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orno otimizar o valor de um empreendimento?

Esse é o desafio enfrentado pelos stakeholders ao longo das fases

no desenvolvimento de grandes projetos. Tanto os próprios inves-

tidores, quanto o sponsor e o gerente de projeto têm o interesse e a respon-

sabilidade de administrar as muitas variáveis físicas e financeiras de forma tal

que os fatores custo, prazo e qualidade sejam otimizados. Já que as pressões

são grandes, as variáveis muitas e os recursos geralmente escassos, persiste o

grande desafio: como otimizar o valor de empreendimentos para os investido-

res, através do gerenciamento dos projetos?

Há boas respostas para essa indagação: são as chamadas "Práticas de Me-

lhoria de Valor". Independentemente das boas práticas de gerenciamento de

projetos, amplamente divulgadas pelo PMI e outras entidades, há abordagens

específicas voltadas à incorporação nos projetos de "melhorias de valor". Apli-

cadas principalmente a grandes projetos do tipo: plantas industriais, megapro-

jetos de obras civis, indústrias de mineração e metalurgia, grandes plantas de

processos e plataformas de exploração e produção de petróleo, estas melho-

rias, tratadas de VIPs (sigla em inglês para Value Improving Practices) apresen-

tam uma solução técnica e metodológica para um ganho real de valor.

As VIPs são práticas formais e documentadas aplicadas ao gerenciamento

de um projeto e que seguem um processo. Elas objetivam o refinamento das

atividades do projeto através de: técnicas de engenharia de valor, redução de

custos em relação ao orçamento aprovado, melhoria de diversos processos e

otimização da futura operação. Assim, os benefícios se realizam não somen-

te na fase da implementação, mas se estendem também ao longo da vida
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útil do empreendimento. O objetivo,

portanto, é agregar valor ao projeto,

gerando desta forma um benefício

real e quantificável para os investi-

dores.

As formas clássicas de agregar

valor a um empreendimento são:

• Redução do investimento na im-

plementação através de custos

menores de equipamento, mate-

riais e serviços;

• Redução do prazo da implemen-

tação, assim antecipando a entra-

da em operação e conseqüente-

mente antecipando a receita ou

benefício proposto;

• Aumento de produtividade da

fase operacional, através de espe-

cificação de equipamentos mais

eficientes ou conceitos operacio-

nais mais econômicos.

O foco das VIPs se volta princi-

palmente a estas áreas que direta-

mente produzem benefícios para os

investidores. São as VIPs considera-

das prioritárias. Existem ainda outras

VIPs que geram outros benefícios,

não tão mensuráveis, mas também

importantes, voltados, por exemplo,

à saúde, ao meio ambiente e à se-

gurança.

Como são as VIPs
clássicas?

Existe um grupo de VIPs de uso

corrente nas indústrias de proces-

so que são aplicadas aos chama-

dos projetos Capex (capital expen-

diture), ou seja, empreendimentos

de grandes investimentos. Algu-

mas VIPs clássicas e suas respec-

tivas finalidades estão descritas na

tabela 1.

Além das VIPs citadas, há outras

em uso no mercado, inclusive:

• Otimização de Plantas de Processo;

• Análise de Riscos e Incertezas;

• Plano de Depreciação ao longo

da Vida Produtiva;

• Definição e Projetos de Poços de

Petróleo;
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• Visualização 3D;

• Ajuste de Custo;

• Planejamento Estratégico;

• Avaliação do Valor do Ciclo de

Vida;

• Otimização de Sistemas;

• Melhoria de Confiabilidade;

• Otimização da Cadeia de Forne-

cedores;

• Parceria;

• Critério de Medição de Perfor-

mance;

• Estabelecimento dos Objetivos

do Negócio e do Projeto;

• Desgargalamento (Debottlene-

cking).

A escolha e aplicação das VIPs

dependem da natureza do em-

preendimento. Há muitas opções

de VIPs e todas potencialmente

poderão gerar benefícios. No en-

tanto, em termos práticos de ge-

renciamento, é preciso priorizar e

optar por aquelas que mais agre-

gam valor. Cabe aos stakeholders

escolher o conjunto de VIPs mais

coerentes com aqueles benefícios

desejados para o tipo de empreen-

dimento em questão, para então

priorizar sua aplicação.

VIPs podem ser caracterizadas

como industrial, comercial e social.

Os critérios de aplicação e sucesso

são os mesmos nas diferentes ca-

tegorias, no entanto as métricas e

benefícios poderão variar. A apli-

cação das VIPs abrange um cená-

rio de utilização bem maior que o

tradicionalmente empregado para

o setor industrial. Esta aplicação

poderá ser feita praticamente em

qualquer setor, incluindo o ter-

ceiro setor, em que outros fatores

de benefícios poderão ser obser-

vados, por exemplo: diminuição

da pobreza de uma comunidade,

melhoria da qualidade de vida,

melhoria na saúde da população

e melhoria no atendimento hospi-

talar, acarretando enormes benefí-

cios futuros para a população.

A lógica da aplicação das VIPs

Quanto mais cedo melhor: essa é uma premissa básica na aplicação das

VIPs. Sua eficácia reside na lógica de buscar melhorias nas fases iniciais do

projeto, quando os conceitos e atividades ainda se encontram na fase de ela-

boração e planejamento. Assim, ajustes podem ser feitos através de mudanças

nos desenhos, especificações e planos, sem que haja necessidade de perder

equipamentos já adquiridos e/ou readaptar instalações já em construção. Um

exemplo das fases mais adequadas para aplicar VIPs está na figura 1. Observa-

se que algumas VIPs poderão ser aplicadas ao longo do projeto.

Fase Inicial = Avaliação e Seleção

Fases Genéricas Fase Intermediária = Definição e Execução

Fase Final = Operação

TEMPO

Figura l. Classificação de algumas VIPs dentro das fases clássicas de um empreendimento.

Ao longo da vida de projetos, as equipes responsáveis pelo gerenciamen-

to encontram obstáculos que incluem limitações de custo, tempo e recursos

impostos pelo cliente, pelo financiador ou pelas condições de mercado, tec-

nologia ou ainda mudanças no foco e objetivos. Em face deste cenário, o

desenvolvimento do projeto se torna campo fértil para a aplicação das VIPs,

em busca de melhorias nas especificações e definições primárias do projeto.

Assim, durante esta fase, mais valor é agregado, seja este financeiro, monetá-

rio, de processos, operacional ou da qualidade.

Um cenário para VIPs
O conceito de VIPs foi analisado pelo PMO, Project Mangement Office

ou escritório de projetos, da unidade de negócios de região Rio de Janei-

ro, UN-RIO, da Petrobras, através de uma série de workshops de capacitação

realizados no período de agosto de 2005 a junho de 2006. As sessões, con-

duzidas por iniciativa da empresa contratada para implementar a metodologia

do PMO, incluíam apresentações sobre cada uma das VIPs, desde a análise de

valor e redução de custos até o uso eficiente de energia e manutenção eficaz
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após a implantação do empreendimento. Foram escolhidas 12 VIPs como re-

presentativas para empreendimentos de óleo e gás, algumas delas já aplicadas

com resultados substanciais em dois empreendimentos da Bacia de Campos,

o projeto do Módulo 2 do Campo de Marlim Sul (Plataforma P-51) e o projeto

no Campo de Roncador, a Plataforma P-52.

Na Petrobras, as VIPs complementam a metodologia-macro de desenvol-

vimento de projetos, PRODEP, (Programa de Desenvolvimento de Projetos de

Exploração e Produção), coerente com o conceito moderno de FEL (Front End

Loading), que preconiza um foco mais elaborado e detalhado nas fases iniciais

de viabilidade, planejamento e análise, que antecedem as fases mais dispen-

diosas do projeto. É exatamente nessas fases que a aplicação das VIPs, através

de estudos e workshops interativos, fazem sua valiosa contribuição na busca

de formas mais eficazes e econômicas de implementar e operar grandes em-

preendimentos tais como plataformas marítimas de Exploração e Produção.

Segundo José Antônio de Figueiredo, gerente-executivo - Exploração e

Produção Sul/Sudeste da Petrobras: "A aplicação das práticas de melhoria de

valor é um marco no início de uma era de modificação cultural na Petrobras,

especificamente no que diz respeito ao gerenciamento de projetos, em que

o planejamento tradicional vai cedendo lugar para o planejamento racional,

com vistas à economia real de valor e de prazo".

A aplicação de VIPs
Cada VIP segue um processo peculiar com o benefício na mira. Todas as

VIPs incluem etapas de pesquisa de informações, análise de alternativas, toma-

da de decisão sobre a melhor alternativa e análise das implicações da alterna-

tiva. Algumas poderão ter fases intermediárias dependendo da complexidade

e envolvimento dos experts necessários.

A contrutibilidade é uma das VIPs clássicas (o termo vem de "constructatbility"
usada na linguagem internacional). Esta VIP visa otimizar a viabilidade da constru-

ção em termos de recursos, equipamentos, logística e processos de construção.
Por exemplo, se um projeto de engenharia prevê um componente com

peso de megatoneladas, na VIP analisa-se qual a complexidade de manusear

e instalar o componente em questão e propõem-se eventuais alternativas que

possam facilitar o processo, sem prejudicar outras variáveis pertinentes.

Houve um caso em um grande empreendimento brasileiro de processa-

mento de metais em que era prevista a instalação de um guindaste do tipo
ponte rolante ao longo da parte superior de um enorme galpão de manuten-

ção de equipamentos. Havia, no entanto, uma viga de sustentação da laje no

meio do galpão, que impedia a montagem dos trilhos e conseqüentemente a

futura passagem do guindaste de um lado para o outro. Este erro conceituai

foi descoberto apenas na fase de construção quando da análise na obra dos

desenhos do projeto civil, implicando em retrabalho e custos adicionais para

corrigir o erro. A aplicação de uma VIP de construtabilidade desta obra cer-
tamente teria revelado o erro e proporcionado economia de tempo, recursos

financeiros e esforços de engenharia.
Esta VIP, também conhecida como "revisão de construtabilidade" é condu-

zida em reuniões ou workshops com foco em análise na engenharia de projeto

(design). Conta-se com a presença de especialistas em construção e montagem

que aplicam seu conhecimento e experiência visando reduzir custos e economi-

zar tempo na fase de construção. Assim, o conhecimento e as experiências dos

especialistas são levados em conta ainda na fase de planejamento do projeto de

engenharia. Entre os benefícios que se espera de uma aplicação consistente da

VIP de construtabilidade, destacam-

se: 1) redução do custo da construção

e da duração total do projeto; 2) mi-

nimização do número de solicitações

de mudanças no projeto; 3) aumento
da segurança para as equipes de tra-

balho e as instalações.

A VIP de construtabilidade envol-

ve a aplicação de recursos e liderança
em busca de benefícios que podem

ser colhidos na fase de construção do
empreendimento. De forma simplista,

o processo que visa melhorias de prá-

tica na construção constituem em:

• Obter informações viáveis e opor-

tunas de pessoas com conheci-

mento e experiência na área;

• Avaliar as informações de forma

objetiva e eficiente;
• Incorporar as informações bené-

ficas ao projeto.

Não existe uma "receita de

bolo" para resolver os desafios da

construtabilidade, todavia, um flu-

xo genérico para a implementação

da VIP pode ser seguido, conforme

mostrado na figura 1.

Identificação da equipe. A
equipe de construtabilidade geral-

mente é composta por membros

da equipe do projeto e por outras

pessoas que serão afetadas durante

a construção, por exemplo: gerente
ou coordenador do projeto; coor-

denador da construção; pessoal de

engenharia do projeto, suprimen-

tos; custos e cronograma, operação

e manutenção, e SMS - segurança,

meio ambiente e saúde.

Coleta da documentação. A

documentação disponível sobre o

projeto é reunida e considerada du-

rante a aplicação da análise de cons-
trutabilidade. Essa documentação in-

clui: declaração de escopo; estrutura

analítica; composição das equipes de

trabalho; plano de contratação; es-

tudo de viabilidade técnica e econô-

mica; layouts disponíveis das plantas

e dos módulos da unidade e lições
aprendidas em outros projetos. De

particular relevância são as "lessons
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learned" de outros projetos já que a

observação destas lições pode redun-

dar em boas economias de esforços

técnicos, de tempo e de recursos.

Planejamento do Workshop.

Os workshops de construtabilidade

precisam de planejamento para ga-

rantir o conteúdo e ambiente que

promove à identificação de idéias e

estabelecimento de recomendações

de melhoria. Um facilitador com boa

experiência em construtabilidade

deve participar ativamente na fase

de planejamento da VIP e ter acesso

a toda documentação gerada para

esta finalidade

Realização do Workshop. Es-

ses eventos podem ser realizados

nas fases de Seleção e de Definição,

com as seguintes características:

Na Fase de Seleção. Durante o

evento, os itens críticos do proje-

to são identificados e documen-

tados e, em função disso, idéias

e recomendações de construtabi-

lidade são geradas através de téc-

nicas de coleta de informações;

Na Fase de Definição. Durante

o evento, os layouts de arranjo

da planta e dos módulos da uni-

dade ou de instalações subma-

rinas (dependendo do foco do

workshop) são analisados critica-

mente pelos participantes e reco-

mendações de construtabilidade

são geradas e documentadas.

As recomendações geradas nos

workshops podem ser classificadas

assim:

• Aprovadas para implementação

imediata;

• Aprovadas para estudo poste-

rior;

• Não-aprovadas.

Reuniões de Acompanhamen-

to de Construtabilidade. Estas reu-

Figura I. Processo genérico de aplicação da VIP de construtabilidade.

niões de construtabilidade visam garantir que as recomendações do workshop,

aprovadas para implementação imediata ou encaminhadas para estudo poste-

rior, sejam acompanhadas e incorporadas aos documentos do projeto. As reu-

niões de acompanhamento são coordenadas pelo coordenador de construta-

bilidade e realizadas com periodicidade definida pela coordenação do projeto,

fazendo parte do calendário de reuniões do projeto. Durante as reuniões, as

recomendações são revistas e a situação da implementação atualizada.

Assim, a análise de construtabilidade pode gerar oportunidades de melho-

rias em todas as fases do empreendimento. Mesmo que sua eficácia seja par-

ticularmente acentuada se aplicada durante as fases de Seleção e Definição,

também há possibilidade de colher benefícios na aplicação desta VIP ao longo

da fase de Execução de um empreendimento de Exploração & Produção de

Petróleo, conforme demonstrado na figura 2.

Livros do autor
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Quem lidera o movi-
mento de aplicação
das VIPs?

A liderança em relação à aplica-

ção das VIPs depende da cultura que

domina a entidade responsável pelo

gerenciamento do projeto. Eis algu-

mas possibilidades:

• Gerenciamento Interno Centrali-

zado. Quando existe uma gestão

centralizada com força política

suficiente, este grupo pode arti-

cular o posicionamento e gestão

das VIPs no empreendimento;

• PMO - Project Management

Office ou Escritório de Projeto.

Quando imbuído com autorida-

de suficiente, este grupo poderá

fazer a coordenação do esforço

das VIPs;

• Engenharia de Projeto. Por ser a

área responsável pelo design das

instalações em que as VIPs po-

derão ter incidência, este grupo

também poderá se interessar em

liderar o processo de melhoria de

valor;

• Gerenciamento Externo Contra-

tado. No caso do gerenciamento

do empreendimento ser confia-

do a terceiros, cabe a este grupo

gerenciar a aplicação das VIPs.

Existe ainda a tese de que as VIPs

devem ter um tratamento à parte do

gerenciamento convencional do em-

preendimento, ficando sob uma co-

ordenação específica para VIPs. Isso

devido aos conflitos de opiniões e interesses que o movimento VIP comumen-

te gera. Assim, fica assegurado que as iniciativas geradas nas VIPs não fiquem

prejudicadas na hora da sua aplicação e na definição das suas prioridades.
Vale lembrar que os workshops de VIPs devem contar com a liderança de

um expert no assunto em questão e com habilidades de facilitação em reuni-

ões desta natureza. Comumente, esta pessoa será um consultor externo, para

manter a devida isenção e para liberar a livre expressão e participação dos

outros stakeholders no evento. Excepcionalmente, poderá haver um expert
interno com qualidades de facilitação e que possa ao mesmo tempo manter

uma posição de neutralidade na hora das discussões.

Quanto custa aplicar VIPs e quanto não
aplicá-las?

A boa prática no gerenciamento de projetos determina avaliar a relação

custo-benefício na tomada de decisões. Vale, portanto, determinar o custo

de aplicar a técnica das VIPs nos empreendimentos versus o benefício que vai

acarretar. Isso sugere fazer em paralelo a pergunta inversa: "Quanto seria o

custo se não aplicar a técnica das VIPs?"

O custo direto da aplicação de uma VIP se resume na contratação de

consultorias externas que possam fornecer informação de benchmarking,

o próprio processo da VIP e facilitação de reuniões e workshops. Outro

custo eventual é o das instalações externas para conduzir as sessões bem

como custos de viagens e estada para participantes. Tal custo poderia ser

em torno de US$ 40.000,00 quando há ampla informação e conhecimento

interno e um mínimo de custos logísticos, ou mais do que o dobro deste

valor quando se torna necessário contratar "know-how" muito especiali-

zado ou apoio do exterior.

Se forem contabilizadas as horas de outros profissionais já alocados no

projeto (coordenadores, engenheiros, pessoal de apoio), o custo poderá subir

substancialmente. Por exemplo, um total de 80 horas para uma equipe de 10

pessoas para coletar informação, analisá-la e interagir com os demais partici-

pantes com uma taxa média de US$ 100/hora (incluídos custos indiretos,) este

custo adicional seria da ordem de US$ 80.000,00.

Se por outro lado, através da aplicação de VIPs, um valor agregado subs-

tancial é identificado e implementado, os custos de realização da VIP se tor-

nam absolutamente insignificantes. No caso de uma VIP de Construtabiiidade

que facilita a antecipação de início de produção de uma plataforma de pe-

tróleo conectando múltiplos poços, isso poderá render receitas antecipadas
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de até US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares)
por dia, admitindo-se o preço de petróleo na casa de

US$50.00/barril.

Conclusões

O sucesso ou fracasso de um empreendimento pode

ser definido pela aplicação ou não de VIPs. Por exemplo,

se o impacto de grandes variações no custo energia na

operação for ignorado, um empreendimento implemen-

tado com índices louváveis de custo, prazo e qualidade

poderá se tornar inviável em termos operacionais. Da

mesma forma, o empreendimento que estoura o orça-

mento e atrasa sua entrada em operação por erros de

especificação de tecnologia ou falta de análise de valor,

resultará num negócio de retorno abaixo daquele ini-

cialmente idealizado.

Por se tratar de investimentos grandes, economias

identificadas nas fases de planejamento de um empre-

endimento tornam a relação custo-benefício mais atra-

tiva. Mesmo após a implementação, as decisões toma-

das anteriormente sobre os equipamentos especificados
podem tornar a operação mais competitiva. A aplicação

de VIPs no mínimo garante um check-up de qualidade

em relação à engenharia de projeto e, em muitos casos,

identifica economias de vulto nos fatores custo, prazo

e recursos, tanto durante a implementação, quanto na

futura operação.
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