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ENGENHARIA E GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS 
Parte 2 – A Fase de Aprendizado 

 
                                                                        *Eugênio Miguel Mancini Scheleder 

 
A capacitação da Petrobras nas atividades de projeto, suprimento e de 
gerenciamento de obras ocorreu progressivamente, na medida da consolidação 
da experiência obtida na implantação de novas unidades industriais e do 
desenvolvimento do mercado brasileiro de fornecimento de bens e serviços. Já 
em sua primeira década de atividades, a Petrobras realizou um expressivo 
investimento na ampliação do parque produtivo e de distribuição, executando, 
dentre outros, os seguintes projetos: 

 
a) Ampliação da capacidade da Rlam, sucessivamente, para 10.000 bpd, ainda 

em 1954, 32.000 bpd  em 1959 e 42.000 bpd em 1960; 
b) Construção do Terminal Marítimo Almirante Alves Câmara (Temadre), em 

Madre de Deus-BA, que entrou em operação em 1956; 
c) Construção do oleoduto Catu-Mata-Candeias e vários outros oleodutos na 

Bahia, executada diretamente com pessoal e equipamentos próprios da 
Rpba e gerenciada por sua Divisão de Oleodutos; 

d) Implantação da Refinaria Duque de Caxias (Reduc), com capacidade de 
90.000 bpd, no Rio de Janeiro, com projeto, gerenciamento e construção 
contratados com a firma norte-americana Foster-Wheeler, que entrou em 
operação em 1961. A ampliação para 150.000, entre 1963 e 1966, utilizou 
projetos básico e de detalhamento desenvolvidos por técnicos da própria 
unidade; foi a primeira refinaria totalmente construída pela Petrobras;  

e) Construção do Terminal da Guanabara (Teguá), em operação desde 1960, 
para atender ao suprimento de petróleo e ao escoamento dos derivados da 
Reduc; o projeto e a construção foram contratados com a empresa norte-
americana Brown & Root; 

f) Projeto e construção das refinarias Gabriel Passos (Regap), em Betim/MG, e 
Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas/RS, 45.000 bpd cada, iniciados em 
1962 e concluídos em 1968; projeto contratado com a firma italiana Snam 
Progetti; 

g) Construção do Oleoduto Rio-Belo Horizonte (Orbel), para atender ao 
abastecimento de petróleo à Regap, e do sistema Oleoduto e Terminal de 
Tramandaí, destinado ao suprimento da Refap; 

h)  Construção do sistema de escoamento do petróleo da região de 
Carmópolis/SE, composto por oleoduto, tancagem e um Terminal Marítimo 
em Atalaia Vellha  (Tecarmo). Iniciou a operação em 1966; 

i) Construção do Oleoduto São Sebastião-Cubatão (Osbat), para 
abastecimento de petróleo à Refinaria Presidente Bernardes-Cubatão (Rpbc) 
através do Tebar; entrou em operação em 1968;  

j) Ampliação da frota da Fronape, com a incorporação de novos navios 
construídos em estaleiros nacionais, de acordo com a política de incentivo à 
indústria naval brasileira; em 1964, foram construídos seis navios de 10.500 
tpb cada, e, em 1966, mais quatro navios-tanque.  
 

A experiência adquirida na implantação desses projetos permitiu que, a partir 
do final da década de 50, a Petrobras acumulasse know-how em diversas 
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frentes. No decorrer dos anos 60, a Companhia passou a absorver tecnologia e 
assim, gradativamente, os engenheiros estrangeiros contratados foram  
substituídos por brasileiros, devidamente preparados, muitos deles retornando 
ao país após cursos de especialização no exterior. As universidades brasileiras 
iniciaram, também, a formação regular de turmas de geólogos. Equipes de 
pesquisas formadas pelo Cenap constituíram o núcleo que deu origem à 
criação do Cenpes da Petrobras. Este órgão, formalmente criado em dezembro 
de 1963 e organizado em 1966, deveria abranger todas as atividades de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico (P&D) da Companhia. 
 
Ao longo da década de 60, a diretriz de concentração progressiva da compra 
de materiais e equipamentos no mercado fornecedor interno, desenhada pela 
Petrobras desde os anos 50, foi consolidada. Em 1962, a Empresa iniciou um 
programa voltado para a diversificação e a ampliação das linhas de produção 
dos fabricantes nacionais, de forma que os mesmos pudessem se capacitar 
para atender, em quantidade e em qualidade, as encomendas que seriam 
feitas pela Companhia para os seus investimentos. Essa iniciativa propiciou um 
forte e expressivo crescimento da capacitação industrial brasileira, mesmo fora 
do eixo Rio-São Paulo. Assim, já em 1968, cerca de 79% do valor total dos 
materiais e equipamentos adquiridos pela Petrobras referia-se a compras 
realizadas no mercado brasileiro. 
 
Na área de projetos, foram criadas as condições para a formação de pequenas 
equipes nos órgãos operacionais e na sede da Petrobras, muitas vezes 
provisórias, que atendiam às necessidades mais imediatas de melhorias e 
ampliações das instalações. Os profissionais dessas equipes tinham, em geral, 
a sua atuação restrita às unidades em que estavam lotados.  
 
Na área de gerenciamento das obras, foram progressivamente abandonadas 
as contratações do tipo “turn-key” e adotadas, extensivamente, as de 
parcelamento dos serviços por especialidade, com pagamento por 
administração, por preços unitários ou misto e com a integração da gestão 
realizada pelas equipes de engenharia da Petrobras. 
 
Mesmo sem dispor, em seus primeiros anos de atuação, da experiência técnica 
e gerencial exigidas para a condução de grandes empreendimentos, as 
unidades responsáveis pela engenharia na Petrobras sempre conferiram uma 
prioridade absoluta ao planejamento e ao projeto de engenharia. No início dos 
anos 60, era comum ouvir, no antigo Serviço de Engenharia – Senge, a 
seguinte frase: “Sem planejamento e sem projeto, não se consegue construir 
nem uma casinha de cachorro”. Muitos anos depois, as experiências 
consolidadas pelo Geop – Grupo Executivo de Obras Prioritárias e pelo novo 
Serviço de Engenharia (Segen) cunharam dois lemas que permaneceriam, 
como dogmas, a orientar a implantação das novas unidades produtivas da 
Petrobras: “Nenhum empreendimento será melhor que o seu planejamento” e 
“Nenhuma obra será melhor que o seu projeto”. 
 
No próximo artigo, abordaremos a reestruturação organizacional da Petrobras  
promovida em 1965 e os seus desdobramentos, em busca da excelência nas 
atividades  de engenharia e gestão de empreendimentos. 
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*Eugenio Miguel Mancini Scheleder é engenheiro aposentado da Petrobras; até 1991, exerceu 
as funções de engenheiro de projeto, gerente de projetos de transporte e gerente-geral de 
empreendimentos industriais do Segen. No período de 1991 a 2005, exerceu, no Governo 
Federal, os cargos de Secretário Nacional Adjunto de Energia, Presidente da Comissão Nacional 
de Gás Natural, Diretor de Gestão e Diretor de Investimentos Estratégicos do Ministério do 
Planejamento e Assessor Econômico do Ministro do Planejamento. 
 
 
 
 


