
PERSPECTIVA 

1. Introdução 
Projetada para processar 230 mil barris por dia de petróleo pesado 

e de alto teor de enxofre, a Refinaria Abreu e Lima, também conhecida 
como Refinaria do Nordeste (RNEST), é hoje o maior e mais importante 
programa de capital da Área de Abastecimento da Petrobras. Desde 1980, 
a Petrobras atende ao crescimento da demanda de derivados no Brasil 
realizando obras de adaptação e ampliação da capacidade de processa-
mento e refino das refinarias existentes. Hoje, 32 anos depois de construir 
a última refinaria, a capacidade de refino da Petrobras volta a crescer com 
a implantação de grandes projetos e mega programas de capital, em ali-
nhamento com a iniciativa estratégica de ampliar o parque de refino do-
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Figura 1 – Perfil de Refino da RNEST.  

méstico. Quando entrar em operação, a RNEST, por meio da subsidiária 
Refinaria Abreu e Lima S.A., será a unidade de refino da Petrobras com 
a maior taxa de conversão de petróleo cru em diesel. Sua capacidade de 
conversão será da ordem de 70%, assim, a cada 100 barris de petróleo cru 
processados, 70 barris de diesel serão produzidos. 

 2. Contexto: por que implantar a RNEST? 
Bem-sucedida nas campanhas exploratórias, a Petrobras vem desco-

brindo e incorporando reservas de petróleo e projetando forte crescimento 
na produção para os próximos anos, incluindo crescimento da produção de 
petróleo pesado. No mundo, nos últimos anos, a reserva de petróleo pesado 
cresceu, mas, por conta das características das refinarias disponíveis, pou-
cos refinadores estão aptos a adquirir e refinar grandes volumes de petróleo 
pesado. Esta questão tem despertado atenção da indústria de petróleo, espe-
cialmente das empresas que atuam integradas nos segmentos de negócio 
da Exploração e Produção (“upstream”) e de Refino e Comercialização (“do-
wnstream”). A manutenção do grau de integração é uma questão estratégica 
que tem grande influência no retorno sobre o capital empregado (ROCE1) 
das empresas de petróleo (Figuras 2 e 3). 
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Figura 2. Retorno sobre o capital empregado nas companhias integradas 
(comparativo).

Figura 3. Crescimento das reservas (Petrobras).

1 ROCE – Return Over Capital Employed. 
2 A RNEST está apta a produzir diesel de 10 a 50 ppm (partes por milhão) de enxofre. 
3 Graduação do American Petroleum Isntitute (API) na qual quanto maior o grau API, mais leve é o petróleo. Convencionalmente, petróleos 
com graduação menor que 20o API são considerados petróleos pesados. 
4 Referência: Independent Project Analysis, Inc – IPA (“Stage Gates Decision Suport Packages”).

No mercado brasileiro, o balanço entre a oferta e a demanda do de-
rivado de diesel vem apresentando déficit sistemático, com tendência a 
aumentar ao longo da próxima década. Nos últimos anos, as importações 
brasileiras de diesel foram destinadas, basicamente, ao abastecimento 
das Regiões Norte e Nordeste. Neste contexto, a RNEST foi estrategica-
mente concebida com foco na produção de diesel padrão europeu (S10 e 
S50)2 , a partir do refino de petróleos pesados (petróleos de até 16º API)3 , 
viabilizando agregar valor ao petróleo pesado brasileiro (Figura 4). 

As estratégias da Área de ABASTECIMENTO da Petrobras incluem 
ações para “assegurar o abastecimento do mercado brasileiro de derivados 
através da expansão do parque de refino doméstico” e “desenvolver o mer-
cado para a exportação de derivados”. No Plano de Negócios 2011/2015, o 
ABASTECIMENTO da Petrobras projeta investir US$ 74,4 bilhões nas 
áreas de refino, transporte, comercialização e petroquímica. “Estamos 

firmes na implantação das estratégias do Abastecimento. Com as refinarias RNEST, 
COMPERJ, e as duas “Premium”, RPRE I no Maranhão e RPRE II no Ceará, a 
Petrobras estará quase que dobrando a capacidade de refino instalada no Brasil”, 
lembra o Gerente Executivo de Programas de Investimento do Abas-
tecimento (AB-PGI), Eng. Luiz Alberto Gaspar Domingues (Figura 5). 

3. Estratégia e Metodologia de Implantação 

No caso da RNEST, as questões contextuais, que envolvem as relações 
entre a estrutura organizacional responsável pela gestão do programa (de 
natureza temporária) e as estruturas organizacionais da Companhia (de 
natureza perene), receberam tratamento especial do patrocinador do 
programa. “Na implantação de nossos projetos e programas adotamos as melhores 
práticas e referenciais de mercado”, esclarece o Diretor de Abastecimento da 
Petrobras (DABAST), Eng. Paulo Roberto Costa. 

 Figura 4. Crescimento da demanda de diesel (Brasil).

Figura 5. Capacidade de produção, de refino e demanda de derivados (Petrobras).
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4. Sala de Monitoração 
De acordo com Carlos Tápia, Diretor do IPA Institute, “O grande desta-

que deste programa é a ‘Sala de Monitoração’. Este conceito inovador permite à Petro-
bras implantar este mega programa de capital com visão integrada nas dimensões de 
prazo, custo e risco”.  Carlos acrescenta: “Acredito que a RNEST é um divisor de águas 
na forma como as áreas de negócio da Petrobras irão implantar seus grandes projetos 
e programas. Para mim, a RNEST é pioneira entre os programas da Petrobras”. 

Um dos maiores desafios na gestão de programas de capital de gran-
de porte é a integração técnica, físico-financeira e temporal das atividades 
e tarefas que integram o escopo dos projetos, subprojetos e pacotes de 
trabalho do programa. Priorizando os aspectos físico-financeiros, que 
são de responsabilidade indelegável do gestor da área de negócio, a Área 
de Abastecimento desenvolveu proposta para implantar uma estrutura 
compartilhada de monitoração dos aspectos de custo, prazo e risco do 
Programa RNEST. A proposta, depois de negociação entre as Áreas de 
Abastecimento e de Serviços, foi aprovada pela Alta Administração da Pe-
trobras, resultando na implantação da “Sala de Monitoração” da RNEST, 
o que ocorreu ainda em 2008. “Começamos a desenvolver a estrutura de mo-
nitoração físico-financeira antes da aprovação da Fase III para preparar a linha de 
base que subsidiou a aprovação da execução do programa. Esta antecipação permitiu 
negociar a incorporação de requisitos de planejamento e controle em todos os contratos 
de aquisição de serviços de ‘engineering, procurement and construction’ (os contratos 
EPC) da RNEST”, relembra o Eng. Wilson Guilherme. 

A “Sala de Monitoração” nada mais é do que um fórum específico e 
compartilhado com as demais áreas da companhia para tratar deste desa-
fio, especialmente nas questões de prazo e de custo, com foco nos riscos 
de impacto nas metas estabelecidas. “Cabe à Sala de Monitoração integrar 
estas questões e fornecer informações oportunas e de qualidade para apoiar e subsidiar 
o processo decisório e o desdobramento de ações mitigadoras ou mesmo corretivas”, 
explica o Gerente de Planejamento e Gestão da AB-PGI/RNEST, Eng. 
Rogério Rebello. 

Com visão analítica, atuação matricial, e liderada pela área de negócio 
Abastecimento, a “Sala de Monitoração” trouxe para a Petrobras ganhos 
significativos na gestão deste mega programa de capital. Com esta prática 
foi possível incrementar o controle sobre a implantação, viabilizando 
análises de sensibilidade das variáveis do Programa com consequen-
te melhoria na previsibilidade físico-financeira, questão prioritária da 
área de negócio. Criada de forma estruturada e atuando diretamente no 
canteiro de obras, na cidade de Ipojuca (PE), a “Sala de Monitoração” 
tem sido fundamental para monitorar e conduzir o desdobramento das 
atividades de implantação em alinhamento com as metas e compromis-
sos de custo e prazo assumidos no Plano de Negócios 2011-2015 da Pe-
trobras. “Encerramos o ano com investimentos de quase 100% dos valores previstos 
e liberados para o Programa RNEST no Plano Anual de Negócios do ABASTECI-
MENTO. Nos sentimos recompensados pelo esforço”, comemora o Eng. Rogério 
Rebello (Figura 10). 

A atuação matricial dos profissionais da “Sala de Monitoração” per-
mitiu incrementar a integração entre as áreas envolvidas na implantação 
da RNEST, mitigando os riscos de desconexões e conflitos de interesse, 
comuns na implantação de grandes projetos e programas. No âmbito da 
Petrobras, a “Sala de Monitoração” da RNEST é uma forma inovadora e 
pioneira de gerar ganhos subsidiários, tais como: lições aprendidas na 
gestão de interfaces; melhoria na qualificação de profissionais na discipli-
na de gestão de programas e projetos, incluindo o aproveitamento em ou-

A gestão e implantação do Programa RNEST estão alinhadas com 
a Sistemática Corporativa de Projetos e Programas de Investimentos do 
Sistema Petrobras, e alinhadas com as práticas de mercado internacio-
nais para projetos e programas de desenvolvimento de ativos de capital 
da indústria do petróleo 4 (Figuras 6 e 7). 

De acordo com o Gerente Geral da Implantação da RNEST (AB-
-PGI/RNEST), Eng. Wilson Guilherme, “o porte e a complexidade envolvi-
dos no esforço para projetar, construir, implantar e colocar em operação uma nova 
refinaria do porte da RNEST tornam a aplicação das melhores práticas de gestão de 
programas de capital fundamental. São inúmeros projetos, centenas de contratos e 
múltiplas fases que incluíram a aprovação de diversos pacotes do escopo em momen-
tos diferentes. A complexidade da integração técnica, físico-financeira e temporal para 
implementar a RNEST em alinhamento com os requisitos de negócio são as questões 
básicas e de responsabilidade do nosso grupo”. Para endereçar a esta questão, a 
área de negócio implantou uma “Sala de Monitoração”, composta basi-
camente por profissionais das Áreas de Abastecimento (integradora do 
programa e responsável pelos requisitos de negócio) e de Serviços (res-
ponsável pela gestão da relação comercial da Petrobras com as empre-
sas contratadas para fornecimento de serviços, equipamentos e apoio 
logístico), as duas principais áreas envolvidas nas atividades executivas 
da implantação da RNEST (Figura 8). 

Figura 6. Sistemática corporativa.

Figura 7. Fases do programa RNEST.

Mundo Project Management     Fevereiro/Março 2012     mundopm.com.br74


