Gestão do Conhecimento – Porque estes
conceitos ainda não são incorporados aos
Contratos do segmento de Petróleo e Gás ?
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Planejamento estratégico
no segmento de Energia e
Infra-Estrutura

Busca da auto-suficiência x consumo de Petróleo.
Ciclo de contratações na área de Petróleo e Gás, com
ênfase maior no segmento Offshore. Envolvimento de
valores significativos e Contratros multidisciplinares.
Contratos desta especificidade técnica, deveriam conter em sua
Diretriz Contratual requisitos relacionados a Gestão do
Conhecimento.

Petróleo e Gás
Relevância
segmento de
Petróleo e
Gás

Resposta

do
Mercado !

Descobertas de energias alternativas fonte renováveis;
Escassez de recursos naturais;
Cenário político – instabilidade;
Manutenção da Auto-Suficiência;
Incorporação de novas e estratégicas
Fontes Renováveis de Energia;
Representará 71% dos investimentos no setor de
energia (2030) -( Ministério de Minas e Energia
-Valor médio de US$ 900 milhões x unidade
construída / convertida ( Plataformas / FPSO /
FSO).

Modalidade
EPC
(Engineering
Construction, Procurement,)

Eleito por sua capacidade de transferir ao projeto a segurança que
todas as fases, e distintas especialidades, sejam atendidas de acordo
com o concebido conceitualmente pela contratante.

A partir da década de noventa, surge no segmento offshore o
contrato Modalidade EPC - sintetizando a gestão em uma única
empresa; o que representaria uma evolução - GESTÃO

Mercado de Petróleo e Gás:
Demanda por atendimento à complexidade técnica
dos
projetos
adotando-se,
preferencialmente,
contratos na modalidade EPC (Engineering,
Procurement, Construction).
Cenário offshore –

A base estruturante destes
contratos - conhecimento, em suas diversas e
múltiplas estruturações.
Somos reconhecidos mundialmente como líderes
em
CAP,
ambiente
de
intensa
criação,
transformação e consolidação do conhecimento.
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Últimos trinta anos no mercado de petróleo e gás: migração de
profissionais de outros segmentos da engenharia.

Os profissionais por iniciativa própria, se qualificavam e lutavam
pela conquista de novos conhecimentos. O mercado não se
preparou adequadamente, em tempo, e não acompanhou a
velocidade e demanda neste segmento.

RESULTADO: monopólio do conhecimento por parte dos
profissionais que já continham o conteúdo do saber nesta área.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
ENGENHARIA – Desenvolvimento do Projeto
Básico, Executivo, e “As Built”
SUPRIMENTOS – Novos componentes e
variadas especificidades técnicas em
atedimento aos novos requisitos, de Projeto
Básico Executivo.
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM – Aplicação de
inovadores Procedimentos e metodologias /
adequação a especificidades técnicas.

Projetos desta especificidade: agregam maior
complexidade, desde a sua concepção até a

execução.
Necessidade de poder responder à estas
exigências, sem contudo se distanciarem de
sua essência, o resultado econômico –
financeiro. ( Importante Conceito)
 Os principais motivos que ocasionam desvios
nos contratos, entre os resultados previstos e
os efetivamente realizados, estão diretamente
associados à aplicação e administração de
diretrizes
sistêmicas,
sustentadas
por
conceitos de GC; sendo estes conduzidos pelos
seus diretos responsáveis, os Gestores de

Contrato.

INTERFACES – Áreas do Conhecimento X Contrato.
a) Orçamento – Avaliação Técnica, Capacitação Mão de
Obra, Formulação de Proposta;
b) Gerenciamento de Projeto - Escopo, Nivelamento de
Recursos, Cronograma / EAP, Acompanhamento;
c) Desenvolvimento

de Projeto - Projeto Executivo,
Suprimentos, Construção e Montagem, Interligação;
d) Certificação e Registros - As Built, RNC, SFE, DATA
BOOK;
e) Transferência de Informações – Evolução de Projeto
interno da Empresa, Mercado Externo.

Gerenciamento de Projetos - Segmento
PMBoK,
(2004, p.6): Gerência de Projetos “é a aplicação de conhecimentos,
Offshore
habilidades e técnicas para projetar atividades que visem atingir ou exceder
as necessidades e expectativas das partes envolvidas, com relação ao
projeto”.

PMBoK (2004, p.71) - Áreas de Conhecimento relativas ao Projeto em sua
totalidade:

Gerência de Integração do Projeto

Escopo
Tempo
Custo
Qualidade
Recursos Humanos
Comunicações
Riscos
Aquisições

NOSSO OBJETIVO !!

Reflexão sobre os principais motivos que
ocasionam
e
justificam
o
desconhecimento, e afastamento dos
Gestores Contratuais em relação aos
conceitos e diretrizes associados à GC.
Ou seja, refletir sobre a disparidade dos modelos
atuais de administração Contratual quanto as
possíveis e aplicáveis Diretrizes da Gestão do
Conhecimento, que progressivamente, vem sendo
incorporadas às estruturas contratuais atuais.

De acordo com Choo “organizações do conhecimento possuem
informações e conhecimentos que as tornam capazes de
percepção
e discernimento” (CHOO 2003 apud ALVARENGA,
2008, p.32).
De forma associativa ao segmento de projetos offshore, este
movimento denuncia uma clara dependência em relação à
qualificação do corpo de colaboradores, responsáveis pela
conversão da informação em conhecimento, os quais utilizam
suas próprias competências, com ou sem auxílio de fornecedores
da informação, ou de conhecimento especializado

A Organização não pode criar conhecimento por si própria,
sem a iniciativa do indivíduo, e a interação que ocorre dentro
da equipe de projeto.

Referencial Teórico
O conhecimento das empresas (individual e principalmente coletivo)
é seu ativo mais importante, ainda que não seja contabilizado nos
sistemas de informação econômico / financeiro tradicional.

Criação do Conhecimento Organizacional
Conhecimento tácito
A criação do Conhecimento
Organizacional é a capacidade
que uma empresa tem de criar
conhecimento,
disseminá-lo
na organização e incorporá-lo
a
produtos,
serviços
e
sistemas.

Conhecimento explícito
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O conhecimento é atributo natural do
indivíduo; o conhecimento de uma
organização não pode iniciar-se
senão em mentes humanas.

Contextualização
“Organizações do conhecimento
possuem
informações
e
conhecimentos que as tornam
capazes
de
percepção
e
discernimento” (CHOO 2003 apud
ALVARENGA, 2008, p.32) .

Projetos offshore:
colaboradores
utilizamsuas
próprias
competências, com
ou sem auxílio de
fornecedores
de
informação ou de
conhecimento
especializado.

Distanciamento em relação à conceituação ontológica: onde
o nível de conhecimento colocado à disposição da empresa
deveria migrar entre as etapas que “compreendem o
indivíduo, grupo, organização e interorganização” NONAKA e
TAKEUCHI, (1995 p. 62).

Michael Polanyi (1891)
Autor – Personal Knowledge -Towards e Post
Critical / Philosophy (1958) Referência maior –GC
 Mecanismo
claros
de
transformação
do
conhecimento Tácito,
intuitivo, em conhecimento
Explícito, materializando ações;
 A participação do tácito no processo de articulação
precisa permanecer obscuro até definir-se o processo,
pelo qual o tácito coopera com o explícito, o pessoal
com a forma;
 “We

know more than We can tell”

Principais Barreiras e Dificuldades
GESTÃO DE CONTRATOS
a) Natureza e complexidade técnica do empreendimento;
b) Qualificação diferenciada de profissionais;
c) Processo suprimento descentralizado;
d) Transferências regionais – permanência limitada dos líderes até
o final do contrato;
e) Distanciamento cultural x aspectos relacionados a Gestão do
Conhecimento;
f) Movimento /Tendência - Projetos voltados aos resultados.

Dificuldade em Identificar e inventariar o
conhecimento;
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Afastamento
do
Segmento de
Projetos
Offshore
quanto às
diretrizes
de GC

Ausência de Metas do Conhecimento e
Estratégicas
Ignorância quanto as
funcionários da empresa

habilidades

de

Ausência
de
acesso
às
experiências
adquiridas em projetos anteriores –
“Lessons Learned”
Influência Cultural da empresa (barreiras)
Conflitos setoriais

SEQUÊNCIA – PROCESSO DE AVALIAÇÃO
QUESTIONÁRIOS - IDENTIFICAÇÃO
I. Entrevista Inicial – Adesão
•6 Gestores - Seniores
II – Aplicação Matriz = GC x Conceitos de
Gerenciamento de Projetos - correlatos
IMPACTOS
- Pesquisa piloto com 40 gestores na UTC
Engenharia SA
- Norteando e formando opiniões x
questionário definitivo

III – Aplicação questionário definitivo –

Gestores
- 103 questionários
- 87 respondidos

Resultados e discussão
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Avaliação e mapeamento da
principais Gestores de Contrato

percepção dos

avaliação do nível de adesão dos
mesmos ao tema, e que rumos norteadores
poderiam ser adotados para se obter maior
proximidade e respostas.
OBJETIVO:

Decidiu-se por entrevista de caráter informal,
espontânea e presencial, junto a profissionais (6)
atuantes no segmento na condição de Gestores de
Contrato; o que naturalmente representaria o
mercado.

Nível de conhecimento em relação
aos conceitos sobre GC;
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Temas
discutidos nas
reuniões
presenciais
Gestores.

Identificação
dos
principais
elementos formadores da Gestão
do Empreendimento, a luz do
disposto
no
PMBok,
e
relacionados aos conceitos de GC;
Percepção dos Impactos dos
Atributos da GC em relação aos
itens elencados na Gestão de
Contratos;
Laboratório de Opiniões em
Relação à Influência da GC na
gestão de contratos no segmento
offshore.
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. Análises

de Resultados

Avaliação e mapeamento da percepção dos principais
Gestores de Contrato sobre os principais atributos da Gestão
do Conhecimento segmento de Petróleo e Gás.
ITE
M

SITUAÇÃO

Resposta
Afirmativa

Universo
Total

4

6

a

5

6

C

Recebeu orientações na empresa quanto aos
conceitos e suas aplicações.

0

6

D

Percebe Estruturação empresarial voltada a
aplicação do tema.

1

6

E

Considera importante a proximidade ao tema.

6

6

A
B

Desconhece o assunto.
“Ouviu
falar”,
mas
conceituação.

desconhece

Matriz de Influências e Impactos
Mediante as entrevistas dos Gestores Sêniores, buscou-se identificar
os Atributos da GC que poderiam causar maior impacto na Gestão de
Contratos modalidade EPC, com ênfase no segmento offshore
Estabelecida escala de Impactos, contando com as graduações
respectivas:
Reduzido – 1;
Impactante – 3;
Muito Impactante – 9.

Item Descrição da Etapa - Gerenciamento de Projeto

Pontuação

1
2

143
115

3
4
5
6

Orçamento – Avaliação Técnica
Gerenciamento de Escopo – Gerenciamento de
Projeto
Orçamento – Formação da Proposta
Transferência de Informações - Evolução Projeto
Interno Empresa
Transferência de Informações - Evolução Projeto
Externo Empresa
Nivelamento de Recursos – Gerenciamento de
Projetos

113
113
113
105

A seguir destacam-se os resultados obtidos como os de maior
impacto, considerando-se que estes sejam obtidos da relação entre os
Atributos da GC adotados e as Diretrizes de Gerenciamento de
Contrato, à luz do disposto nas áreas de conhecimento do PMBoK.
Item Descrição da Etapa – Atributos da Gestão do Pontuação
Conhecimento
1
Estruturação Organizacional – Profissionais do 144
Conhecimento
2
Repositório do Conhecimento
132
3

Compartilhar o Conhecimento

132

4

Experiência – “Lessons Learned”

132

5

6

Condições Capacitadoras - Criação do Conhecimento 126
Organizacional, Intenção, Autonomia, Flutuação e
Caos Criativo, Redundâncias e Variedade de
Requisitos
Transferência de Conhecimento
126

7

Tecnologia x Gestão do Conhecimento

114

8

Globalização do Conhecimento

108

9

Preservando e Medindo o Conhecimento

102

Confirmada a suposição inicial !
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Considerando-se o gestor como célula primeira
e unidade mais importante no processo, seu
desconhecimento e distância aos conceitos e
diretrizes relacionadas a GC, certamente
corroboram
os
resultados
obtidos
nos
contratos, quando avaliamos o resultado
previsto em relação ao obtido.
Dificíl admitir-se que estes conceitos possam
caminhar dissociados.

CONCLUSÕES
Constatação do desconhecimento acerca dos principais
atributos da GC, e como os mesmos efetivamente impactam
na gestão dos projetos. A consolidação desta afirmação
fundamenta-se nos seguintes aspectos:
a) Entrevista presencial junto a Gestores de Contrato e
aplicação do Questionário Inicial de Adesão;
b) Aplicação do Questionário Definitivo envolvendo cento e
três gestores, sendo oitenta e sete questionários
respondidos e considerados válidos, segundo o critério de
formação e validação dos questionários.
b) Os gestores entrevistados, nesta fase, demonstraram
claramente a vontade e intenção em se qualificarem nos
temas relacionados aos atributos da Gestão de
Conhecimento, pois entendiam que a proximidade e
utilização destes conceitos em muito iria atenuar os
problemas ora enfrentados em seus contratos.

Os entrevistados aceitavam a fragilidade em sua
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formação em relação ao desconhecimento dos
conceitos de GC. No entanto afirmaram que, em
momento algum receberam estas orientações por
parte da empresa.
Todos os gestores entrevistados nesta fase,
demonstraram claramente a vontade e intenção
em se qualificarem nos temas relacionados aos
atributos da GC.
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Considerações finais
RESULTADOS:

desconhecimento dos gestores acerca dos

principais atributos da GC e como os mesmos efetivamente
impactam na gestão dos projetos.
Outros conceitos discutidos:


formação conceitual do conhecimento,



distinção entre intuição e conhecimento,



conhecimento tácito e explícito,



transferência de conhecimento,



lições aprendidas.

RECOMENDAÇÕES- CONTRIBUIÇÃO À FUTURAS PESQUISAS

I. Programa de Qualificação de Gestores e Executores Inclusão estruturada dos conceitos de Gestão do
Conhecimento, associado às práticas de Mercado;
II. Inclusão de exigências e referências aos conceitos de GC
nas Diretrizes Contratuais, e Requisitos Exigíveis aplicados
ao Mercado;
III. Desenvolvimento de Programa de Análise de Resultados ,
associado a tangibilidade dos conceitos de GC. Divulgação
dos Conceitos à Comunidade;
IV. Perseguir a busca pelo equilíbrio - Resultado Financeiro
x Formação e Qualificação de Profissionais do
Conhecimento !!
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