Quanto mais estratégico for o empreendimento          

ou quando existe um grande grau de risco e incerteza 

 

Reputação da organização - Quando a falha no cronograma e/ou orçamento           

influenciar a imagem e reputação da empresa 

 

Compartilhamento de recursos - Muitas vezes projetos requerem recursos caros,          

escassos e altamente especializados, tornando-se necessário um       

compartilhamento entre mais de um projeto ou trabalhos. Em uma situação como            
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essa, gerenciamento de projetos é uma alternativa eficaz para gerir esses           

recursos.  

 

Não familiaridade - Quando é necessário um esforço novo e diferente do trabalho             

realizado na rotina.  

 

Mudança de mercado - Quando o perfil de mercado das organizações é altamente             

turbulento, devido novas tecnologias ou modificações no mercado.  

 

2.2 - Gerenciamento de Projetos 

 

2.2.1 - Project Management Institute (PMI) 

O instituto de Gerenciamento de Projetos (Project Management Institute         

PMI), consiste numa associação para auxiliar os profissionais de praticamente          

todos os países do mundo atingirem a excelência no projeto através de            

metodologias (PMI, 2017). Para Heldman (2006), esta instituição é altamente          

reconhecida em termos de definições das melhores práticas de gerenciamento de           

projetos, além de trabalhar para apoiar e manter valores, éticas e padrões. 

Fundada em 1969 na Filadélfia, Pensilvânia EUA, hoje está sediado em           

diversos países inclusive no Brasil. Em 1987 publicou a primeira versão do A             

guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), com sua última            

versão publicada em 2014. Este guia sugere os processos que devem ser            

planejados e executados no gerenciamento do projeto, além das diversas          

ferramentas e técnicas para o auxílio de cada processo (MARTINS, 2010;           

SOUTO, 2011). 

 
2.2.2 - Definição  

De acordo com o PMBOK (2014), gerenciamento de projetos é definido           

como a utilização do conhecimento, das habilidades e das ferramentas e técnicas            

nas atividades do projeto para garantir seus requisitos. A gestão de projetos é             
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feita por meio da aplicação e integração dos 47 processos definidos no Guia             

PMBOK pelo PMI, logicamente, que compreendem em: 

● Grupo de processos de iniciação; 

● Grupo de processos de planejamento;  

● Grupo de processos de execução; 

● Grupo de processos de monitoramento e controle; e 

● Grupo de processos de encerramento. 

 

Os processos apresentados pelo Guia PMBOK (2014) sāo também         

agrupados em 10 áreas de conhecimentos distintas. Cada uma delas simboliza           

um conjunto inteiro de conceitos, termos e atividades que estruturam um campo            

profissional ou área de especialização. Essas áreas de conhecimento são usadas           

no projeto com um todo, mas não necessariamente são desenvolvidos os 47            

processos. Essas 10 áreas estāo identificadas a seguir: 

● Gerenciamento de Integração do Projeto; 

●  Gerenciamento do Escopo do Projeto; 

● Gerenciamento de Tempo do Projeto; 

● Gerenciamento de Custos do Projeto; 

● Gerenciamento da Qualidade do Projeto; 

● Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto; 

● Gerenciamento das Comunicações do Projeto; 

● Gerenciamento de Riscos do Projeto; 

● Gerenciamento de Aquisições do Projeto; e 

● Gerenciamento de Partes Interessadas. 

 

A Figura 2.2 refere-se ao mapeamento dos 47 processos ditos acima nas 

10 áreas de conhecimentos e nos 5 grupos de processos, mostrando quando os 

processos são interligados entre si.  
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Escopo, qualidade, cronograma, orçamento, recursos e riscos sāo algumas         

restrições conflitantes existentes nos projetos. A equipe responsável pelo projeto          

precisa concentrar-se nessas restrições, sendo necessário encontrar um ponto de          

equilíbrio, pois as características e circunstâncias do projetos influenciam essas          

restrições. Já para Newell (2005), existe a teoria da tripla restrição, segundo a             

qual três fatores conflitantes, devem ser equilibrados: tempo, custo e um terceiro,            

que pode ser qualidade ou escopo, dependo da visão adotada. Assim, tendo um             

fator escolhido como visão adotada, o fator restante torna-se consequência do           

equilíbrio. Por exemplo, definindo tempo, custo e escopo, a consequência será a            

qualidade do projeto; já adotando a visão que tempo, custo e qualidade são os              

fatores, temos o escopo como consequência do projeto.  

 

2.2.3 - Ciclo de Vida do Projeto 

2.2.3.1- Características 
Ciclo de vida do projeto é o conjunto de fases pelas quais o projeto passa,               

do início ao fim. Todos os projetos sāo divididos em fases, sejam grandes ou              

pequenos. Um projeto apresenta pelo menos uma fase inicial, uma ou mais fases             

intermediárias e uma fase final, e sua quantidade depende da complexidade,           

tamanho e ramo industrial do projeto (HELDMAN, 2006). O ciclo de vida dispõe             

de diversas similaridades encontradas em todos os projetos, não dependendo de           

sua área de atuação, contexto ou aplicabilidade.  

Os cinco grupos de processos sāo geralmente fixos independentemente do          

projeto, contendo específicos processos para contextualizar, desenvolver e        

operar, porém esse grupos de processos sāo subdivididos em fases, no qual são             

específicas da natureza de cada projeto. Essas fases, por sua vez, sāo mais um              

vez subdividida em atividades, também específica para cada projeto. Na Figura           

2.3, é possível entender a visão do ciclo de vida do projeto (VARGAS, 2016).  
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Fonte: Adaptado Vargas, 2016 

Figura 2.3 - Visão do ciclo de vida do projeto 

Segundo o guia da PMBOK (2014), existe uma estrutura genérica das           

fases do ciclo de vida, no qual todos os projetos podem ser mapeados, como              

mostrado na Figura 2.4. As fases comuns a todos os projetos sāo: início do              

projeto; organização e preparação; execução do trabalho do projeto; e          

encerramento do projeto. As fases do ciclo de vida do projeto não podem ser              

confundidas com os grupos de processos, mesmo tendo natureza semelhantes,          

pois os 47 processos pertencente a cada grupo de processos podem ocorrer em             

todas as fases de um projeto. 

 
Fonte:PMBOK, 2014 

Figura 2.4 -   Gráfico custo versus tempo em cada fase do projeto. 
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Analisando a Figura 2.4, também se pode concluir que a estrutura genérica            

apresenta algumas características sobre o custo e os membros da equipe. Tanto            

o nível do custo quanto o nível de pessoas no início do ciclo são baixos, atingindo                

um valor máximo durante a execução e caem bruscamente na fase final do             

projeto. Contudo, este custo não é uma regra para todos os projetos, podendo             

haver um custo e número de pessoas maior na fase inicial de alguns projetos.  

 

2.2.3.2 - Fases do Projeto 

Não existe um número limite para a quantidade de fases presentes em um             

projeto. Estas são uma série de atividades interligadas de maneira pensada para            

a entrega de um resultado, existindo a necessidade de mais uma fase em um              

projeto quando a natureza do trabalho a ser realizado é única para determinada             

parte do projeto. Além disso, esforço, membros da equipe e durações são            

diferentes de fase para fase. Com essa estrutura, o projeto é subdividido para             

facilitar o gerenciamento, planejamento e controle. Uma fase é dita concluída com            

a entrega de um trabalho para dar continuidade a uma próxima fase.  

Existem dois tipos comuns de fases: 

- Sequencial: quando uma fase começa somente quando uma outra         

termina 

- Sobreposta: quando uma fase começa antes da conclusão da fase          

anterior (PMBOK,2014). 

 

2.2.4 - Os Grupos de Processos e suas Áreas de Conhecimentos 

Até este momento do nosso trabalho abordamos gerenciamento de projeto          

de uma forma geral, explicando sua base teórica, objetivos, funções e           

características. Neste tópico iremos aprofundar as técnicas utilizadas para tornar          

o gerenciamento eficaz e permitir o sucesso dos projetos de engenharia.  

Para garantir a eficácia de um gerenciamento é necessário organização.          

Para gerenciar projetos, como dito anteriormente, a PMI criou uma divisão lógica            

de responsabilidades apresentada pelo PMBOK baseada em processos que tem          
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como definição ser um conjunto de técnicas e atividades interligadas que           

agregam valor e almejam a obtenção de resultados (GOMES, 2006). Os cinco            

processos de um projeto buscam responder perguntas básicas como o que           

deseja ser feito, como deseja fazer, em quanto tempo, quanto irá custar. Assim,             

os cinco grupos têm tendências claras para simplificar o andamento do projeto. 

Gerenciamento de projetos é um esforço interativo, pois uma açāo ou a            

falta dela em um dos processos, diretamente afeta os outros. Um processo é um              

conjunto de ações com objetivo de gerar um resultado e eles sāo executados por              

pessoas. Os processos têm características distintas e interfaces bem definidas,          

sāo executadas de formas diversas dependendo do projeto em questão e sempre            

estão interagindo bastante entre si. Assim, os processos são atividades          

interligadas e que ocorrem ao longo de todo o projeto onde a saída de um               

torna-se a entrada de outro. Na Figura 2.5 pode-se observar uma representaçāo            

da interação entre os processos e as suas sobreposições. 

Entrada - Documentos ou itens documentais que são importantes para          

desenvolvimento do processo, podendo ser a saída de um processo anterior; 

Ferramentas e Técnicas - Modelo, programa ou software usados para realizar a            

ação do processo gerando um resultado. Aplicado na entrada para gerar a saída; 

Saída - Documentos ou itens documentais gerado por um processo          
(DAYCHOUM, 2016; PMBOK, 2014). 

 
Fonte: PMBOK, 2014 

Figura 2.5 -  Interação dos grupos de processos 
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Além disso, como pode ser visto também na Figura 2.5, PMBOK (2014)            

afirma que o processo de monitoramento e controle ocorre durante todo o projeto,             

concomitantemente com todos os outros grupos e sendo nomeado como grupo de            

projeto de fundo.  

Devido a essa natureza interativa, os grupos de processos podem ser           

usados em fases diferentes da sua característica principal, como dita na secçāo            

2.2.2. Por exemplo, um processo de planejamento é nomeado dessa forma           

porque normalmente ocorre na fase de planejamento, porém ele pode ser usado            

no grupo de execução e continuará a ser denominado processo de planejamento.            

Portanto, a constante interação entre os grupos de processos significa que os            

processos podem se repetir durante todo o ciclo de vida do projeto.  

É reconhecido pelos profissionais da área de gerenciamento de projetos          

que existe mais de uma forma de gerenciar um projeto e que os cinco processos               

são formas de se aplicar conhecimento e habilidades variando de projeto para            

projeto. A seguir serão detalhados e descritos os cinco grupos de processos            

necessários para o sucesso do gerenciamento. 

 

2.2.4.1 - Grupo de Processo de Iniciação  
O grupo de processos de iniciação contém dois processos, que sāo           

essenciais para obter a autorização da empresa para iniciar um novo projeto. Este             

grupo define o escopo inicial, compromete os recursos financeiros, identifica as           

partes externas e internas interessadas, a equipe de gerência do projeto, o custo             

e cronograma em macro escala e principalmente o objetivo e justificativa do            

projeto (MENDES et al., 2014). Todas essas informações sāo apresentadas no           

termo de abertura do projeto e no registro de partes interessadas, como visto na              

Tabela 2.1, onde esses dois processos estão mapeados no grupo de processo de             

iniciação. Esses documentos sāo cruciais para analisar se o investimento no           

projeto é vantajoso para a organizaçāo (PMBOK, 2014). 
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A razāo principal desse grupo de processos é garantir que as expectativas            

das partes interessadas sejam atingidas pelo objetivo do projeto, dar-lhes visāo           

sobre o termo de abertura e mostrar como sua participaçāo durante o projeto             

pode assegurar suas expectativas com excelência. A participaçāo ativa         

principalmente durante o início do projeto, garante uma compreensão comum dos           

critérios, reduz custos indiretos de envolvimento e normalmente atingem maior          

nível de aceitação e satisfação de todas as partes interessadas (PMBOK, 2014).            

A saída desse processos, termo de abertura, torna-se entrada para o próximo            

grupo (HELDMAN,2006). 

 

2.2.4.2 - Grupo de Processo de Planejamento 
O grupo de processos de planejamento tem o objetivo de determinar o            

escopo completo, definir e aprimorar os objetivos e desenvolver as ações           

necessárias para atingi-los. Sendo o grupo, no qual todas informações          

encontradas no termo de abertura, serão pensadas detalhadamente (PMBOK,         

2014).  

Entre todos os grupos de processos, o planejamento é o que apresenta o             

maior número de processos. Todas as dez áreas de conhecimento são           

desenvolvidas neste grupo. Além disso, os próximos três grupos são diretamente           

dependentes do grupo de processo de planejamento e dos documentos aqui           

gerados (HELDMAN,2006).  

Pela sua natureza complexa, podem ocorrer mudanças para uma análise           

adicional, pois no decorrer do projeto, principalmente na execução, mais          

informações ou caracteristicas surgem, com isso uma atualização torna-se         

necessária. Este replanejamento progressivo do plano do projeto é conhecido por           

“planejamento de ondas sucessivas”, significando que o planejamento e os          

documentos têm o caráter iterativo e contínuo. O objetivo principal é delinear uma             

estratégia (plano) e o caminho das ações para o concluir a fase com sucesso              

(PMBOK, 2014). 

 

 
34 



 
 
 
 
 
 
 

2.3.4.3 - Grupo de Processo de Execuçāo 
O grupo de processo de execução consiste basicamente em oitos          

processos realizados para concretizar o plano definido no grupo anterior com o            

fim de garantir as especificações do projeto. Coordenar recursos e pessoas, gerir            

as expectativas dos interessados e também integrar e realizar trabalhos alinhado           

com o plano do projeto são características importantes neste grupo.  

Mudanças na duraçāo estipulada para cada atividade, na produtividade, na          

quantidade dos recursos e riscos imprevistos sāo exemplo de variações que           

podem afetar o planejamento ou documentos do projeto. Contudo, essas          

mudanças exigem uma análise detalhada para serem aprovadas e assim serem           

adicionadas no plano e documentos do projeto (PMBOK, 2014). 

Para Heldman (2006), neste grupo normalmente utiliza-se a maior parte          

dos recursos e do tempo do projeto, fazendo com que os custos nessa etapa              

sejam mais altos. Além disso, ele afirma que o maior desafio nesse ciclo é cumprir               

com o cronograma, sem ultrapassar o tempo estipulado para cada atividade.  

 

2.2.4.4 - Grupo de Processo de Monitoramento e Controle 
O grupo de processos de monitoramento e controle apresenta processos          

fundamentais para verificar, analisar e ordenar o progresso e o desempenho do            

investimento; reconhecer áreas que precisam de mudanças; e iniciar as          

mudanças. Esse grupo traz um grande benefício para o projeto, pois consiste em             

mensurar e analisar o desempenho detectando desvios com o objetivo de gerar            

variações essenciais no plano do projeto (PMBOK, 2014).  

Para Vargas (2016), esse grupo ocorre paralelamente aos demais grupos          

de processos e ao atingir seu objetivo de acompanhar e controlar todas as             

atividades do projeto, deve-se sugerir ações corretivas e preventivas no espaço           

de tempo mínimo após a identificação da anormalidade. 

Com um monitoramento contínuo, a equipe do projeto tem um diagnóstico           

melhor da saúde do projeto, identificando quaisquer área que necessitam maior           

atenção (PMBOK, 2014). 
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2.2.4.5 - Grupo de Processo de Encerramento 
O grupo de processo de encerramento apresenta processos para concluir          

todas as atividades de todos os grupos de processos anteriores. Este grupo            

averigua se os 47 processos definidos para o projeto foram completados com            

satisfação a fim de encerrar formalmente o projeto ou uma fase com excelência.             

Contudo, é possível que finalize o projeto de forma prematura, como em casos             

que os projetos sejam cancelados, por não ser mais viável ou lucrativo para as              

partes interessadas (PMBOK, 2014).  

De acordo com Heldman (2006), este grupo de processo é ignorado com            

frequência pelo membros da equipe, pois eles já se preparam para começar um             

novo trabalho em outro projeto assim que os objetivos no atual foram alcançados.             

Entretanto, executar os processos para um bom encerramento, como por exemplo           

reunir e documentar as informações para referência no futuro, evita potenciais           

problemas em próximos projetos. 

 
2.3 - Áreas de Conhecimento 
 
2.3.1 - Gerenciamento da Integração do Projeto 

Consiste nos processos e atividades de identificação, definição,        

alinhamento, unificação e coordenação das próximas nove áreas de         

conhecimentos. Seu objetivo é que a equipe atue na mesma direção, com as             

mesmas metas e haja conexão entre as áreas como um todo, sendo o único que               

está presente em todos os grupos de processos (PMBOK, 2014; VARGAS, 2014).  

Para Carvalho & Rabechini Jr. (2011) a integração tem papel fundamental           

no gerenciamento, pois cria condições propícias para evolução adequada de um           

projeto. Neste aspecto, como existe um grande elo entre as diversas áreas de             

projetos, é de responsabilidade do gerenciamento de integraçāo realizar as          

interfaces entres todas as áreas de conhecimento e também coordenar as           

mudanças necessárias em cada uma, analisando o impacto que pode ocorrer.  
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Cada processo, como pode ser observado na Figura 2.6, possui entradas,           

ferramentas e técnicas que podem ser utilizadas e as saídas resultantes. Todas            

as demais áreas de conhecimentos também são compostas por processos          

subdivididos dessa forma sendo ativos de processos organizacionais e os fatores           

ambientais, por exemplo, são entradas de todos os processos (PMBOK, 2014). 

 
Fonte: Adaptado do PMBOK, 2014. 

Figura 2.6 - Visão geral do gerenciamento de integração  
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2.3.1.1 - Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto  
Desenvolver o termo de abertura de projeto (TAP) é o processo de criar um              

documento que formalmente autoriza um projeto, contendo diversas informações         

importantes para a motivação e aprovação do projeto, como o título, objetivo,            

vantagens, requisitos iniciais, premissas, restrições, principais riscos, estimativas        

iniciais de custo, cronograma básico, escopo macro, equipe básica, entre outros.           

Este documento estabelece uma comunicação entre a equipe executora e a           

organização solicitante, além de formalizar o início do projeto (CARVALHO;          

RABECHINI JR., 2011; VARGAS, 2014). 

 

2.3.1.2 - Desenvolver o plano de gerenciamento de projeto 
O plano de gerenciamento do projeto também conhecido como plano           

global do projeto é processo de organizar e integrar todos os planos auxiliares             

(planos das áreas de conhecimento) em um plano central (PMBOK, 2014;           

VARGAS, 2014). 

 

2.3.2 - Gerenciamento de Escopo do Projeto 

Este consiste nos processos necessários para garantir o que o projeto           

deve ou não conter, incluindo apenas o necessário para atingir o objetivo, sem             

excesso de gasto e tempo (PMBOK, 2014). 

Para Vargas (2014), nesta área são definidos e controlado as atividades a            

serem executadas pelo projeto, garantindo que o resultado final desejado seja           

adquirido através da menor quantidade de trabalho, não abandonado nenhuma          

premissa estabelecida no termo de abertura.  

 

2.3.2.1 - Planejar o Gerenciamento do Escopo 
Neste processo é criado o plano de gerenciamento do escopo, documento           

esse que descreve como o escopo será gerenciado durante todo o ciclo de vida              

do projeto e também como as mudanças em relação ao mesmo serão geridas. A              

 
38 



 
 
 
 
 
 
 

principal vantagem da criação deste documento é a redução dos desvios do            

projeto. 

Como entrada deste processo temos: o plano de gerenciamento do projeto,           

o termo de abertura, fatores ambientais da empresa e os ativos de processos             

organizacionais. O início da criação do plano de gerenciamento do escopo é a             

análise das entradas através das ferramentas deste processo: opiniões         

especializadas e reuniões. O plano de gerenciamento do escopo, saída deste           

processo, documenta como o escopo do projeto será definido, verificado e           

gerenciado (PMBOK,2014; SOTILLE et al., 2014; VARGAS, 2014). 

 

2.3.2.2 - Coletar Requisitos 
Requisitos sāo as condições básicas ou necessárias para atingir o objetivo           

definido. No aspecto de gerenciamento de projeto, este processo determina,          

documenta e gerencia os requisitos que atendam às expectativas das partes           

interessadas e ao objetivo do projeto (SOTILLE et al., 2014; VARGAS, 2014).  

Este processo de coletar requisitos é altamente dependente de processos          

da área de comunicação e relacionado aos processos da área das partes            

interessadas, consequentemente relacionado ao da área de integração        

(CARVALHO; RABECHINI JR., 2011) 

Durante o processo, sāo usadas diversas técnicas e ferramentas para os           

requisitos serem coletados. Dependendo da característica da coleta dos         

requisitos, deve-se executar a técnica mais adequada para à situação. As           

técnicas e ferramentas mais usadas sāo entrevistas, grupo de discussão,          

questionário e brainstorming. A partir destas técnicas, sāo gerados dois          

documentos importantes para este processo: documentação dos requisitos e         

matriz de rastreabilidade dos requisitos (SOTILLE et al., 2014). 

A documentação dos requisitos contém os requisitos coletados e de que           

modo eles irão permitir chegar aos objetivos do projeto. Os requisitos podem ser             

listados de maneira geral (alto nível) no início do projeto e progressivamente            
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serem detalhados. Aspectos importante para a documentação de requisitos sāo:          

título, descrição básica, oportunidade, objetivo, requisitos funcionais e não         

funcionais, requerimentos básicos de qualidade, entre outros (VARGAS, 2014). 

Já a matriz de rastreabilidade dos requisitos (RMT) consiste em uma           

tabela, que conecta os requisitos de sua origem às entregas e os rastreia durante              

todo o projeto dentro do EAP, mostrando seu status. De maneira simples, a RMT              

geralmente contém os seguintes aspectos: identificador, nome do requisito,         

descrição, classificação, prioridade e status (SOTILLE et al., 2014).  

 
2.3.2.3 - Definir Escopo 

Neste processo ocorre uma descrição detalhada do projeto, de forma          

paulatina e progressiva com base no termo de abertura, contendo o que precisa             

ser feito, o que deve ser feito e como mensurar os resultados. Sendo assim, os               

principais componentes deste documento é o detalhamento das informações que          

apresentam no termo de abertura (SOTILLE et al., 2014). Seu principal benefício            

é estabelecer os limites do projeto, definindo quais requisitos coletados          

anteriormente estaram dentro do escopo (PMBOK, 2014). 

A principal saída gerada por este processo é a declaração do escopo do             

projeto, este documento consiste na formalização de todos os trabalhos e           

entregas a serem desenvolvidos, auxiliando a equipe sobre as características e           

limites do projeto (VARGAS, 2014).  

 

2.3.2.4 - Criar Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 
Neste processo ocorre uma subdivisão das entregas e do trabalho em itens            

menores e melhores gerenciáveis, fornecendo uma visāo estruturada do que          

precisa ser entregue. A saída gerada é a estrutura analitica do projeto (EAP) que              

é realizada através da organização hierárquica dos trabalhos a serem executados           

pela equipe, sendo que cada nível descendente da EAP significa uma definição            

mais detalhada do projeto. 
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A principal técnica usada é a decomposição, que divide e subdivide o            

escopo e as entregas em frações menores tornando mais fácil o gerenciamento.            

No contexto da EAP, pacote de trabalho é usado para agrupar as atividades do              

projeto e se encontra no nível mais baixo da estrutura analítica. Essa técnica             

geralmente envolve identificar e analisar as entregas e trabalhos, estruturar e           

organizar a EAP, decompor os níveis mais altos em componentes de menores            

níveis, entre outros (PMBOK, 2014; SOTILLE et al., 2014).  

 

2.3.3 - Gerenciamento de Tempo de Projeto 

Consiste nos processos indispensáveis para definir e gerir o tempo          

estimado de cada atividade do projeto. Através das ferramentas e técnicas para            

gerenciar o tempo no projeto, é também possível ter conhecimento principalmente           

de como o projeto está evoluindo e se está atendendo o cronograma planejado             

(BARCAUI et al., 2013).  

 

2.3.3.1 - Planejar o gerenciamento de cronograma 

Consiste em planejar, desenvolver, gerenciar, executar e controlar o         

cronograma do projeto através de documentação, procedimentos e políticas         

estabelecidas para este processo. A partir das entradas, ferramentas e técnicas, é            

gerado neste processo uma saída: plano de gerenciamento de cronograma.  

O plano é um documento que deve conter o título, nome do autor do              

documento, as políticas do cronograma, sistema de controle de mudanças,          

frequência de avaliação, alocação financeira, frequência de atualização do plano          

e outros itens relacionado ao gerenciamento do tempo. Este documento serve           

para registrar as diretrizes do cronograma e também como referência para as            

partes interessadas  (VARGAS, 2014).  
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2.3.3.2 - Definir atividades 
Neste processo é identificado e documentado as ações específicas que          

devem ser realizadas para a entrega do projeto definido na declaração do escopo             

(DINSMORE; BREWIN, 2009).  

Segundo o guia PMBOK (2014) e Barcaui et al. (2013), devemos           

destrinchar o pacote de trabalho definidos na EAP em atividades, com o objetivo             

de gerar as ações necessárias para finalizar cada entrega do projeto. O processo             

de definição das atividades é dependente do gerenciamento de escopo, tornando           

difícil defini-las sem o conhecimento total do escopo. Consequentemente,         

algumas saídas do escopo são de extrema importância como entrada desse           

processo (BARCAUI et al., 2013).  

As técnicas e ferramentas utilizadas para a definição das atividades são           

decomposição, planejamento de ondas sucessivas e opinião especializada. A         

decomposição já foi descrita anteriormente na seção 2.3.2.4., e esse processo é            

utilizado para subdividir os pacotes de trabalho em atividades. O planejamento em            

ondas sucessivas consiste em planejar em mais detalhes o trabalho a ser            

realizado em curto prazo e em menos detalhes o trabalho a longo prazo, sendo              

elaborado de forma progressiva. Já a ferramenta de opinião especializada          

consiste em consultar membros da equipe ou especialistas que tenham          

experiência ou habilidade em cronograma de projeto (PMBOK, 2014). 

Com base nas entradas e utilizando as ferramentas e técnicas, são           

geradas três saídas: listas de atividades, atributos das atividades e listas de            

macros. Na lista de atividade é constituido uma listagem abrangente das ações do             

projeto, detalhando todos os pacotes de trabalho. Os atributos das atividades           

representam a classificação do tipo, responsável, local, data e duração de cada            

ação. A lista de marco consiste na listagem de marcos, que representam um             

evento importante no projeto e as entregas do pacote de trabalho. Os marcos não              

têm duração, pois representam um momento no tempo (VARGAS, 2014; PMBOK,           

2014). 
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2.3.3.3 - Sequenciar as atividades 

Neste processo é sequenciado as atividades já listadas, e também          

estabelece a relação de dependência, sendo possível a identificação do          

relacionamento lógico entre as atividades (BARCAUI et al, 2013). As entradas           

também são as saídas do escopo, além das saídas no processo anterior            

(VARGAS, 2014). 

Método do diagrama de precedência (MDP) e determinação de         

dependência são as ferramentas e técnicas utilizadas. O MDP é uma técnica            

onde as atividades são simbolizadas por nós e conectadas graficamente por           

relacionamentos lógicos, com objetivo de mostrar a sequência das atividades.          

Existem quatro tipos de relacionamentos lógicos: 

- Término para início (TI): uma atividade sucessora não é iniciada antes de            

uma atividade predecessora tenha finalizado.  

- Término para término (TT): uma atividade não pode terminar antes que a            

atividade relacionada termine.  

- Início para início (II): uma atividade não pode iniciar antes que a atividade             

relacionada inicie.  

- Início para término (IT): uma atividade sucessora não pode ser finalizada           

antes que uma atividade predecessora inicie.  

Outra ferramenta utilizada é a determinação da dependência entre as          

atividades, que podem ser representadas por quatro atributos: obrigatória ou          

arbitradas, interna ou externa.  

- Dependência obrigatória: são requeridas no contrato ou legalmente, ou         

inerentes à natureza do trabalho 

- Dependência arbitrada: são definidas com base nas melhores práticas ou          

quando aquela sequência é desejada. 

- Dependência externa: relação entre atividades que não estão sob controle          

dos membros do projeto, por exemplo atividades realizadas por         

fornecedores ou consultores.  

 
43 



 
 
 
 
 
 
 

- Dependência interna: relação entre atividades sob o controle dos membros          

do projeto (ALMEIDA, 2014; PMBOK 2014).  

A saída principal gerada neste processo é o diagrama de redes, no qual é              

representado graficamente as relações lógicas entre as atividades do        

cronograma, mostrando como o projeto está inter-relacionado (DINSMORE;        

BREWIN, 2009).  

 

2.3.3.4 - Estimar recursos das atividades  

Este processo consiste em estimar as quantidades e tipos de materiais,           

equipamentos, pessoas ou suprimentos necessários para a realização de cada          

atividade definida (PMI, 2011). Além disso, são imprescindíveis para execução de           

processo o conhecimento sobre os atributos, o calendário (disponibilidade de          

recursos), riscos, custos, entre outros. A ferramenta mais significativa é a           

estimativa "bottom-up" (em português: de baixo para cima), no qual decompõe as            

atividades em mais detalhes para atingir um grau de confiança aceitável e realista             

(PMBOK, 2014). 

As duas principais saídas geradas são lista de recursos do projeto e            

alocação dos recursos. A lista de recursos contém todos os recursos a serem             

empregados, sendo subdivido em materiais, equipamentos e profissionais. Já a          

alocação dos recursos relaciona a listagem exata dos recursos a sua respectiva            

atividade (VARGAS, 2014).  

 

2.3.3.5 - Estimar as durações das atividades 

Este processo tem o objetivo de estimar a duração necessária para cada            

atividade ser concluída em relação ao número de horas disponíveis para de            

trabalho (PMI, 2011). Sendo assim, as entradas deste processo consiste na           

soma das entradas e saídas da seção anterior 2.3.3.4, excluindo que este não há              

relação com o custo.  

Segundo Carvalho & Rabechini Jr. (2011), dentre as ferramentas e          

técnicas, uma que deve destaque é a estimativa de três pontos, que considera o              
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grau de incerteza e risco ao estimar precisamente uma atividade. Esse conceito            

gerou a técnica Program Evaluation and Review Technique (PERT), no qual usa            

três estimativa para concluir um intervalo aproximado para a duração, aplicando           

em uma fórmula para gerar uma duração esperada : 

- Mais provável (tM): baseada num cenário realista da atividade, no qual os            

recursos alocados estão acessíveis e os requisitos estão observados 

- Otimista (tO): baseada no melhor cenário da atividade 

- Pessimista (tP): baseada no pior cenário da atividade 

- Esperada (tE): baseado nos valores assumidos para as estimativas citadas          

acima, a duração esperada é calculada através da equação 2.1. 

                                                    (2.1)E t = 6
tO+4tM+tP

 

Portanto, a principal saída gerada é estimativa das durações das          

atividades, que são avaliações da quantidade de período de trabalho necessário           

para finalizar uma atividade. Além disso, caso seja necessário é realizado as            

atualizações nos documentos do projeto (VARGAS, 2014). 

  

2.3.3.6 - Desenvolver o cronograma  

Neste processo analisa-se as sequências de atividades, seus recursos         

necessários, suas durações e restrições, com um objetivo de criar um modelo de             

cronograma do projeto (PMBOK, 2014).  

Tanto nesse processo, quanto nos outros processos de gerenciamento de          

tempo, um software muito utilizado é o MS Project. Este software é uma             

ferramenta muito utilizada, que nos permite criar um cronograma com todas as            

limitações e dependências das atividades, podendo acessar os macros e          

atividades futuros (MICROSOFT, 2017; ALMEIDA, 2014). Além disso,        

disponibiliza a criação de Gráficos de Gantt, uma das técnicas mais utilizadas e             

antigas neste processo para a implementação do cronograma de projeto. Henry           

Gantt criou um diagrama que ilustrava as atividades em escala de tempo, a partir              
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da duração do planejamento e o desenvolvimento da atividade (CARVALHO;          

RABECHINI JR., 2011). 

De acordo com o PMBOK (2014), com essas técnicas e ferramentas           

torna-se possível gerar as três saídas principais, que são:  

- Linha de base do cronograma: consiste na versão original e aprovada pelas            

partes interessadas, no qual só pode ser mudado a partir de controles            

formais. Seu objetivo é que durante o controle e monitoramento as datas            

aprovadas sejam comparadas com as reais.  

- Cronograma: onde contém principalmente datas de início e término         

planejadas para as atividades e de forma mais aprofundada inclui o Gráfico            

de Gantt, Gráfico de Marcos e Diagrama de Rede.  

- Calendário do projeto: agendamento das atividades. 

 
2.3.4 - Gerenciamento do Custo de Projeto 

Este processo tem por objetivo estimar os recursos das atividades para           

cada pacote de trabalho normalmente expresso em horas, o custo dos recursos            

de equipamento além da estrutura e material necessários para a execução das            

atividades listadas (MORELLI, 2007). 

 

2.3.4.1 - Planejar o Gerenciamento do Custo  
Planejar o gerenciamento do custo significa estabelecer e documentar as          

diretrizes necessárias para gerenciar os custos do projeto.  

A saída deste processo é o plano de gerenciamento do custo, documento            

esse que descreve como os custos serão planejados, estruturados e controlados           

além de documentar as técnicas e ferramentas utilizadas pelos processos de           

gerenciamento do custo (PMBOK, 2014). 

 

2.3.4.2 - Estimar o Custo  

Este é designado à estimar os custos para cada recurso (humano, material            

e equipamento). Neste processo, através de técnicas e ferramentas, são          
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estudados as melhores estratégias para se estimar os custo das atividades           

definidas na estrutura analitica do projeto (EAP) (MORELLI, 2007; PMBOK, 2014). 

 

2.3.4.3 - Determinar o Orçamento 

Este processo tem como função juntar os custos estimados para as            

atividades dos pacotes de trabalho do projeto estabelecendo uma linha de base            

dos custos. O orçamento do projeto é todo o fundo autorizado para a execução              

sendo a linha de base do custo a versão aprovada do orçamento do projeto              

excluindo as reservas gerenciais. 

A saída deste processo, a linha de base do custo, é gerada através de              

ferramentas e técnicas renomadas ( MORELLI, 2007; PMBOK, 2014). 

  

2.3.5 - Gerenciamento de Qualidade de Projeto 

Este consiste nos processos e nas ações para determinar as políticas de            

qualidade e as responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça às           

necessidades e normas. Tem como o objetivo principal garantir se o projeto será             

finalizado dentro da qualidade planejada, atingindo a satisfação de todos          

envolvidos (VARGAS, 2014; PMBOK, 2014).  

Kerzner (2001) e Vargas (2014) enfatizam a grande importância da gestão           

da qualidade. Para estes autores a qualidade de um projeto deve receber            

prioridade igual a escopo, custo e prazo.  

Gerenciamento de qualidade procura minimizar a variação e atingir         

resultados que cumpram requisitos estipulados. Ao cumpri-los, benefícios como         

menos retrabalho, alta produtividade, custos reduzidos, maior satisfação dos         

envolvidos e maior lucratividade são facilmente concretizados (PMBOK, 2014). 

Para a ISO 9000 (ABNT, 2005) qualidade é o "grau no qual um conjunto de               

características inerentes satisfaz a requisitos". No contexto do guia PMBOK, sua           

abordagem em gestão de qualidade é altamente alinhada com as normas           

propostas pela ISO, usando esta como sua única referência (CARVALHO;          

RABECHINI JR., 2011). Diante disso, o PMBOK desenvolve abordagem como          
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satisfação do cliente, prevenção ao invés de inspeção, melhoria contínua,          

responsabilidade da gerência e custo da qualidade que são de total           

compatibilidade com a ISO (PMBOK, 2014).  

 

2.3.5.1 - Planejar o gerenciamento de qualidade 

Planejar o gerenciamento de qualidade significa identificar os requisitos         

necessários que irão garantir que o projeto siga os padrões de qualidade. Para             

isso, serão selecionadas técnicas e ferramentas com o objetivo de orientar e            

documentar como a qualidade será assegurada durante a realização do projeto.           

Planejar é fazer certo na primeira vez (PMBOK, 2014; SPINOLA et al., 2014). 

Análise custo-benefício, custo da qualidade e a ferramenta plan, do, check           

and act (PDCA) para solucionar problemas são algumas das ferramentas usadas           

para a eficácia do planejamento gerencial da qualidade. No nosso trabalho iremos            

dar ênfase na ferramenta PDCA que é recomendada pela ISO 9001 e            

amplamente reconhecida (ABNT, 2008). 

A análise custo-benefício é realizada para cada atividade de qualidade e           

compara o valor gasto com esta com o benefício esperado, mensurando assim a             

eficiência de cada ação. A outra técnica, o custo de qualidade, envolve todas as              

despesas da empresa durante o projeto sendo elas os custos para garantir o             

cumprimento dos requisitos, os custos na avaliação do cumprimento e também as            

despesas geradas pelo não cumprimento gerando retrabalho, também conhecido         

como custos de má qualidade (PMBOK, 2014).  

A ferramenta de qualidade PDCA tem como objetivo promover a melhoria           

contínua por meio de quatro ações subsequentes: Planejar (plan), Fazer (Do),           

Checar (Check) e Agir (Act). Esse método é renomado pois além de identificar a              

causa raiz do problema também entende como este surgiu, suas consequências e            

como solucioná-lo. Quando identificado a oportunidade de melhoria, é sugerido a           

mudança e as ações são tomadas de forma a garantir a qualidade dos processos. 

Esse método de análise e mudança parte do pressuposto que o           

planejamento é algo mutável e deve ocorrer durante todo o ciclo de vida do              
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projeto, podendo ser alterado durante o seu decorrer. A ferramenta PDCA ajuda            

nesse controle garantindo que cada processo ocorra de forma mais eficiente           

(AGOSTINETTO, 2006).  

 

2.3.6 - Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto 

O gerenciamento dos recursos humanos tem como função orientar, gerir e           

organizar as pessoas que compõem o projeto e suas responsabilidades. O           

principal objetivo e consequentemente vantagem deste processo é a criação de           

estratégias que permitam a alocação eficaz do capital intelectual no projeto           

alcançando, simultaneamente, os objetivos da organização e dos funcionários         

(ÁVILA; STECCAS, 2015; PMBOK, 2014). 

 
2.3.6.1 - Planejar o gerenciamento dos recursos humanos 

Planejar o gerenciamento dos recursos humanos é identificar e documentar          

as responsabilidades, habilidades e relações hierárquicas necessárias para        

sucesso do projeto.  

As técnicas e ferramentas utilizadas neste processo são: os organogramas          

que mostram a relação de hierarquia dentro da equipe de projeto, as tabelas de              

responsabilidades que relaciona os pacotes de trabalho com os membros da           

equipe e as descrições dos papéis onde as responsabilidades dos membros da            

equipe são detalhados. 

Com as técnicas citadas é possível gerar o documento de saída deste            

processo, o plano de gerenciamento dos recursos humanos, documento esse que           

descreve como a equipe de projeto será gerenciada (PMBOK,2014; VARGAS,          

2014).  

 

2.3.7 - Gerenciamento das Comunicações do Projeto 

O gerenciamento da comunicação do projeto tem como objetivo gerar,          

coletar, distribuir, gerir, armazenar, monitorar, controlar e apresentar de maneira          

oportuna e apropriada as informações durante todo o projeto (PERRELLI, 2004).           
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Sendo assim, é imprescindível um processo de comunicação para garantir que as            

informações cheguem às pessoas certas no tempo correto. Dentro do projeto a            

comunicação é uma ferramenta importante para integrar toda a equipe (VARGAS,           

2014).  

Em uma pesquisa realizada pela PMI, mostra que a comunicação é a            

principal habilidade necessária e valorizada para gerir um projeto, porém esta           

também representa a maior deficiência entre os gerentes e o maior causador de             

problemas (PMSurvey apud CHAVES et al., 2014). 

 

2.3.7.1 - Planejar o Gerenciamento de Comunicações  
Planejar o gerenciamento das comunicações consiste no processo de         

desenvolver um plano de comunicação com uma abordagem apropriada tendo          

como base as necessidades de informações e requisitos dos envolvidos. As           

principais ferramentas utilizadas para este processo são reuniões periódicas e          

outros métodos como comunicação interativa (telefonemas e videoconferência),        

comunicação ativa ( e mails e relatórios) e comunicação passiva ( intranet, bancos           

de dados de lições aprendidas) (PMBOK, 2014). 

O plano de gerenciamento da comunicação é a principal saída deste           

processo. No plano devem estar documentados imprescindivelmente os        

processos do gerenciamento das comunicações, os eventos (reuniões e         

apresentações), atas das reuniões, cronograma dos eventos (VARGAS, 2014).  

 

2.3.8 - Gerenciamento dos Riscos do Projeto 

O gerenciamento dos riscos tem como objetivo maximizar os resultados e           

minimizar as incertezas do projeto. A ISO 31000 (ABNT, 2009) é uma norma             

internacional mundialmente conhecida que define princípios e orientações para a          

gestão de riscos de forma que qualquer segmento, independente do seu           

tamanho, possa gerir os potenciais riscos (HOPKIN, 2017).  

A ISO 31000 define risco como o efeito da incerteza nos objetivos.            

Segundo Purdy (2010), risco não pode ser considerado um efeito negativo que            
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deve ser evitado; risco é simplesmente um fato que quando identificado e            

avaliado com sucesso pode ser mudado para o alcance dos resultados           

esperados. A correta identificação dos riscos, avaliação das causas e          

consequências e a mudança para atingir os objetivos do projeto significa           

gerenciar os riscos (ABNT, 2009). 

 

2.3.8.1- Planejar o Gerenciamento dos Riscos 

Planejar o gerenciamento dos riscos é definir e documentar como serão           

conduzidas as atividades de gerenciamento. O planejamento eficaz aumenta         

significativamente a probabilidade do sucesso no gerenciamento dos riscos. É          

papel do planejamento fornecer tempo e recursos apropriados para que os           

processos possam ser realizados positivamente, além de especificar a forma com           

que as atividades serão realizadas em cada um deles (MARTINS; FERREIRA,           

2014; PMBOK, 2014). 

As técnicas e ferramentas neste processo são usadas para definir o           

contexto do gerenciamento dos riscos levando em consideração o contexto do           

projeto e a opinião das partes interessadas. Por conta disso, as entradas para             

este processo são principalmente o plano de gerenciamento do projeto, o TAP e o              

registo das partes interessadas.  

O plano de gerenciamento dos riscos é saída deste processo. Esse           

documento deve conter as diretrizes das atividades que serão realizadas, tais           

como a estrutura analitica que será usada para categorizar os riscos, o método de              

identificação, qualificação, quantificação dos riscos e como serão realizadas as          

respostas aos mesmos (PMBOK, 2014). 

 
2.3.8.2 - Identificar os Riscos 

Identificar significa determinar quais são os potenciais riscos para o projeto.           

Esse processo é considerado um dos mais relevantes para o gerenciamento dos            

riscos, uma vez que a eficiência com que os riscos são identificados implica             

diretamente na eficácia do gerenciamento (MARTINS, 2006).  
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Esse processo é iterativo devido à possibilidade de aparecimento de novos           

riscos durante todo o ciclo de vida do projeto. As entradas, as ferramentas e              

técnicas e as saídas desse processo serão apresentados a seguir. 

As entradas desse processo mostram a relação do mesmo com outras           

áreas de conhecimento. Além do plano de gerenciamento dos riscos, o plano de             

gerenciamento da qualidade, custo e recursos humanos também são algumas          

das suas entradas.  

Para identificar riscos existem algumas técnicas renomadas como        

brainstorming, técnica Delphi, entrevista, análise SWOT e identificação de causas          

dentre outras. No presente caso, a ferramenta que terá ênfase por sua eficiência             

e ampla utilização no mercado será brainstorming. Essa técnica consiste na           

obtenção de uma lista completa dos riscos do projeto através de uma discussão             

em grupo onde é estimulada a geração de ideias com foco na qualidade, sem              

críticas e com seleção das melhores através do aperfeiçoamento e combinação           

das ideias apresentadas pelos participantes.  

Através das entradas e das ferramenta de identificação é gerada a saída            

desse processo que é o registro dos riscos, documento que torna-se entrada dos             

próximos processos de gerenciamento dos riscos. O registro dos riscos é um            

documento onde estão listados os riscos identificados e as suas potenciais           

respostas(PMBOK, 2014; MARTINS, 2006).  

 

2.3.8.3 - Realizar a análise Qualitativa dos Riscos 
Analisar qualitativamente os riscos significa mensurar a magnitude de cada          

risco identificado através da análise da probabilidade do risco ocorrer versus o            

seu impacto, que é o efeito do risco em um objetivo do projeto, podendo ser na                

qualidade, custo ou cronograma. 

Este processo tem como principal objetivo priorizar os riscos identificados          

para o planejamento eficaz das respostas.  

A técnica amplamente utilizada para a análise qualitativa é a matriz de            

probabilidade e impacto. Essa matriz combina a probabilidade do risco com o seu             
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impacto resultando na classificação do risco por prioridade, podendo ela ser alta,            

moderada ou baixa. A análise é feita para cada risco identificado e expressa             

numericamente ou por escrito conforme a preferência organizacional de cada          

instituição. 

A saída deste processo é a atualização do registro dos riscos, onde o             

documento irá agora apresentar a prioridade de cada risco. Este processo pode            

ser entrada da análise quantitativa dos riscos, caso avaliada como necessária           

para o projeto, ou ser diretamente relacionada ao planejamento das respostas aos            

riscos (MARTINS; FERREIRA, 2014; PMBOK, 2014). 

 

2.3.8.4 - Realizar a análise Quantitativa dos Riscos 
A análise quantitativa dos riscos é a expressão em forma de número do             

efeito do risco em determinado objetivo do projeto. Este processo tem a função de              

reduzir as incertezas ao embasar numericamente a análise qualitativa prévia dos           

riscos. 

Segundo Loosemore et al. (2006), a análise quantitativa dos riscos não é            

amplamente usada em setores como o de óleo e gás, petroquímicos e nucleares             

porque a complexidade e preço desta análise torna-a ainda mais quantitativa.  

Algumas das técnicas e ferramentas conhecidas para a realização na          

análise quantitativa são: análise de sensibilidade, análise do valor monetário          

esperado (VME) e modelagem e simulação.  

A saída deste processo, assim como o da análise qualitativa, é a            

atualização do registro de riscos (LOOSEMORE ET AL., 2006; PMBOK, 2014).  

 

2.3.8.5 - Planejar as Respostas aos Riscos 

Planejar as respostas aos riscos significa agir de forma a aumentar os            

impactos positivos dos riscos e diminuir os negativos. Existem estratégias          

diferentes para abordar os riscos quando estes são avaliados como ameaças           

(impacto negativo) ou oportunidades (impacto positivo) (MARTINS; FERREIRA,        

2014; PURDY,2010; PMBOK, 2014). 
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As entradas deste processo são: o plano de gerenciamento e o registro de             

riscos atualizado após as análises qualitativa e quantitativas, quando realizadas. 

As técnicas e ferramentas neste processo são usadas para auxiliar na           

escolha das melhores respostas. A forma de agir tem relação direta com a             

avaliação de cada risco. 

As possíveis respostas para as ameaças são: mitigar, prevenir, transferir e           

aceitar. As duas primeiras ações sao comumente usadas quando os riscos são            

considerados de alto impacto, já a transferência e aceitação sao aplicadas para            

risco de baixo impacto. Já para as oportunidades as respostas são: explorar,            

melhorar, compartilhar e aceitar. Como pode ser observado a resposta de aceitar            

pode ser utilizada tanto para riscos de impacto positivo quanto para os de impacto              

negativo.  

A saída deste processo é a atualização no plano de gerenciamento do            

projeto, uma vez que as ações de prevenção aos potenciais riscos podem            

modificar o planejamento de áreas de conhecimento como qualidade, custo e           

cronograma (PMBOK, 2014). 

 

2.3.9 - Gerenciamento das Aquisições do Projeto 

O gerenciamento de aquisições do projeto são processos para compra de           

produtos, serviços ou resultados que são externos a equipe de projeto e são             

necessários para o cumprimento do escopo. 

Esses processos englobam acordos entre fornecedores e compradores        

que são documentados através de contratos. É responsabilidade da equipe de           

projeto assegurar que a compra atenda as especificações do projeto juntamente           

com as regulamentações da organização, para isso a equipe pode e deve buscar             

apoio de profissionais da empresa que sejam especializados na área de contratos            

(HADDAD, 2007; PMBOK, 2014). 

 

 
54 



 
 
 
 
 
 
 

2.3.9.1 - Planejar o Gerenciamento das Aquisições  
Planejar o gerenciamento das aquisições é documentar como os demais          

processos devem ocorrer. As atividades deste processo são: Definir as aquisições           

necessárias, obter uma lista, especificar o produto, gerar critérios de avaliação,           

elaborar o contrato, preparar o pedido, solicitar propostas, gerar lista dos           

potenciais fornecedores e descrever como os processos de aquisição irão ser           

executados, monitorados e encerrados.  

Para a realização das atividades deste processo são utilizadas técnicas e           

ferramentas. O primeiro passo é identificar se o trabalho deve ser realizado dentro             

da empresa ou se é necessário contratar terceiros, nesse caso, a técnica que             

pode ser usada é análise de fazer ou comprar. Definido o que será comprado,              

inicia-se o planejamento onde é gerada a lista de compras e são definidas as              

ações que devem ser realizadas para que os itens sejam devidamente           

contratados, para isso, são realizadas reuniões.  

A saída deste processo é o plano de gerenciamento das aquisições, um            

documento que descreve como os processos de aquisições serão gerenciados          

para que as entregas da Estrutura Analítica do Projeto - EAP sejam cumpridas             

com sucesso (PMBOK, 2014; ROSA, 2016). 

 
2.3.10 - Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto 

O gerenciamento das partes interessadas tem como objetivo identificar as          

pessoas, grupo ou organizações que influenciam ou são influenciadas pelo          

projeto, analisar o impacto das mesmas e criar um sistema de engajamento das             

partes interessadas na decisão e execução do projeto. A habilidade do gerente do             

projeto em conseguir engajar as partes interessadas e intermediar os interesses           

conflitantes é relevante para o sucesso do projeto (PMBOK, 2014). 

As partes interessadas podem ter influencia positiva ou negativa no projeto           

e podem ser classificadas como internos ou externos à empresa. Os internos são,             

por exemplo, o gerente do projeto, o patrocinador e os funcionários, já os externos              
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são: órgãos reguladores, fornecedores e clientes (VARGAS, 2014; WARD;         

CHAPMAN, 2008). 

 
2.3.10.1 - Identificar as partes interessadas 

A função deste processo é identificar as pessoas, grupo ou organizações           

envolvidas no projeto, analisar as respectivos interesses e documentá-los. O          

principal objetivo é permitir que o gerente de projeto identifique corretamente a            

relevância de cada parte interessada no projeto. 

As técnicas e ferramentas deste processo são: análise das partes          

interessadas, opinião especializada e reuniões. A análise das partes interessadas          

é a principal delas, essa ferramenta identifica a motivação das partes           

interessadas, o relacionamento das mesmas com o projeto e com as demais            

partes. Para isso existem quatro modelos de análise: grau poder/interesse, grau           

poder/influencia, grau influencia/impacto e modelo de relevância. A saída deste          

processo é o registro das partes interessadas, documento esse que deve ser            

atualizado frequentemente devido a possibilidade da identificação de novas partes          

interessadas durante o decorrer do projeto (PMBOK, 2014; VARGAS, 2014). 

 

2.3.10.2 - Planejar o gerenciamento das partes interessadas 
 

Planejar o gerenciamento das partes interessadas significa criar estratégias         

para envolver adequadamente as partes interessadas no projeto. Este processo          

demonstra como o projeto afetará as partes interessadas permitindo o gerente de            

projeto engajar as partes de forma eficaz.  

A ferramenta utilizada neste processo é a técnica analítica da matriz de            

avaliação do nível de engajamento das partes interessadas. Essa técnica          

compara o atual envolvimento das partes interessadas com o desejado através de            

uma matriz com níveis de engajamento classificados como: desinformado,         

resistente, neutro, dá apoio, lidera. Por meio do processo analítico é possível            
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identificar e documentar falhas entre o esperado e o atual envolvimento das            

partes interessadas. 

A saída deste processo é o plano de gerenciamento das partes           

interessadas. Esse plano é um documento que apresenta as estratégias          

necessárias para o engajamento das partes interessadas podendo ser um          

documento formal e estruturado e detalhado ou um documento mais simples           

dependendo da magnitude do projeto (PMBOK, 2014; VARGAS, 2014). 
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CAPÍTULO 3 
Descriçāo do Projeto 

 

3.1 - Fundamentação teórica do projeto 

A indústria de óleo e gás é uma indústria do setor energético e tem como               

bases a exploração e a produção. Os derivados obtidos através do refino do             

petróleo e do processamento do gás natural são de ampla importância no cenário             

atual de crescente demanda energética. 

O Gás Natural é uma substância composta por hidrocarbonetos,         

majoritariamente metano ( CH4), que se encontra na forma gasosa à temperatura           

ambiente. O gás natural pode ser classificado em duas categorias: associado e            

não associado. O gás natural associado é o que se encontra misturado com o              

petróleo no reservatório, já o não associado é gás natural que se encontra na              

matriz rochosa livre do petróleo e da água. No brasil, o gás produzido é              

predominantemente gás natural associado (ANP, 2017). 

O Gás Natural extraído do reservatório juntamente com o óleo, depois de            

tratado, tem duas funções principais na indústria de óleo e gás: venda e gas lift. O                

gás natural é vendido para prover energia para consumo e o gas lift é um método                

artificial utilizado pela indústria para aumentar a extração de óleo do poço através             

da injeção de gás com alta pressão no reservatório por tubos para aumentar a              

diferença de pressão entre o reservatório e o fundo aumentando o escoamento de             

óleo para a superfície (SAEPUDIN et. al., 2007).  

Para essas duas funções é importante retirar o excesso de água do gás             

natural visto que essa combinação leva a formação de hidratos, compostos           

cristalinos que bloqueiam linhas, válvulas e equipamentos (NÓBREGA, 2001).  

 

3.2 - Processo de tratamento: Desidratação 

Nos reservatórios de onde são extraídos o gás natural e óleo também há             

presença de água. A quantidade de água no gás natural é normalmente medida             
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em centenas de libras de água por milhões de pés cúbicos-padrões de gás             

(lbm/MMscf) e indiretamente medida pelo seu ponto de orvalho . Para estar           1

dentro das especificações o gás deve conter entre 6 e 8 lbm/MMscf em             

quantidade de água e ter ponto de orvalho igual ou menor a -10 °C (CARROLL,              

2014). 

Um dos grandes problemas encontrados pela indústria de Óleo e Gás é a             

formação de hidratos sendo gastos, anualmente, milhões de dólares com o           

tratamento através da injeção de químicos. A formação de hidratos ocorre devido            

a presença de água em cenários de alta pressão e baixa temperatura. Este             

fenômeno assemelha-se à pedaços de gelo que causam entupimento de          

tubulações e equipamentos gerando prejuízo na produção, processamento e         

transporte do gás natural. Além dos problemas com hidratos, a presença de água             

também leva à diminuição do poder calorífico do gás natural, aumenta o potencial             

de corrosão na presença de H2S e CO2 e dificulta o escoamento do gás pela               

tubulação (CARROLL, 2014; GUO; GHALAMBOR, 2012). 

A desidratação é o processo de tratamento do gás natural em que é             

retirado o excesso de água. Este processo pode ser feito de quatro formas             

diferentes, sendo elas o resfriamento, a compressão seguida de refrigeração, a           

adsorção e a absorção. No gás natural, a presença de água no estado líquido              

aumenta à medida que a temperatura diminui, em condições isobáricas. O           

método de resfriamento é simples: utiliza-se um refrigerador para diminuir a           

temperatura do gás e consequentemente o vapor de água torna-se líquido, sendo            

então retirado do sistema. Em relação à pressão, o ponto de saturação de água              

no gás diminui em altas pressões, dessa forma, o método de compressão seguido             

de refrigeração comprime o gás e resfria-o removendo a água condensada. No            

método de absorção, o gás natural entra em contracorrente com o líquido            

dessecante que por ter afinidade com a água carreia as gotículas de água             

presentes no gás enquanto no método de adsorção a água é retirada do gás              

1 Ponto de orvalho: temperatura, em uma dada pressão, em que o gás se encontra saturado com 
água (Carroll, 2014). 
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através do contato com um sólido dessecante que tem afinidade por água (GUO;             

GHALAMBOR, 2012).  

 

3.3 - Visão geral do projeto 

A empresa fictícia, PetroEQ, decidiu expandir sua produção e iniciou no           

começo do ano a tentativa de extrair óleo de um novo poço porém encontrou              

barreiras. A principal delas foi durante a injeção do gas lift, que diferente dos              

demais poços, apresentou um cenário de aumento de pressão e diminuição da            

vazão de óleo com o decorrer da injeção, cenário que indica a formação de              

hidrato. Estudos mostram que as condições dos poços influenciam diretamente          

nas especificações necessárias do gas lift. 

Atualmente o sistema de desidratação do gás natural realizado pela          

empresa é eficaz para os demais poços, garantindo o ponto de orvalho de -10 °C.              

Para solucionar o problema de produção de hidrato no novo poço, esse projeto             

tem como objetivo diminuir a quantidade de água no gas lift, o que significa              

diminuir o ponto de orvalho do gás para -26 °C. É responsabilidade do projeto de              

Melhoria da Performance do Sistema de Desidratação do Gás Natural, em sua            

primeira fase estudar os parâmetros de otimização do sistema de desidratação do            

gás natural e posteriormente, em sua segunda fase, desenvolver a melhor           

alternativa encontrada para novo poço.  

O método de desidratação usado pela PetroEQ é o método de absorção            

com glicol devido a sua facilidade de operação e automatização que o torna o              

mais eficiente e economicamente favorável.  

O glicol é um dessecante líquido amplamente utilizado pois apresenta          

baixa solubilidade no gás natural além de ter alta higroscopicidade, baixa pressão            

de vapor e alto ponto de ebulição. Existem quatro tipos de glicol utilizados no              

processo de desidratação do gás natural: etileno glicol (EG), dietilieno glicol           

(DEG), trietileno glicol (TEG) e tetraetileno glicol (T4EG). O TEG ganhou maior            

destaque devido ao valor econômico e à seguranca operacional (IKOKU apud           

NÓBREGA, 2003). 
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Como pode ser observado na Figura 3.1, a planta do processo de            

desidratação por absorção com TEG da PetroEQ é principalmente composta por           

uma coluna de absorção e uma torre de destilação. Nesse processo, o gás natural              

e o glicol entram em contato na coluna de absorção onde as gotículas de água do                

gás serão carregadas pelo TEG que posteriormente passará por uma torre de            

destilação onde serão removidos os hidrocarbonetos e a água do glicol, que            

regenerado, voltará para a coluna de absorção aumentando a eficiência da planta            

e garantindo um gás dentro das especificações.  

 
Fonte: Adaptado de DITL & NETUSIL, 2012 

Figura 3.1 - Diagrama de desidratação do gás natural por absorção com TEG. 

 

Considerando que o principal equipamento de transferência de massa do          

processo é a coluna de absorção, a PetroEQ decidiu focar seus estudos neste             

equipamento uma vez que é ele que mais impacta na quantidade final de água no               

gás natural (JOKAR et al.,2014). 
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Para o estudo de otimização do processo a principal ferramenta usada foi o             

software de simulação. O pacote de propriedade do fluido escolhido foi o            

Peng-Robinson devido a sua maior eficiência para processos de gás natural.           

Além disso, foi selecionada a utilização atualizada do software porque nesta           

versão houve a atualização do pacote de glicol tornando a simulação do sistema             

de desidratação mais eficiente. 

O primeiro passo do estudo de otimização consistiu de uma busca na            

literatura sobre os principais parâmetros para os modelos citados acima. Após a            

pesquisa, concluiu-se que para a simulação do processo de desidratação do gás            

natural segundo as condições de processo da PetroEQ era necessário atentar-se           

aos requisitos a seguir.  

Em relação a coluna de absorção, concluiu-se que temperatura máxima de           

entrada do gás natural é de 50°C, porque temperaturas mais elevadas levam a             

uma perda desnecessária de glicol. A pressão máxima de operação deve ser de             

270 bar, porque em altas pressões a quantidade de vapor de água no gás diminui,               

o que significa menos remoção da quantidade de água por absorção. Em relação             

ao número de pratos na coluna, este tem relação direta com a quantidade de              

reciclo do líquido dessecante; quanto menor o número de pratos maior a            

necessidade de reciclo. Em relação ao regenerador concluiu-se que a          

temperatura máxima de operação do refervedor é de 205°C, porque em           

temperaturas superiores pode ocorrer a degradação do líquido dessecante TEG          

(MOKHATAB; POE, 2006). 

Após a pesquisa na literatura, a PetroEQ simulou o processo de           

desidratação do gás natural por absorção com TEG segundo as condições atuais            

de processo. Atentando-se às conclusões listadas acima e com as ferramentas           

apropriadas do software, a PetroEQ conseguiu simular um processo otimizado          

garantindo TEG para reciclo com 98% de pureza, ponto de orvalho do gás -26 °C              

e diminuir a quantidade de TEG reciclado (redução do OPEX ). 2

2 OPEX: é uma sigla derivada da expressão Operational Expenditure, que significa o capital 
utilizado para manutenção e despesas operacionais de uma empresa. 
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Com auxílio da simulação do processo para otimização, foi sugerido          

mudanças no processo da PetroEQ que serão listadas e explicadas a seguir: 

- Aumento do número de pratos da coluna de absorção de 8 para 12. 

- Aumento da quantidade de alimentação TEG de 2 para 3 gal/lb H2O 

- Aumento da temperatura do refervedor de 190 °C para 205 °C. 

Cada uma dessas mudanças têm funções diferentes para tornar o          

processo mais eficiente. A primeira mudança e com maior impacto no processo é             

o aumento do número de pratos da coluna, que irá permitir maiores zonas de              

contato entre o gás natural e o glicol permitindo reduzir o ponto de orvalho do gás                

porém somente com o aumento do número de pratos não seria possível atingir o              

resultado almejado. Para isto, juntamente com a troca das especificações da           

coluna, é necessário aumentar a vazão de entrada do TEG na coluna de             

absorção para atingir o ponto de orvalho de -26 °C. A última mudança é o aumento               

da temperatura de operação do refervedor que irá aumentar sua eficiência           

permitindo uma menor quantidade de reciclo de TEG devido à sua  maior pureza. 

Além dessas mudanças, foram tomadas as decisões de manter a          

temperatura de entrada da coluna de absorção em 30°C para garantir que a perda              

de TEG no gás natural continue dentro de especificação sendo menor que 1.05             

gal/MMscf e também manter a pressão de operação da coluna de absorção em             

120 bar para  absorver a maior quantidade possível de água do gás.  

No próximo capítulo será apresentado o estudo de caso do gerenciamento           

do projeto de Melhoria do Sistema de Desidratação do Gás Natural (MSD) pela             

empresa PetroEQ que será dividido em duas fases. A primeira fase é constituída             

do estudo das possíveis alternativas para a otimização do processo e em sua             

segunda fase a execução das alternativas escolhidas. O capítulo a seguir irá            

mostrar como aplicar as ferramentas de gerenciamento em um projeto na           

indústria de óleo e gás.   
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CAPÍTULO 4 
Estudo de Caso 

 
Neste capítulo será aplicado a metodologia do gerenciamento apresentada         

no capítulo 2 no projeto de Melhoria do Sistema de Desidratação do Gás Natural              

(MSD) da empresa fictícia PetroEQ. Para facilitar o gerenciamento, devido a           

complexidade do projeto, a PetroEQ decidiu dividi-lo em duas fases sequenciais.           

A primeira fase consiste no estudo do atual sistema de desidratação e na seleção              

das alternativas de otimização e a segunda fase, no qual inicia após o término da               

primeira, consiste na execução das alternativas selecionadas.  

 

 4.1 Gerenciamento de Integração 

 

4.1.1 Termo de Abertura  
 

Na Figura 4.1 é possível observar o termo de abertura do projeto MSD,             

onde contém as características importantes para um termo de abertura,          

formalizando a aprovação e início do projeto na empresa PetroEQ. 

 

4.1.2 - Plano de Gerenciamento de Integração 

 

O plano de gerenciamento de integração é a junção simplificada dos outros            

nove planos do projeto. Para evitar repetição, esses planos serão exemplificados           

detalhadamente ao longo deste capítulo em sua devida área de conhecimento.  
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Fonte: Autor 

Figura 4.1 - Termo de abertura do projeto MSD da PetroEQ 
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4.2 - Gerenciamento de Escopo 

 

Como visto no capítulo 2, esta seção enfatiza a definição e controle das             

atividades que serão executadas no projeto. A Figura 4.2a/b é um documento que             

descreve as diretrizes utilizadas para gerenciar e controlar o escopo. No           

documento da Figura 4.3 apresenta os requisitos funcionais, requisitos         

não-funcionais, requisitos de qualidade e os critérios de aceitação para o sucesso            

do projeto MSD, juntamente com a Tabela 4.1 esses requisitos são identificados,            

classificados e priorizados. Subsequentemente, o escopo é definido na Figura 4.4,           

destacando o plano estratégico, o objetivo, razão, visão de sucesso e todas as             

entregas ao longo do projeto.  
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4.2.1 - Planejar o Gerenciamento do Escopo 

 
Fonte: Autor 

Figura 4.2a - Plano de Gerenciamento de Escopo do projeto MSD 
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Fonte: Autor 

Figura 4.2b - Plano de Gerenciamento de Escopo do projeto MSD 
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4.2.2 - Coletar Requisitos 

 
Fonte: Autor, baseado em CARVALHO & RABECHINI JR., 2011 

Figura 4.3 - Documento de requisitos do projeto MSD da PetroEQ 
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Tabela 4.1 - Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos 

Descriçāo do Requisito 
Tipo do 

Requisito Prioridade EAP 
ID Requisitos 
Relacionado

s 
Status 

Utilização da versão mais 
atualizada do software onde foi 
melhorado a pacote de glicol 

Funcional 1- Essencial 2 2 Aberto 

Estudo dos parâmetros de 
processo no software Funcional 1-Essencial 2;3 1 Aberto 

Escolha da melhor alternativa 
segundo tempo e custo Funcional 1-Essencial 3 2;1 Aberto 

Teste piloto da alternativa 
selecionada Funcional 2- Desejável 5.1 10 Aberto 

Após implementada a melhoria 
realizar teste semanais de medição 
da quantidade de água no gás 
natural 

Funcional 2- Desejável 6;7 11 Aberto 

Os software adquiridos para o 
projeto devem estar de acordo com 
a licença da PetroEQ 

Nāo 
Funcional 1-Essencial 2 9 Aberto 

Os custos indiretos da PetroEQ 
com o projeto MSD nāo devem ser 
considerados no orçamento 

Nāo 
Funcional 3 - Opcional 1 8 Aberto 

É necessário um termo de 
confiabilidade com qualquer 
empresa contratada para prestar 
serviços de consultoria 

Nāo 
Funcional 

1-Essencial - 7;9 Aberto 

Os terceirizados que participaram 
do projeto MSD devem estar a par 
das políticas de segurança da 
empresa 

Nāo 
Funcional 

2- Desejável - 6;8 Aberto 

Empresa de consultoria precisa 
provar experiência com 
dimensionamento e instalação de 
coluna de absorção. 

Qualidade 2- Desejável 
 
1 
 

- Aberto 

As análises de teste de água 
devem estar dentro dos padrões de 
especificações para aprovação 

Qualidade 1-Essencial 6;7 5 Aberto 

Fonte: Autor 
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4.2.3 - Definir o Escopo 

 
Fonte: Autor 
Figura 4.4 - Declaração do escopo do projeto MSD da PetroEQ  
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4.2.4 - Criar EAP 

EAP Analítico 

 

Fonte: Autor 
Figura 4.5 - Estrutura Analitica do Projeto Detalhado 

 

Na Figura 4.5, observa-se uma organização hierárquica através de uma          

visão estruturada do que precisa ser entregue, no qual essas entregas, também            

conhecidas como pacotes de trabalho, estão representadas pela cor amarela na           

figura. Os pacotes de trabalho são divididos em itens menores, como pode ser             

visto nos quadrados da cor cinza, objetivando um melhor gerenciamento. No           

geral, este diagrama facilita a equipe a compreender como o projeto está            

estruturado.  

 
4.3 - Gerenciamento de Tempo 

As Figuras 4.6a/b representam o plano de gerenciamento do cronograma,          

documento que descreve as diretrizes para gerenciar os prazos do projeto. 
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4.3.1 - Planejar o gerenciamento do cronograma 

 
Fonte: Autor 

Figura 4.6a -  Plano do Gerenciamento do Tempo do projeto MSD 
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Fonte: Autor 

Figura 4.6b -  Plano do Gerenciamento do Tempo do projeto MSD 

 

4.3.2 - Definir atividades 

Nas Tabelas 4.2a/b estão listadas todas as atividades necessárias para o           

projeto MSD da PetroEQ seja executado. Os pacotes anteriormente dividido no           
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EAP, seção 4.2.4, aqui são subdivididos em atividades. Além disso, os IDs,            

número de identificação das colunas na tabela 4.2a/b, 9, 20, 35, 52, 69 81 e 85                

são sete os marcos do projeto, não tendo duração e representando a entrega de              

cada pacote de trabalho. Quanto a saída de atributo de atividades, a Tabela 4.3              

contém as informações necessárias de apenas um pacote de trabalho. Esta           

tabela junto com os atributos das outras atividades devem ficar em documentos            

de fácil acesso para as partes interessadas, contendo data de início, duração,            

responsável, ID, entre outros. 
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Tabela 4.2a -  Listagem das atividades do projeto MDS 

 
Fonte: Autor 
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Tabela 4.2b -  Listagem das atividades do projeto MDS 
 

 
Fonte: Autor 
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Tabela 4.3 -  Atributos das atividades do pacote de trabalho software. 

 
Fonte: Autor 

  
4.3.3 - Sequenciar atividades 

Como dito na secção 2.3.3.4 existem duas técnicas para sequenciar as           

atividades, são elas: método do diagrama de precedência (MDP) e determinação           

de dependência. Devido ao grande número de atividades, para o maior           

entendimento do processo, optou-se na demonstração apenas de dois exemplos. 

As atividades do pacote cinco de trabalho (ID 53, Tabela 4.2), “execução            

da execução das alternativas selecionados”, contém três alternativas escolhidas,         

para uma otimização no cronograma optou-se para estas terem relacionamento          

lógico de início para início, dependência arbitrária. Em outras palavras, essas           

alternativas serão executadas ao mesmo tempo durante o projeto, por escolha da            

equipe de projeto. 

 Outro exemplo que podemos citar são as atividades do pacote três de            

trabalho (ID 21, Tabela 4.2), “estudo”, só podem ser iniciadas quando a “validação             

pacote de glicol do software”, atividade essa pertencente ao pacote dois de            

trabalho (ID 10, Tabela 4.2), for finalizada com sucesso. Optou-se no projeto MSD             

que essas atividades tivessem relacionamento lógico de término para início e           

dependência obrigatória, porque sem a validação não teria sentido continuar, uma           
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vez que não estaria provado que o software apresenta bons resultados para o             

sistema de desidratação em análise.  

Posteriormente, na secção 4.3.5, as Figuras 4.8 a/b observa-se que as           

atividades são ordenadas por setas que ilustram o sequenciamento das          

atividades de acordo com a relação estabelecida entre elas no projeto. 

 

4.3.4 - Estimar recursos das atividades 

Nesta secção, devido ao extenso número de atividades e a semelhança           

dos recursos nas diferentes atividades, optou-se por exemplificar somente o          

pacote dois de trabalho (ID 10, Tabela 4.2), “ software”. A Tabela 4.4 mostra que              

os recursos utilizados são profissionais de compras, profissionais de TI,          

profissionais de engenharia, gerente de projeto, computadores, software e         

documentos do processo. Além disso, representa parte da alocação dos recursos,           

no qual identificamos a atividade que cada recurso é utilizado e a quantidade             

necessária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
79 



 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 4.4 - Alocação dos recursos no pacote de software 

 
Fonte: Autor 

 
4.3.5 - Estimar duração das atividades 

As estimativas de duração das atividades identificadas e analisadas para o           

Projeto MSD estão atualizadas nas Figuras 4.7a/b do cronograma na secção           

4.3.6. 

 

4.3.6 - Desenvolver o Cronograma 

 

Na Tabela 4.5 está exemplificado a linha de base do cronograma, que            

consiste nas datas planejadas na versão original do projeto, objetivando a           

comparação com as datas reais do projeto para o monitoramento e controle dos             

prazos.  
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As Figura 4.7 a/b apresenta o principal documento do gerenciamento do           

cronograma. Além de apresentar o sequenciamento das atividades e a duração           

de cada atividade como dito anteriormente, este também representa o          

cronograma e o calendário sendo este um documento muito acessado pela           

equipe durante todo o projeto.  

 
Tabela 4.5 - Linha de base do cronograma 

 

 
 Fonte: Autor 
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4.4 - Gerenciamento  do Custo 

As Figuras 4.8a/b representam o plano de gerenciamento dos custos,          

documento que descreve as diretrizes para gerenciar os custos do projeto. 

4.4.1 - Planejar o Gerenciamento do Custo 

 
Fonte: Autor 

Figura 4.8a -  Plano do Gerenciamento do Custo do projeto MSD 
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Fonte: Autor 

Figura 4.8b -  Plano do Gerenciamento do Custo do projeto MSD 
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4.5 - Gerenciamento de Qualidade 

4.5.1 - Planejar o Gerenciamento de Qualidade 

As Figuras 4.9a-d representam o plano de gerenciamento da qualidade,          

documento que descreve as diretrizes para gerenciar os aspectos da qualidade           

do projeto. 

 
Fonte: Autor 

Figura 4.9a -  Plano de Gerenciamento da Qualidade do projeto MSD 
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Fonte: Autor 

Figura 4.9b -  Plano de Gerenciamento da Qualidade do projeto MSD 
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Fonte: Autor 

Figura 4.9c - Plano de Gerenciamento da Qualidade do projeto MSD 
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Fonte: Autor 

Figura 4.9d - Plano de Gerenciamento da Qualidade do projeto MSD 
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4.6 - Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto 

As Figuras 4.10a/b representam o plano de gerenciamento dos recursos          

humanos, documento que descreve as diretrizes para gerenciar os recursos          

humanos do projeto. 
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4.6.1 - Planejar o Gerenciamento dos Recursos Humanos 

 
Fonte: Autor 

Figura 4.10a -  Plano de Gerenciamento do Recursos Humanos do projeto MSD 
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Fonte: Autor 

Figura 4.10b -  Plano de Gerenciamento do Recursos Humanos do projeto MSD 
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4.7 - Gerenciamento da Comunicação 

As Figuras 4.11a/b/c/d representam o plano de gerenciamento das         

comunicações, documento que descreve as diretrizes para gerenciar o processo          

de comunicação no projeto.  

4.7.1 - Planejar o Gerenciamento da Comunicação 

 
Fonte: Autor 

Figura 4.11a -  Plano de Gerenciamento da Comunicação do projeto MSD 
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Fonte: Autor 

Figura 4.11b -  Plano de Gerenciamento da Comunicação do projeto MSD 
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Fonte: Autor 

Figura 4.11d -  Plano de Gerenciamento da Comunicação do projeto MSD 
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4.8 -  Gerenciamento dos Riscos do Projeto 

As Figuras 4.12a/b/c representam o plano de gerenciamento dos riscos,          

documento que descreve as diretrizes para gerenciar os riscos do projeto. 
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4.8.1 - Planejar o Gerenciamento dos Riscos 

 
Fonte: Autor 

Figura 4.12a -  Plano do Gerenciamento do Risco do projeto MSD 
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   Fonte: Autor 

Figura 4.12b -   Plano do Gerenciamento do Risco do projeto MSD 
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 Fonte: Autor 

Figura 4.12c -   Plano do Gerenciamento do Risco do projeto MSD 
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4.8.2 - Identificar Riscos 

Fase 1 

1. Diagnóstico 

1.1. Alta dependência da empresa de consultoria contratada.  

2. Software atualizado 

2.1. Falta de experiência dos profissionais com a versão atualizada do  software  

2.2.Pacote do software utilizado não conseguir se adequar às condições de           

processo do projeto. 

3. Estudo  

3.1. Alto tempo gasto com estudo de otimização inviabilizando a execução do            

projeto.  

3.2. Elevado número de equipamentos críticos para projetar. 

3.3. Impossibilidade de atender às especificações do poço.  

Fase 2  

4. Planejamento da execução das alternativas selecionadas 

4.1. Dificuldade de comunicação devido a realização do projeto offshore.  

4.2. Número elevado de partes interessadas para tomada de decisão. 

4.3. Decisões complexas.  

4.4. Dependência entre as tarefas.  

4.5. Concorrência com o escopo de outro projeto. 

5. Execução das alternativas selecionadas  

5.1. Falta de experiência da empresa no dimensionamento e instalação da coluna            

de absorção.  

5.2. Falha no orçamento do fornecedor contratado.  

5.3. Atraso na entrega da coluna de absorção podendo atrasar a instalação  

6.Teste da qualidade do gás natural 

6.1. Complexidade dos testes.  

6.2. Falta de experiência da empresa contratada para realização do teste e            

avaliação dos resultados. 
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4.8.3 - Análise Qualitativa dos Riscos 

A matriz impacto versus probabilidade da Figura 4.13 juntamente com a           

Tabela 4.6 relaciona a probabilidade com o impacto de cada risco no projeto e              

ilustra qual a resposta que deve ser realizada. Por exemplo, os itens posicionados             

acima do limite de tolerância tem elevada influência no projeto e a resposta deve              

ser mitigar. Já os riscos que se encontram abaixo dessa linha não possuem tanta              

influência logo as respostas podem ser prevenir ou simplesmente aceitar. Por           

exemplo, o item 08 possui baixo impacto e probabilidade de ocorrência média,            

logo se encontra na zona amarela e a resposta a esse risco deve ser aceita. Já o                 

item 05, também abaixo do limite de tolerância porém na zona laranja possui             

probabilidade de ocorrência e impacto médios logo a resposta a este deve ser             

prevenir. Em relação aos riscos acima da linha do limite de tolerância, por             

exemplo, o item 14 possui impacto muito alto e probabilidade muito alta, logo se              

encontra na zona preta, crítica do projeto e a resposta deve ser mitigar, a mesma               

para o item 06 que mesmo com menos criticidade se encontra acima do limite de               

tolerância. 
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Fonte: Autor 

Figura 4.13 -  Matriz de impacto x probabilidade 
 

4.8.4 - Análise Quantitativa dos Riscos 

 
O gerente do projeto, com sua experiência, avaliou essa análise como não            

necessária e inviável devido à insuficiência de dados e à complexidade do            
desenvolvimento.  
 
4.8.5 -  Resposta ao Riscos 

 
As respostas aos riscos previamente identificados e analisados para o          

Projeto MSD estão atualizadas na tabela 4.5. 
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4.9 Gerenciamento das aquisições 

As Figuras 4.14a/b representam o plano de gerenciamento das aquisições,          

documento que descreve as diretrizes para gerenciar os contratos do projeto.  

4.9.1 Planejar o gerenciamento das aquisições 

 
Fonte: Autor 

Figura 4.14a -  Plano do Gerenciamento das Aquisições do projeto MSD 
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Fonte: Autor 

Figura 4.14b -  Plano do Gerenciamento das Aquisições do projeto MSD 
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4.10 - Gerenciamento das partes interessadas 
 
4.10.1 - Identificar as partes interessadas 

A partir da análise das partes interessadas realizada na Tabela 4.7, é            

analisado o poder de influência do avaliado sobre os demais e seu controle sobre              

os recursos físicos, humanas e financeiros do projeto gerando uma nota de poder             

no projeto, em seguida, é gerado uma nota de interesse do avaliado sobre os              

aspectos técnicos e aspectos políticos, estratégicos e não técnicos do projeto.           

Estas notas variam de 1 a 5 e com o resultado de ambas é gerado um gráfico de                  

poder versus interesse ilustrado na Figura 4.16.  

 

Tabela 4.7 -  Análise das Partes Interessadas em relação a poder e interesse 

 
Fonte: Adaptado de VARGAS, 2014 
 

A Figura 4.15 representa a técnica de grau de poder versus interesse            

escolhida para analisar as partes interessadas. Como pode ser observado acima,           

é necessário manter o patrocinador (item 2) satisfeito, uma vez que seu poder e              

seu interesse no projeto são altos. Por outro lado, a área financeira (item 8) da               

empresa deve apenas ser mantida informada, uma vez que possui interesse alto            

no projeto, mas com poder baixo. Os demais funcionários (item 9) devem apenas             
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serem monitorados, por terem poder e interesse baixo. Já a equipe de projetos             

(item 4) deve ser gerenciada com atenção, por possuir alto poder e interesse             

baixo. 

 

Fonte: Adaptado do VARGAS, 2014. 
Figura 4.15 -  Mapa das Partes interessadas do projeto MSD da PetroEQ 
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4.10.2 - Planejar o gerenciamento das partes interessadas 

As Figuras 4.16a/b representam o plano de gerenciamento das partes          

interessadas, documento que descreve as diretrizes para gerenciar as mesmas          

durante o projeto. 

 
Fonte:Autor 

Figura 4.16a -  Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas do projeto MSD 
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Fonte:Autor 

Figura 4.16b -  Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas do projeto MSD 
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4.10.2.1 Engajamento das parte interessadas 

A Tabela 4.8 exemplifica a técnica escolhida para avaliar o nível de            

engajamento das partes interessadas deste projeto. O nível atual de cada parte            

interessada é identificado com a letra C e o desejado com a letra D. Como pode                

ser observado, existe uma lacuna entre o nível atual e o nível desejado para o               

patrocinador e para o fornecedor de químicos, já o gerente do projeto está no              

nível desejado. No caso do patrocinador e do fornecedor é necessário a            

realização reuniões para decidir as ações as serem tomadas para engajar as            

partes nos níveis desejados para o sucesso do projeto.  

 
Tabela 4.8 - Matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas 

Parte Interessada Desinformado Resistente Neutro Dá apoio Lidera 

Patrocinador  C  D  

Fornecedor de 
Químicos   C D  

Gerente de Projeto     D C 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2014 
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CAPÍTULO 5 
Conclusão 

 
O objetivo deste trabalho foi mostrar como metodologia do gerenciamento          

de projetos é aplicada na indústria química de forma a contribuir para a             

otimização dos resultados da mesma. Durante a pesquisa bibliográfica para          

realização do trabalho foi possível observar a crescente procura por profissionais           

especializados nessa área pelas organizações.  

O gerenciamento de projetos consiste em organizar as atividades que          

serão desenvolvidas no projeto. Para isso, o processo de gerenciamento foi divido            

em cinco fases e dez áreas de conhecimento, sendo abordado neste trabalho            

somente a fase de planejamento que consiste na definição dos planos de            

gerenciamento do projeto para cada área. Dessa forma é possível desenvolver           

uma estrutura que documenta as diretrizes do projeto e permite o cumprimento            

segundo prazo e custo pela empresa.  

Além de apresentar a teoria do gerenciamento de projeto foi realizada a            

aplicação dessa metodologia em um projeto, no setor de óleo e gás, de             

desidratação do gás natural por absorção com glicol (TEG). Neste estudo de            

caso, a empresa fictícia PetroEQ dividiu o projeto MSD em duas fases. A primeira              

consistiu no planejamento do estudo do atual sistema de desidratação da           

empresa. O estudo foi realizado por meio do software de simulação de processos             

onde foram identificadas três alternativas para otimização da planta: aumento do           

número de pratos da coluna de absorção de 8 para 12; aumento da quantidade de               

alimentação TEG de 2 para 3 gal/lb H2O; aumento da temperatura do refervedor             

de 190°C para 205°C. Na segunda fase foi planejada a execução das alternativas             

selecionadas. O planejamento do projeto MSD constitui na criação dos planos de            

gerenciamento para cada área de conhecimento, baseados no PMBOK,         

sugerindo as diretrizes necessárias para um projeto do setor de óleo e gás,             

apesar das suas dificuldades, atingir seus objetivos. 

 
112 



 
 
 
 
 
 
 

O universo do gerenciamento de projetos é muito vasto e ainda há muito a              

ser explorado pelas organizações. Entretanto, não há dúvidas de que para           

sobressair-se no atual cenário vivenciado por esse setor é imprescindível a           

aplicação do gerenciamento de projetos pois adotar essa metodologia permite a           

diminuição do retrabalho, a identificação de atrasos e erros durante o projeto,            

consequentemente aumentando o nível de produtividade da empresa e reduzindo          

o custo do projeto.  

Como primeira sugestão para trabalhos futuros sugerimos a aplicação         

deste planejamento em uma organização para que possa ser avaliado a eficácia            

do modelo, bem como melhorias que poderão ser realizadas. 

Como segunda e última sugestão propomos a aplicação da metodologia de           

gestão de lições aprendidas que consiste em documentar e armazenar as           

experiências vividas no projeto. Dessa forma, é possível identificar os erros e            

propor soluções para que os mesmos não venham a ocorrer novamente, assim            

como, identificar os acertos e destacá-los para que sirvam de estímulo para os             

próximos.  
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