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RESUMO 

A globalização e diminuição de barreiras culminaram em uma competição entre empresas e 
forçaram-nas a aprimorar seus processos e buscar melhorias em todos os aspectos de sua 
cadeia, para produzir com excelência melhores serviços e produtos. Os projetos atuam de 
maneira direta e fundamental, por promoverem mudança exclusiva, em espaço de tempo 
delimitado, para criar um resultado singular. Cada projeto deve seguir as técnicas e diretrizes 
descritas no PMBOK® e neste trabalho elegemos o gerenciamento de aquisições como foco 
pois este departamento tem importância fundamental no andamento dos projetos das 
empresas. As recentes mudanças na economia de países produtores de petróleo, a queda 
acentuada do preço do barril do óleo e os escândalos envolvendo empresas deste setor em 
território nacional influenciaram em como as companhias gastam suas reservas e realizam 
compras em projetos. Esta pesquisa objetivou identificar como as técnicas de Gerenciamento 
das Aquisições podem contribuir nos projetos do mercado do óleo e gás durante a crise do 
setor, utilizando revisão bibliográfica e pesquisa com profissionais. A coleta de dados foi 
efetuada em publicações científicas, livros e teses, e a pesquisa de campo foi aplicada em uma 
plataforma online. Os dados foram divididos, analisados, apresentados; e os resultados 
indicaram que os profissionais deste mercado compreendem que as técnicas de gerenciamento 
de aquisições são importantes e necessárias para superar e enfrentar os efeitos da crise deste 
mercado e também contribuem diretamente para o bom andamento dos mesmos através de 
técnicas como renegociação de contratos, gestão de fornecedores e análise de riscos.  
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   ABSTRACT 

Globalization and the reduction of barriers culminated in a competition between companies 
and forced them to improve their processes and seek improvements in all aspects of their 
chain, in order to produce services and products with excellence. Projects act in a direct and 
fundamental way, by promoting exclusive change, within limited time, to create a singular 
result. Each project must follow the techniques and guidelines described in the PMBOK® and 
in this work we chose the Procurement Management as focus because this department is of 
fundamental importance in the progress of the projects of the companies. Recent changes in 
the economies of oil-producing countries, a great fall in the price of the oil barrel and scandals 
involving companies in this sector nationally have influenced how companies spend their 
money and carry out purchases on projects. This research aimed to identify how Procurement 
Management techniques can contribute to oil and gas market projects during the sector crisis, 
using bibliographic review and research with professionals. The data collection was carried 
out in scientific publications, books and thesis, and the field research was applied in an online 
platform. The data was divided, analyzed, presented; and the results indicated that the 
professionals in this market understand that the techniques of procurement management are 
important and necessary to overcome and face the effects of the crisis of this market and also 
contribute directly to the progress of them, through techniques such as contract renegotiation, 
supplier management and risk analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

A necessidade de atualização de processos empresariais, os constantes avanços 

tecnológicos e principalmente a velocidade com que os eventos acontecem no mundo 

incitam as empresas a agirem de forma concisa e mediata, com ações que vão desde a 

reavaliação de suas estratégias a fim de atingir seus objetivos de negócio até a promoção 

da mentalidade e busca contínua da redução de custos (Bales, Maull e Radnor 2004). 

Verifica-se que há uma grande variedade e crescimento de estudos ao longo dos mais 

recentes anos com relação ao gerenciamento de projetos em empresas de diversos 

setores da economia e que há uma significativa relação entre a gestão efetiva dos 

projetos nas empresas e a evolução das práticas de negócio atuais, que contribuem para 

o  aprimoramento  dos  processos  como  um  todo.  Isso  porque  a  busca  constante  em  

melhoria estrutural de processos para reduzir custos, tempos de entrega e criar 

oportunidades dentro de suas linhas de trabalho são frutos diretos de uma estruturada 

gestão de projetos dentro das companhias (Harrington e McNellis 2006). 

De modo geral, os projetos apresentam-se dentro das empresas como ferramentas de 

adaptação e inovação, de característica oposta aos processos rotineiros de cada trabalho 

(Vargas 2016). Para garantir o andamento destes trabalhos está a atuação direta do 

gerenciamento de projetos, que pode se apresentar em diferentes formas, dependendo do 

direcionamento e das necessidades da empresa e dos projetos em que é aplicado. Por 

isso é fundamental que procedimentos e metodologias específicas de gerenciamento de 

projetos estejam presentes no delineamento das boas práticas dos mesmos nas empresas, 

a fim de permitir a correta governança nos trabalhos vigentes destas companhias 

(Xavier, Vivacqua, et al. 2014).  

Nesse sentido, o PMI (Project Management Institute – Instituto de Gerenciamento 

de Projetos), instituição internacional responsável pela governança das práticas em 

gestão de projetos, estabeleceu o PMBOK®, sigla para Project Management Body of 

Knowledge, publicação que já está em sua 5ª edição, sendo este um complicado de 

conhecimentos e boas práticas de projetos exercidos no mundo todo que auxiliam as 

empresas a gerir  seus projetos com excelência.  Este livro de práticas traz,  portanto,  10 

áreas de conhecimento presentes nos projetos em geral: gerenciamento de stakeholders, 
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recursos humanos, custos, tempo, escopo, aquisições, qualidade, comunicação, 

integração e riscos (PMI 2013). 

Destacamos o Gerenciamento das Aquisições como alvo deste estudo porque as 

aquisições têm papel fundamental nos projetos das empresas, possuem interface com 

todas as áreas de conhecimento estabelecidas pelo PMBOK®, e sendo assim, exercem 

influência direta e iminente em seus projetos vigentes (Xavier, Weikersheimer, et al. 

2013). Há também atualmente uma grande preocupação das empresas com os 

procedimentos e desenvolvimento dos processos de compras e aquisições nas empresas, 

o que já culminou numa clara mudança dessa área de conhecimento, que passou a ser de 

características estratégicas e não mais operacionais (Zuccato Junior 2014).  

No mercado do óleo e gás, onde o produto final das empresas é praticamente o 

mesmo, o óleo, a gestão da cadeia de suprimentos e dos projetos vigentes é crucial para 

o  bom  andamento  do  processo  de  compras  como  um  todo.  A  diferenciação  entre  as  

empresas desse ramo se dá diretamente em uma mistura entre menores custos 

processuais e melhor qualidade de entrega de seus produtos. Modelos operacionais 

eficientes, compras efetuadas no tempo certo, gestão eficaz de fornecedores são, 

portanto, alguns dos diferenciais que as empresas do mercado do óleo e gás podem 

utilizar para que seus produtos e serviços sejam entregues com qualidade aos seus 

clientes finais (Marcellino 2013). 

A exploração do óleo é,  em si,  algo caro e dispendioso, e como as empresas deste 

ramo não conseguem controlar o preço do barril do petróleo consequentemente sofrem 

os efeitos das crises que este mercado por vezes impõe. De acordo com Maltraverne  

(2016) a situação atual das empresas no mercado do óleo e gás é complicada e possui 3 

principais desafios: preços limitados, exposição a preços elevados em fornecedores 

externos, e principalmente riscos altos com consequências altas. O preço do petróleo 

sofreu muito rapidamente, passando de US$ 115,00 o barril para US$ 30,00 em apenas 

2 anos (2014-2016) (Mártil 2016) e verificamos que apenas pequenas oscilações no 

preço do barril de petróleo já tem grandes consequências em toda a cadeia deste 

mercado (Marcellino 2013). Adicionalmente, o óleo é uma commodity que também 

impacta diretamente em muitas áreas de mercado em geral, sendo que uma queda tão 
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grande quanto a esta recente tem impacto inclusive na economia brasileira, o que neste 

caso culminou em uma crise econômica nacional e em uma drástica redução na 

produção das empresas de modo geral. Além de uma grande massa de demissões por 

todo o território, verificou-se que as empresas começaram a reavaliar novas 

possibilidades de redução em seus gastos, porém procurando manter os mesmos níveis 

de qualidade e produção semelhantes aos verificados antes da crise. Adicionalmente à 

queda do preço do barril do petróleo mundialmente, no Brasil a crise foi também 

impulsionada por uma série de escândalos envolvendo empresas do setor do óleo e gás e 

em esferas do cenário governamental nacional.  

Para que haja então a garantia de cumprimento de seus processos as corporações 

tornaram-se mais conservadoras em seus investimentos e gastos em geral, sejam em 

novas contratações de funcionários, aumento de benefícios para empregados, ou, como 

alvo desta pesquisa, compras diretas de insumos para suprir as demandas de seus 

projetos  a  fim  de  cumprir  seus  compromissos  com  seus  clientes.  Por  isso,  frente  ao  

cenário econômico desfavorável, é de extrema importância que dentro da gestão da 

cadeia de suprimentos dos projetos do óleo e gás, o gestor possa corretamente 

identificar sua situação atual, limitações futuras e estabelecer uma estratégia completa 

para uma possível alteração de mercado, sempre ao encontro das estratégias 

organizacionais estabelecidas por cada empresa. Deste modo, é primordial entender 

como as decisões foram tomadas antes da crise e quais precauções adotar no momento 

presente e num futuro próximo, para que as aquisições do projetos sejam efetuadas da 

melhor maneira possível. É de suma importância decidir corretamente a forma de 

aquisição de bens e serviços dentro dos projetos das empresas, especialmente em um 

momento delicado como este em que a economia brasileira atravessa (Almeida 2015). 

Frente ao que foi exposto acima, identificamos que o tema proposto neste trabalho 

vem de encontro à situação econômica do país, e visa, dentre outros objetivos, 

identificar como as boas práticas de Gerenciamento de Aquisições em Projetos pode 

contribuir para os projetos do mercado do óleo e gás durante a crise deste mercado, 

auxiliando na melhoria de processos e se adequando à realidade que se apresenta. 
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1.1 Relevância de estudo 

Em continuação, verificamos que em meio à crise do óleo e gás, há uma imediata 

diminuição dos investimentos do setor, o número de projetos para as empresas decresce 

e as aquisições nos projetos tendem a sofrer as consequências de demandas menores. 

Portanto é necessário compreender: De que forma as práticas de Gestão de Aquisições 

em Projetos auxiliam no desenvolvimento dos projetos das empresas do óleo e gás, em 

especial no momento delicado da crise do petróleo, na perspectiva dos profissionais de 

suprimentos desse setor? 

1.2 Objetivos 

A presente pesquisa procura analisar como as melhores práticas de gerenciamento 

de aquisições contribuem para os projetos em empresas do mercado do óleo e gás em 

um momento de crise em seus negócios e como elas reagirão no futuro às novas 

demandas de seus clientes. A complementar o exposto dessa realidade descrita, o 

presente trabalho tem por objetivo majoritário responder a proposta abaixo: 

 Verificar, mediante pesquisa de campo, como o Gerenciamento de 

Aquisições têm para contribuir aos projetos do mercado do óleo e gás 

durante a crise do setor. 

Assim sendo será realizada neste estudo uma investigação à literatura relevante ao 

tema proposto, juntamente com uma pesquisa de campo a ser realizada após esta coleta 

de informações. Todos os dados recolhidos permitirão atingir o objetivo geral acima 

citado, e também será possível responder aos objetivos específicos evidenciados neste 

trabalho, que são: 

 Compreender a gestão das aquisições em projetos; 

 Compreender a contribuição da gestão das aquisições em projetos dentro dos 

projetos do mercado do óleo e gás; 

 Demonstrar, na perspectiva do profissional de suprimentos (em projetos de 

óleo e gás), como as boas práticas de gerenciamento de aquisições podem 

influenciar nas aquisições destes projetos; 
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 Sugerir uma tendência de comportamento, pela visão dos profissionais de 

aquisições em projetos no óleo e gás, de como será o comportamento do 

setor em médio prazo (3 a 5 anos). 

1.3 Hipóteses  

Dentro do contexto deste estudo, algumas hipóteses foram levantadas com respeito 

ao tema proposto e para atingir os objetivos já especificados. São elas: 

 A crise do mercado do óleo e gás impacta significativamente nas demandas 

para aquisições em projetos nas empresas desse setor; 

 O gerenciamento de aquisições em projetos tem contribuição crucial para a 

melhora dos processos de aquisições dos projetos do óleo e gás por meio da 

aplicação de suas boas práticas; 

 Os profissionais de aquisições já valem-se de técnicas de gerenciamento de 

aquisições em projetos em sua atividades; 

 Os profissionais de aquisições entendem que há uma direta influência nos 

seus projetos durante a crise do petróleo; 

 Os profissionais de aquisições em projetos do mercado do óleo e gás 

acreditam que a crise do petróleo será superada em médio prazo (de 3 a 5 

anos). 

1.4 Estrutura 

Este trabalho foi elaborado de forma a traçar um perfil atual e futuro para as 

decisões tomadas na gestão das aquisições em projetos do óleo e gás perante a atual 

crise do petróleo. Por isso, foi definido dividir este estudo em capítulos que expressam 

toda a informação necessária para avaliação da literatura pesquisada e dos dados 

colhidos em pesquisa de campo. 

A estrutura deste trabalho inicia-se com a introdução da pesquisa, onde são 

apresentadas a relevância do estudo, seus objetivos, hipóteses e principalmente o 

problema que justifica esta investigação. No segundo capítulo apresenta-se a revisão 

bibliográfica do estudo, momento em que é demonstrado todo o referencial teórico das 
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matérias relevantes na pesquisa (princípios do gerenciamento de projetos, de aquisições 

em projetos, explicação sobre o mercado do óleo e gás e sua situação atual). De seguida, 

no terceiro capítulo, evidencia-se a metodologia da pesquisa, o universo e definição da 

amostra utilizada no estudo. Adiante no capítulo seguinte, demonstram-se os métodos 

da pesquisa de campo, seus participantes, questionário e metodologia aplicada. Em 

sequência, no quinto capítulo, são apresentados os resultados juntamente com uma 

análise crítica dos mesmos. Por fim, no sexto e último capítulo são feitas considerações 

finais e sugerem-se temas para estudos futuros nesta mesma temática. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 O Gerenciamento de Projetos 

O conceito de projeto já é bastante difundido na literatura, sendo definido no 

PMBOK® como “um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço 

ou resultado exclusivo” (PMI 2013). Os projetos, por terem esta característica de 

exclusividade, distingue-se das atividades cotidianas e processuais, promovendo um 

momento diferenciado para aplicação de técnicas específicas a fim de atingir um ou 

mais resultados estabelecidos anteriormente, desde a primeira identificação de uma 

demanda específica até o resultado final deste empreendimento (Borges e Rollim 2015) 

Por isso todo e qualquer projeto deve ser tratado como único, e seu gerenciamento 

precisa ser correto e eficiente a fim de garantir o sucesso deste empreendimento. No 

entanto sucesso em projetos é de difícil definição, pois verificamos que pode ser visto 

de maneiras diferentes, como da perspectiva de seu processo e também do produto final 

deste projeto (Borges e Rollim 2015). O sucesso de um projeto está diretamente 

relacionado com os próprios objetivos pré-estabelecidos do mesmo, como por exemplo: 

atendimento a requisitos como custo, tempo, aceite do cliente ou alguma performance 

específica anteriormente determinada  (H. Kerzner 2013).  

Um aspecto fundamental de projetos é o direcionamento das estratégias. Segundo 

Kerzner  (2014)  a  correta  governança  nos  projetos  vigentes  das  empresas  provê  uma  

direção operacional mais realista, baseada em requisitos pré-determinados como tempo, 

escopo, custo etc, que focam no sucesso dos projetos e satisfazem os objetivos 

corporativos. Atuar em projetos difere-se de atuar em diretrizes corporativas. Isso 

porque, apesar dos projetos serem direcionados junto às estratégias empresariais, eles 

têm sua própria identidade, e assim, suas governanças são distintas (H. Kerzner 2014).  

Para que os projetos sejam acompanhados do início ao fim as empresas valeram-se 

de diversas técnicas processuais que auxiliaram na gestão de seus projetos ao longo dos 

anos. Nesse sentido Kerzner (2007) explica que o gerenciamento de projetos 

compreende então num conjunto de trabalhos realizados de maneira coordenada e 

integrada, a fim de alcançar os objetivos estabelecidos no projeto e trazendo resultados  
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aos  participantes  deste  processo  e  à  companhia  em  que  estão  inseridos.  Além  disso,  

verifica-se que a gestão de projetos promove uma mudança estrutural nas empresas, 

utilizando-se das iniciativas dos projetos para aprimorar processos, buscar a redução de 

custos e adequar-se ao mercado e clientes (Harrington e McNellis 2006). 

Historicamente, o gerenciamento de projetos evoluiu muito desde suas primeiras 

concepções, iniciando-se especial e expressivamente na metade da década de 1940, 

quando a Guerra Fria exigiu novos e mais eficientes modelos de projeto e governança 

mais eficientes para atuar no mercado bélico. Já nos anos de 1960, após eventos 

importantes como as grandes guerras, as depressões, etc, a necessidade de um 

gerenciamento de projetos tornou-se mais forte nas companhias no mundo todo, pois os 

executivos procuravam uma rápida adaptação de seus projetos a este ambiente em 

constante mudança. A partir da década de 1980 as empresas passaram a tratar o 

gerenciamento de projetos de uma forma mais estruturada e não tão informal, 

adaptando-se novamente às mudanças rápidas do ambiente em que estavam inseridas, 

visto que neste momento iniciava-se a revolução tecnológica tão presente hoje no 

mercado. Finalmente, já nessa era consolidada moderna e tecnológica, iniciando-se nos 

anos de 1990 até os dias atuais, as companhias reconheceram os grandes benefícios da 

gestão em projetos e ela tornou-se uma necessidade empresarial global e não mais uma 

escolha de seus gestores (H. Kerzner 2013). 

Vargas (2016) concorda com este pensamento de Kerzner (2013) ao reafirmar que a 

utilização das práticas em gerenciamento de projetos nas empresas apresentou um real e 

expressivo crescimento nos últimos anos mundialmente, e que uma nova mentalidade 

empresarial promoveu um claro e significativo diferencial competitivo entre as 

companhias no mercado. E com isso, o pensamento estratégico dessas empresas exigiu 

uma visão de redução imediata de seus custos, com menor utilização de recursos e 

entregando produtos com mais qualidade, e é neste cenário que as técnicas de 

gerenciamento de projetos complementam a gestão empresarial a fim de garantir que 

estes projetos atuem de acordo com os objetivos estabelecidos para eles. 
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Basicamente o gerenciamento de projetos está apoiado no tripé escopo, tempo e 

custo; pois essas três prioridades levantam as necessidades de um projeto numa empresa 

(Borges  e  Rollim  2015).  É  preciso  sempre  priorizar  um  deles  para  que  o  projeto  seja  

elaborado corretamente e tenha o foco necessário para atingir seus objetivos. Então os 

projetos devem também ter seus objetivos alinhados com o planejamento estratégico das 

empresas, uma vez que a eficiência e eficácia dos mesmos promovem resultados 

diretamente ligados ao plano estratégico da companhia (Borges e Rollim 2015). É 

imprescindível que todas as esferas envolvidas nos projetos tenham consciência de suas 

metas, a fim de que, com colaboração conjunta, atinjam seus objetivos, pois de outro 

modo, o insucesso do projeto será uma realidade (Morris e Pinto 2010). 

Projetos distinguem-se de atividades rotineiras, e suas respectivas gestões devem ser 

nitidamente reconhecidas, para que as empresas possam buscar sempre melhores 

resultados em seus produtos e serviços (Borges e Rollim 2015). Assim sendo, precisam 

de uma ordem para serem executados, e esta ordem configura-se como: entradas-

processos-saídas. Nesse contexto “entradas” englobam o que é necessário antes de 

iniciar o processo em si; “processos” compreendem técnicas e ferramentas para executar 

o projeto, e “saídas” representam aquilo que é esperado obter após toda esta execução 

(Borges e Rollim 2015). Em suma, os projetos seguirão sempre esta fórmula para que 

tenham  sucesso  no  final  de  suas  execuções.  Conforme  o  PMBOK®, cada processo 

dentro de um projeto tramita desde a iniciação, planejamento e execução, até o controle, 

monitoramento e encerramento de todas as esferas em que se estão inseridos (PMI 

2013). Como um projeto possui um início e fim específicos, o gerenciamento de 

projetos é uma atividade cíclica; passando por todos estes passos descritos em cada uma 

de suas fases de execução do trabalho (Harrington e McNellis 2006). 

2.2 O Gerenciamento de Aquisições em Projetos 

As aquisições são parte crucial no gerenciamento de projetos das empresas em geral 

e também no processo produtivo de qualquer companhia. É de suma importância que as 

aquisições tenham atenção e prioridade para que possam ser executadas com excelência 

em seus projetos. O gerenciamento dessas aquisições é fundamental para que haja 

sinergia entre todos os níveis dos projetos e os produtos finais sejam entregues dentro da 
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qualidade esperada e no prazo estipulado.  Conforme o PMBOK®, a gestão das 

aquisições em projetos compreende os “processos necessários para comprar ou 

adquirir produtos, serviços, ou resultados externos à equipe do projeto” (PMI 2013). 

Portanto, verificamos que todas as atividades imprescindíveis para obter quaisquer tipos 

de produto ou serviços dentro dos projetos de uma organização são de responsabilidade 

do gerenciamento de aquisições, um conjunto de boas práticas que auxilia nas ações 

correntes do setor de suprimentos (Borges e Rollim 2015). 

Como todos os processos evidenciados no PMBOK®, o gerenciamento de aquisições 

em projetos também transita nas quatro grandes esferas planejamento, condução, 

controle e encerramento. Isso envolve desenvolver um plano de aquisições, planejar e 

iniciar as compras de materiais e serviços, envolver e selecionar fornecedores ou fontes 

de aquisição, administrar os acordos firmados e, após o fornecimento, finalizar essas 

aquisições com sucesso (Harrington e McNellis 2006).  

Dentre todos os processos acima citados, o planejamento consiste no maior e mais 

detalhado dos processos dentro do gerenciamento de aquisições, momento em que são 

definidos os recursos necessários para o projeto, registrados os riscos, avaliadas as 

documentações necessárias para as aquisições, definidos os requisitos, estimados custos, 

etc. É também dentro do processo de planejamento das aquisições que é feita a análise 

“make or buy” do escopo de fornecimento (que significa decidir pela compra direta de 

algum produto/serviço ou pela fabricação interna do mesmo), listagem dos fornecedores 

potenciais para compra, bem como a definição de “o que” e “quais” itens deverão ser 

comprados (PMI 2013). 

A condução das aquisições é o processo onde são escolhidos os fornecedores, as 

negociações são efetuadas e os contratos são celebrados. Nesta fase do gerenciamento 

das aquisições em projetos as licitações são lançadas no mercado e as propostas dos 

fornecedores são recebidas e analisadas. Somente após a análise dessas propostas são 

elencadas as melhores ofertas e os acordos são fechados entre empresa contratante e 

fornecedor  (PMI  2013).  Adiante,  o  próximo  processo  é  o  controle  das  aquisições  e  

compreende o monitoramento dos desempenhos de contrato, alterações e correções dos 

mesmos, incluindo relatórios de andamento do contrato, auditorias, gerenciamento dos 
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riscos e até acompanhamento de eventuais pagamentos realizados.  Por fim, o último 

passo do gerenciamento de aquisições é o encerramento das mesmas. Nesta parte do 

processo de compras são finalizados todos os contratos, encerradas as pendências 

existentes e também arquivadas todas as documentações utilizadas nas aquisições 

adquiridas (PMI 2013). 

A intensa competição no mercado atual, cada vez mais globalizado, impactou 

diretamente na maneira como as empresas se relacionam. Importante salientar que a fim 

de aprimorar ainda mais suas aquisições as empresas recentemente passaram a 

desenvolver parcerias mais estratégicas com seus fornecedores, objetivando sempre os 

melhores contratos, acordos e negócios mais seguros e rentáveis (H. Kerzner 2014, 

Brustello e Salgado 2006). Novos nichos de mercado e novos clientes com necessidades 

diferenciadas e exclusivas geraram impacto direto nas execuções dos projetos das 

empresas e por isso estas buscaram o desenvolvimento contínuo de melhores práticas 

em suas gestões dos projetos, inclusive nas aquisições dos mesmos (H. Kerzner 2014, 

Xavier, Vivacqua, et al. 2014). 

2.2.1 Melhores práticas da Gestão de Aquisições 

As boas práticas do gerenciamento das aquisições em projetos estão amplamente 

descritas no PMBOK®. Como explicado anteriormente, o processo das aquisições segue 

a mesma regra das outras áreas do conhecimento em projetos: planejamento, condução, 

controle e encerramento (PMI 2013, Xavier, Weikersheimer, et al. 2013). 

Operacionalmente há uma variedade de técnicas de aquisições em projetos já 

descritas no PMBOK® que auxiliam os profissionais dessa a área a obterem os melhores 

resultados quando uma compra é providenciada. Algumas dessas práticas são: 

 Tipos  de  contratos:  contratos  de  preço  fixo,  de  custos  reembolsáveis  e  por  

tempo&material, bem como uma mistura deles, são alguns tipos de acordos 

legais que podem ser celebrados entre empresa contratante e empresa contratada.  

É de extrema importância que dentro do projeto o profissional de suprimentos 

compreenda  qual  o  melhor  deles  para  que  o  projeto  atinja  seus  objetivos  sem  

obstruções contratuais, visto que estes asseguram o bom andamento dos 

fornecimentos durante o andamento do próprio projeto. 
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 Mapa de Aquisições: é importante definir todas as aquisições necessárias dentro 

do projeto para chegar ao produto ou serviço final ao cliente. O mapa de 

aquisições descreve em detalhes todos os itens que serão comprados e serviços 

contratados. 

 Análise “Make or Buy”: é uma prática recorrente no planejamento dos projetos, 

onde analisam-se os requisitos do produto e decidem-se se a melhor opção é 

fabricar algum produto internamente na empresa ou contratar em fornecedor 

externo. 

 Descrição do “Scope of Work”: o escopo do trabalho a ser executado é 

provavelmente um dos itens mais importantes de um projeto, pois é nesta 

descrição que constam os detalhes do que foi solicitado e do que será fornecido 

ao cliente final. 

 Gerenciamento de fornecedores: a correta análise e definição dos fornecedores 

que auxiliarão no processo de execução de um projeto é uma tarefa crucial para 

que o produto final seja entregue com qualidade e no prazo, uma vez que 

identificar corretamente um fornecedor auxilia no bom andamento da cadeia de 

suprimentos. 

 IFB  (Invitation for BID): trata-se do convite para enviar uma proposta de 

fornecimento, baseado em um escopo pré-determinado. 

 RFQ  (Request for quotation): trata-se de uma solicitação mais específica para 

um produto ou serviço, feita de maneira mais corriqueira no mercado, para 

compra de produtos ou serviços-padrão de fornecedores. 

 RFP (Request for proposal): similar ao RFQ, porém envolve uma solicitação de 

proposta para um fornecimento mais amplo aos possíveis fornecedores 

envolvidos. 

(PMI 2013) 

2.3 A Gestão da cadeia de suprimentos  

Dentro dos projetos empresariais, e verificando que as aquisições em projetos 

influenciam diretamente em todas as outras áreas do conhecimento de projetos, a gestão 

da cadeia de suprimentos é de extrema importância para o bom andamento dos projetos 
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em si. Demandar corretamente a compra de itens vitais aos projetos, selecionar 

fornecedores e produtos de maneira íntegra e concisa, bem como controlar e garantir 

que os bens serão entregues em tempo para aplicação nos projetos é, portanto, 

responsabilidade do Supply Chain Management (Brustello e Salgado 2006). 

Nesse contexto o processo primordial para as aquisições em projetos é a boa gestão 

deste chamado Supply Chain Management, ou seja, administrar corretamente as cadeias 

de suprimentos relativas aos projetos vigentes das empresas é crucial para o bom 

andamento dos projetos em si, garantindo eficiência nas negociações, redução de custo, 

cumprimento de prazos e entrega com qualidade ao cliente final (Cooper, Lambert e 

Pagh 1997). Deste modo, o processo de gestão da cadeia de suprimentos, ou SCM, sigla 

para Supply Chain Management, é de extrema importância para o sucesso de uma 

empresa, de qualquer ramo. A correta tomada de decisão em todos os níveis da cadeia 

de suprimentos influencia diretamente no andamento dos processos internos da 

companhia e tem real impacto na cadeia produtiva das empresas. Conforme explicado 

no artigo “Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos” (Leme, Souza e Pereira 2010), 

baseado em Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi E. (2004), o Supply Chain 

Management engloba toda a cadeia de abastecimento das empresas, visando 

primordialmente a redução dos custos e correto atendimento ao cliente final. 

Historicamente, as empresas adotaram a gestão da cadeia de suprimentos pra 

obterem competitividade e vantagens dentro do mercado em que estavam inseridos. 

Diversas técnicas e estratégias foram utilizadas para que essas empresas se 

sobressaíssem sobre as outras, como redução do tempo de fornecimento, melhoria 

contínua de processos, gerenciamento de fornecedores, etc (Morris e Pinto 2010). Gerir 

a cadeia de suprimentos significa ter sinergia e coordenação em um processo integrado, 

que tem por objetivo comum transformar matérias-primas em produtos acabados desde 

sua pré-produção, passando por todas as fases de beneficiamento até sua entrega final 

aos clientes (Coelho 2010). Dentro desta cadeia identificamos não somente 

fornecedores, como também revendedores, produtores, distribuidores, prestadores de 

serviço, etc (Marcellino 2013). Adicionalmente verifica-se que a correta gestão da 

cadeia de suprimentos das empresas influencia positivamente na competitividade entre 
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as empresas, pois provê sinergia entre as companhias e esses departamentos (Poirier e 

Reiter 1996).  

Dentro de uma companhia, o departamento de suprimentos é o responsável por 

todas as aquisições necessárias para que o produto final desta empresa seja entregue 

com qualidade e dentro do prazo ao seu cliente. A coordenação entre as demandas do 

planejamento estratégico e sua efetivação no departamento de suprimentos exige muito 

dos  profissionais  do  setor,  principalmente  na  conciliação  entre  menor  custo  e  melhor  

qualidade de processos. A correta previsão da demanda para compra baseia-se 

majoritariamente naquilo que a empresa tem em carteira para entrega a seus clientes 

(seus projetos), sendo esta atividade de suma importância na estruturação do correto 

modelo de gestão da cadeia de suprimentos (Marcellino 2013). 

Provisionar corretamente a demanda e garantir a eficiência na gestão da cadeia de 

suprimentos  é  guiado  por  diversos  fatores,  em  especial  também  o  planejamento  e  

controle de estoque das empresas (Beamon 1998, Marcellino 2013). Por isso, gerir o 

estoque dessa cadeia diminui as incertezas das compras e reduz a aplicação de técnicas 

ineficientes de controle dos materiais, como as aquisições antecipadas e compras em 

quantidades desnecessárias (Coyle, et al. 2013, Leme, Souza e Pereira 2010). Reduzir os 

estoques e incentivar a compra consciente e estratégica direciona as ações da cadeia de 

suprimentos em direção aos objetivos estratégicos de cada projeto, correlacionando a 

maximização dos lucros através de uma gestão eficiente de seus ativos, com menores 

gastos e menor dispêndio de reservas (Brustello e Salgado 2006). Nomeadamente há 

uma dualidade de posicionamentos, onde compras antecipadas geram excesso de 

material imóvel, provocando alto custo para as empresas; e compras realizadas em 

quantidade justa para atender com exatidão aquilo que a empresa necessita, sem 

acumular estoques, pode eventualmente comprometer a linha de produção e prejudicar a 

entrega aos clientes finais (Brustello e Salgado 2006).  

O departamento de suprimentos juntamente com as demais áreas, principalmente o 

departamento de planejamento, deve obrigatoriamente entender, avaliar, negociar, 

acompanhar, e entregar os produtos finais em tempo e nas quantidades solicitadas para 

que não impactem no andamento da cadeia produtiva dos projetos em que se inserem. 
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Novamente por isso que a exatidão da quantidade de material em estoque, juntamente 

com a previsão e aquisições das matérias-primas no tempo certo evitam o excesso no 

estoque da empresa, que geram custos operacionais desnecessários e diminuiriam os 

lucros da empresa (Cooper, Lambert e Pagh 1997). 

O mundo globalizado e as expansões das fronteiras fizeram com as corporações 

tivessem que reinventar suas cadeias de suprimentos, a fim de que pudessem adequar-se 

aos novos modelos de negócio emergentes (Sabri 2015). A gestão da cadeia de 

suprimentos é, portanto, um processo integrado, que depende de diversos fatores 

externos, mas também possui estratégias únicas que promovem a maximização dos 

lucros da empresa, por meio de técnicas específicas que permitem o gasto consciente 

das reservas da empresa sem que prejudiquem o andamento do processo produtivo de 

sua própria cadeia (Ballou 2007). E por isso as técnicas estratégicas dos negócios 

contribuem para a boa gestão da cadeia de suprimentos, como a busca por fornecedores 

internacionais, contratos de longo termo e parcerias para os projetos vigentes podem 

promover a valorização da cadeia de suprimentos, maximizando seu poder de compras, 

e influenciando diretamente nos sucesso dos negócios (Morris e Pinto 2010). 

2.4 O mercado do óleo e gás 

Nesta pesquisa exploramos o mercado do óleo e gás e suas particularidades quanto à 

gestão das aquisições em seus projetos. Em especial neste ramo de negócio, verificamos 

que a exploração de petróleo sofre constantemente com alterações diferentes do cenário 

em se está inserido, como mudanças políticas inesperadas; além de mudanças 

consideradas normais de mercado como diferenciação de demandas, alterações nos 

preços de matérias-primas, oscilações previstas de mercado etc (Albertini 2011). 

Historicamente o preço do barril do petróleo chegou a ser negociado em US$ 140,00 

no ano de 2008 (Mártil 2016), porém devido a diversos fatores, a partir desta época 

instaurou-se mundialmente uma crise na economia e o preço do petróleo iniciou sua 

queda, chegando a US$ 30,00 em 2016 e esta queda nos mercados internacionais 

chegou a um total de 60% (Portal G1 2015). Dentre os fatores que mais influenciaram a 

queda do preço do óleo identificamos a demanda reduzida desta matéria-prima na 

Europa e Ásia, o crescimento da produção de xisto nos Estados Unidos, o retorno do 
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Oriente Médio à produção de petróleo, e a não-redução da exploração por parte dos 

países integrantes da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). No 

Brasil, para empresas independentes (de capital privado) o início da crise foi efetivado 

com a quebra da empresa OGX em 2012 e então a partir de 2013 os investimentos no 

setor do óleo e gás mostraram-se menores, estimando-se que em 2015 o valor total 

investido nesta área chegou a apenas metade do que foi investido no ano de 2013 

(Almeida 2015). 

De seguida à quebra da empresa OGX em 2012, foi a vez da estatal brasileira 

Petrobras não conseguir manter os mesmos níveis de investimentos do passado, devido 

aos escândalos de corrupção iminentes descobertos em sua administração e obviamente 

ao já estabelecido sequenciamento da queda do preço do barril do petróleo (Almeida 

2015). Dentre os fatores evidenciados anteriormente, em 2014 a queda mais 

significativa no mercado brasileiro ocorreu quando os países integrantes da Opep se 

recusaram reduzir suas próprias produções de óleo, o que ocasionou um excesso de 

produto no mercado e consequentemente o preço do petróleo iniciou sua queda, 

impactando diretamente na produção geral do setor (Portal G1 2015).  

Adicionalmente, na esfera nacional verificamos que ao longo dos anos um declínio 

nos valores de investimento previstos pela Petrobras, conforme publicados em seus 

últimos  planos  de  negócio,  e  sumarizado  na  figura  1  (Portal  G1  2016).  Diante  dos  

valores apresentados, é visível que a maior empresa estatal brasileira mostra-se muito  

conservadora em seus gastos com investimentos ao passar dos anos. A maior queda 

destes investimentos foi observada na transição do ano de 2014, num total de 

aproximadamente 55% do valor final estipulado para o período. De seguida, no mais 

recente plano de negócios da estatal, os investimentos seguiram em queda, com previsão 

total de US$ 74,1 milhões para o período de 2017 a 2021, sendo este valor quase 25% 

inferior ao previsto para o período anterior de 2015 a 2019 (PETROBRAS s.d.). 
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Figura 1 - Investimentos da Petrobras 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Apesar de alguns especialistas indicarem um considerável aumento de preço no 

petróleo já em 2017 e 2018 (Fraiha 2016), verificamos que pelo menos nos 

investimentos previstos da estatal nacional isso não se aplicará. Apesar desta 

perspectiva, ainda de acordo com Fraiha (2016) em seu artigo “Empresas remodelam 

estratégias para futuro com Petrobras mais enxuta no mercado brasileiro”, uma nova e 

transformada operadora se configurará nos próximos anos, com ações mais enxutas e 

baixos valores de investimento. Será necessário, então, tratar a Petrobras como apenas 

mais  um participante  do  mercado do  óleo  e  gás  e  não  como seu  principal  e  exclusivo  

cliente final (Almeida 2015). 

Por isso, o mercado do óleo e gás exigirá de seus envolvidos uma progressiva 

conformidade nos modelos de compliance e qualidade em seus processos. Uma vez que 

no Brasil um dos pontos motivadores da crise do petróleo foi um processo de corrupção, 

os padrões de governança dentro das companhias são mais importantes. Um moderno 

modelo econômico financeiro, novas estratégias empresariais e uma completa 

reavaliação dos custos são três caminhos para o retorno do sucesso neste mercado 

(Fraiha 2016).  
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2.4.1 O Gerenciamento de Aquisições em Projetos de óleo e gás  

Dentro dos projetos do setor do óleo e gás, as estratégias de aquisições de bens e 

serviços são, em essência, similares a de quaisquer outras empresas que possuem este 

departamento. Garantir a eficiência da gestão das aquisições dentro dos projetos no 

mercado do óleo e gás tem sido um grande desafio nos últimos tempos. A crise 

econômica iminente e seus impactos diretos tem grande influência no modo com que as 

corporações administram seus gastos e investimentos (Maltraverne 2016, Fraiha 2016). 

Devido a especificidade do mercado do petróleo, as aquisições de mercadorias, 

equipamentos e serviços dentro de seu projetos vigentes são diretamente ligadas às 

quantidades de projetos que as empresas possuem, e em um nível mais alto, à 

disponibilidade de matéria-prima e à pretensão dos clientes em celebrar novos contratos 

(Albertini 2011). Para as empresas que lidam em direto com exploradores de óleo e gás, 

fornecendo em sua maioria equipamentos, ferramentas e serviços, o aumento da 

intenção de exploração faz com que as compras sejam efetuadas em grande escala e 

com a celebração de negócios grandes entre empresa e fornecedores (Almeida 2015). 

Por isso as estratégias de aquisições nas empresas toma forma a partir do 

direcionamento do plano estratégico de suas altas direções. As compras são, em 

maioria, efetuadas de forma ordenada, planejada, e com assertividade. Entender o plano 

estratégico da empresa e direcioná-lo dentro do setor de suprimentos dos projetos é 

importante para compreender os passos a serem tomados de maneira ordenada e concisa 

nas efetivas compras do setor.  

É claramente observado que o nível de exploração de petróleo e a disponibilidade de 

óleo e gás no mundo impactam diretamente na celebração de novos contratos entre as 

principais exploradoras do mercado e seus sub-fornecedores, fazendo com que no final 

da cadeia, a quantidade de projetos e de aquisições de cada um destes seja diretamente 

proporcional a esta disponibilidade da matéria-prima principal, o óleo (Mártil 2016). 

Diferente  do  que  vemos  no  mercado convencional,  em caso  de  redução  dos  preços  do  

barril do petróleo no mundo, a oferta dele na indústria não reduz, porém se o preço da 

matéria-prima aumentar, a oferta cresce de forma gradual (Albertini 2011). 
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A evidente diminuição dos projetos do setor do óleo e gás influencia diretamente 

nos moldes operacionais das empresas. Neste momento delicado da economia, as 

técnicas de gestão de aquisições nos projetos vigentes fazem-se cada vez mais 

necessárias. Renegociar contratos e condições dos mesmos, promover uma readequação 

das estratégias de “make or buy” e estreitar os relacionamentos com os fornecedores 

estratégicos são maneiras de conseguir contornar os efeitos por demandas menores 

dentro destes projetos. É importante compreender que, conforme alguns estudos 

apontam, o mercado do óleo e gás não será o mesmo de antes da crise (Almeida 2015), 

e as empresas deverão então atuar em significativas melhoras de seus processos, 

principalmente nas aquisições de cada um de seus projetos, uma vez que este setor é o 

responsável por grande parte do sucesso da companhia, por meio da contínua melhoria 

na dos custos e alinhamento das operações direcionadas no desenvolvimento estratégico 

das empresas (Mártil 2016). 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

A metodologia é muito importante para o prosseguimento de qualquer trabalho de 

investigação como este que se apresenta. Para responder ao questionamento proposto 

neste estudo foi escolhida uma pesquisa qualitativa descritiva, com embasamento 

teórico na literatura pertinente, e com uma pesquisa de campo por meio da formulação e 

resposta a perguntas relativas ao tema proposto.  

A revisão de literatura buscou trazer informações relevantes através de livros, 

websites, artigos e teses que contribuíram para o embasamento teórico do presente 

trabalho.  Adicionalmente à revisão bibliográfica, uma pesquisa de campo foi realizada 

com um questionário estruturado aplicado de forma on-line a  fim de  atingir  o  número  

maior de participantes, sendo suas perguntas programadas para que tivessem respostas 

objetivas, uniformes e claras. Uma última questão aberta foi inserida para que os 

profissionais pudessem expressar-se mais claramente. Os participantes escolhidos para 

esta pesquisa foram funcionários de empresas do ramo do óleo e gás que trabalham no 

setor de suprimentos de projetos, para que o tema pudesse ser respondido por 

profissionais específicos deste ambiente. 

3.1 Universo de pesquisa e Amostra 

O universo desta pesquisa consistiu, de modo geral, nas diversas empresas do ramo 

do óleo e gás, e a amostra total final foi de 35 profissionais de suprimentos em projetos 

dessas empresas que efetivamente responderam ao questionário publicado. 

Para este trabalho, os profissionais selecionados como alvo foram aqueles atuantes 

no  setor  de  suprimentos  de  projetos  dentro  de  empresas  do  ramo  do  óleo  e  gás,  

independente de cargo, posição empresarial, idade ou tempo de experiência no mercado. 

Pelo fato desta pesquisa não individualizar seus participantes, o universo escolhido não 

priorizou um tipo específico de profissional a fim de que as respostas diversificadas 

pudessem colaborar ainda mais positivamente com este trabalho. 

3.2 Modo de pesquisa 

Para alcançar o maior número de pessoas e para garantir o caráter anônimo deste 

projeto, escolheu-se utilizar um questionário on-line. Este foi criado na plataforma 
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Survio®, seu endereço eletrônico enviado via e-mail para os profissionais participantes 

e também foi publicado na rede social LinkedIn, informando os objetivos da pesquisa e 

convidando os profissionais a participarem do trabalho. O questionário ficou disponível 

na plataforma por 10 (dez) dias corridos. 

3.3 Questionário 

O questionário aplicado consistia em 11 perguntas relacionadas ao tema apresentado 

para este trabalho com a finalidade de responder aos objetivos propostos neste estudo. 

Conforme formulário completo no Apêndice 1 deste trabalho, a pesquisa consistia nas 

seguintes perguntas: 

1. Para garantir a especificidade dessa pesquisa, por gentileza confirmar se você 

trabalha em uma empresa do ramo do óleo e gás. 

2. Você trabalha no departamento de suprimentos/área de aquisições em projetos 

de sua empresa? 

3. Por gentileza especificar: 

a) O nome da sua empresa 

b) Cargo/função (analista, diretor, comprador, gerente, etc): 

c) Seu tempo de experiência em projetos (meses ou anos) 

4. Sua área de atuação está inserida no contexto de Projetos? 

5. Qual a importância da Gestão das Aquisições em Projetos dentro dos projetos do 

mercado do óleo e gás? 

6. Quais as técnicas de Gestão de Aquisições em Projetos mais importantes para os 

projetos do mercado do óleo e gás? 

7. Neste momento de crise do mercado do óleo e gás, em sua opinião quais as 

principais técnicas de Gestão de Aquisições em projetos que podem auxiliar na 

superação dos efeitos desta crise? 

8. Em sua opinião, quais as principais ações esperadas do profissional de 

suprimentos em projetos de óleo e gás para contornar/diminuir os efeitos da crise 

em suas atividades/aquisições?  

9. Como você interpreta a influência da crise do petróleo nas ações tomadas na 

Gestão das Aquisições dos projetos de sua empresa? 
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10. Em sua opinião, em quanto tempo as empresas do mercado do óleo e gás 

poderão retomar os padrões de compra em seus projetos aos moldes anteriores à 

crise? 

11. Quais as principais habilidades (conhecimentos, habilidades e atitudes), em sua 

opinião, que o profissional de Aquisições em Projetos no óleo e gás deve ter a 

médio prazo (3 a 5 anos) para superar os efeitos da crise?  

3.4 Tratamento dos Dados 

Após os dez dias destinados à coleta de dados em forma de questionário virtual, as 

respostas foram armazenadas pelo próprio website Survio® e disponibilizadas em forma 

de gráficos gerados individualmente por pergunta. Cada gráfico foi então salvo em 

forma de figuras, de maneira individual, e as análises das respostas foi feitas a cada 

pergunta elaborada ao longo do texto deste trabalho. 

3.5 Limitações do estudo 

Este trabalho esperava entrevistar a maior quantidade de profissionais do mercado 

do óleo e gás possível, porém o alcance foi menor devido a algumas limitações 

identificadas: 

 a situação reduzida do quadro de funcionários das empresas; 

 o número limitado de empresas deste setor; 

 a impossibilidade de atingir a todas as companhias do mercado do óleo e gás; 

 o curto espaço de tempo para resposta (10 dias), visto que a pesquisa conflitava 

com atividades do dia-a-dia dos profissionais.  
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS 

Neste capítulo apresentaremos as respostas encontradas na pesquisa efetuadas no 

website Survio®, uma a uma, para uma análise completa das informações coletadas.  

As perguntas nos 1, 2 e 3 eram de caráter confirmatório, ou seja, buscavam 

confirmar que os participantes da pesquisa estivessem incluídos no nicho de coleta de 

dados esperado para este trabalho: profissionais de aquisições em projetos do ramo do 

óleo e gás. Portanto iniciamos com a pergunta 1, que buscava confirmar se o 

entrevistado fazia parte de uma empresa inserida no ramo do óleo e gás. Conforme 

figura 2, foi confirmado que todos os 35 participantes da pesquisa responderam a “sim”, 

garantindo a especificidade deste estudo. 

 
Figura 2 – Pergunta 1 

Fonte: pesquisa efetuada em www.survio.com (2016) 
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Figura 3 – Pergunta 2 

Fonte: pesquisa efetuada em www.survio.com (2016) 
 

A segunda pergunta também foi elaborada para garantir a singularidade da 

pesquisa e conforme figura 3 abaixo confirmou que 100% dos entrevistados trabalham 

com aquisições em projetos dentro de suas empresas. 

A terceira pergunta elaborada para este trabalho consistia em três sub-itens: 

 nome da empresa; 

 cargo; 

 tempo de experiência em projetos. 

Novamente para ater-se ao público-alvo da pesquisa, verificou-se que todos os 

entrevistados atuam de fato em empresas inseridas no mercado do óleo e gás, pois as 35 

respostas indicaram empresas deste ramo (que neste estudo não serão publicadas por ser 

uma pesquisa de caráter anônimo). Além disso, identificamos que das 35 respostas 

recebidas os principais cargos registrados na entrevista foram de “comprador”, 

“assistente de compras” e “gerente de suprimentos”, bem como a média de atuação 

destes profissionais em projetos foi de 7,6 anos.  
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Figura 4 – Pergunta 4 
Fonte: pesquisa efetuada em www.survio.com (2016) 

 

De seguida a quarta pergunta do questionário finalizava a fase de identificação dos 

entrevistados para garantir que estivessem dentro do grupo selecionado para esta 

pesquisa, o que resultou em um total de 88,6% de entrevistados afirmando estar 

inseridos no contexto de projetos das empresas que trabalham, conforme figura 4. 

 

Figura 5 – Pergunta 5 
Fonte: pesquisa efetuada em www.survio.com (2016) 

 

A quinta pergunta do questionário teve 100% das respostas em uma única definição, 

a de que o Gerenciamento de Aquisições tem alta importância nos projetos do óleo e gás 

e impactam diretamente nos trabalhos vigentes das empresas. Pelo fato do 



 

34 

 

gerenciamento de aquisições estar inserido no contexto da gestão da cadeia de 

suprimentos, ações como valorização desta cadeia, contratos de longo termo e 

renegociações de preço e prazo em contratos vigentes auxiliam no poder de compra da 

empresa, e influenciam diretamente no sucesso dos negócios e efetivamente dos 

projetos em que atuam. (Morris e Pinto 2010) 

 

Figura 6 – Pergunta 6 
Fonte: pesquisa efetuada em www.survio.com (2016) 

 

Na sexta pergunta do questionário, os participantes escolheram até 3 (três) repostas 

dentre as 9 (nove) alternativas disponíveis para escolha. Esta 6ª pergunta consistia em 

identificar, na opinião dos profissionais, quais as principais técnicas de gestão de 

aquisições em projetos poderiam contribuir positivamente para que as empresas deste 

nicho de mercado superassem a crise do petróleo. Conforme figura 6, os três itens mais 

escolhidos pelos entrevistados foram “Análise dos Riscos”, “Gerenciamento de 

fornecedores” e “Análise Make or Buy”. O primeiro item foi escolhido por mais de 80% 

dos entrevistados, configurando uma grande preocupação por parte destes profissionais 

em efetivamente conhecer os riscos de seus projetos e atividades e trabalhar para 

mitigá-los da melhor maneira possível. Os segundo e terceiro itens tem forte ligação 

entre um e outro, pois o bom gerenciamento dos fornecedores em carteira da empresa 

influencia diretamente na decisão entre fabricar algo internamente (“make”) ou contratá-
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lo com fornecedor externo (“buy”), configurando duas ações cruciais para o bom 

andamento dos projetos. 

 

Figura 7 – Pergunta 7 
Fonte: pesquisa efetuada em www.survio.com (2016) 

 
A 7ª pergunta do questionário também era de múltipla escolha e a resposta mais 

selecionada, para mais de 80% dos entrevistados, foi a “Análise Make or Buy” das 

aquisições em projeto ser identificada como a técnica mais importante nos projetos do 

mercado do óleo e gás devido a sua importância e influência em toda a cadeia de 

suprimentos. Verificamos que, apesar de “Análise dos Riscos” ser considerada como a 

ferramenta mais importante para se superar os efeitos da crise conforme explicitado na 

questão 7, os profissionais entendem que em projetos como um todo este é o segundo 

item mais importante para a efetiva tomada de decisão, representados por 77,1% dentre 

todas as respostas mais escolhidas. Novamente identifica-se a técnica “Gerenciamento 

de fornecedores” como uma das três mais quesitos dentro dos projetos do óleo e gás 

para garantir o bom andamento dos mesmos, com 71,4% das respostas escolhidas. 
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Figura 8 – Pergunta 8 
Fonte: pesquisa efetuada em www.survio.com (2016) 

 

A 8ª pergunta indagava um pensamento futuro e verificou que os profissionais dos 

projetos inseridos no mercado óleo e gás entendem que a ação mais importante esperada 

deles pra diminuir os efeitos da crise é a “Renegociação de contratos vigentes”, resposta 

escolhida por 77% dos entrevistados, o que vem ao encontro do pensamento de Morris e 

Pinto (2010), que entendem que buscar novas opções dentro dos contratos atuais das 

aquisições dos projetos proporciona melhores oportunidades para as empresas em 

diversos aspectos como por exemplos: novos prazos, novos preços e eventualmente 

também novas condições especiais de compra e venda. 

É visível também a preocupação desses profissionais em estarem alinhados com as 

estratégias de cada projeto, categoria escolhida por 57,1% dos entrevistados, para que a 

crise do mercado do óleo e gás tenha mesmo efeito em suas atividades futuras. 

Novamente verifica-se uma atuação forte à preferência no quesito “fornecedores”, pois 

o 3° item mais escolhido na pesquisa para diminuir os efeitos da crise do petróleo foi a 

cautela e assertividade na escolha de parceiros, o que mostra uma grande preocupação 

dos profissionais nessas escolhas a fim de garantir produtos de qualidade e dentro dos 

padrões estabelecidos pelas companhias em que estão inseridos. 
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Figura 9 – Pergunta 9 
Fonte: pesquisa efetuada em www.survio.com (2016) 

 

A 9ª questão procurou compreender a influência da crise do óleo e gás nas decisões 

tomadas no gerenciamento das aquisições em projetos e evidenciou, por meio de 91,4% 

dos entrevistados, que os profissionais de aquisições deste mercado entendem que a 

crise é de “alta e direta influência” nas ações em seus projetos vigentes, devido à 

demanda inconstante de clientes, uma vez que o investimento de seus clientes diminui e 

assim há a queda nos padrões de compra anteriormente vistos. As incertezas da 

economia atual e a necessidade de compras planejadas complementam a resposta desses 

entrevistados, diferente de 8,6% de profissionais que escolheram a segunda opção de 

resposta, onde compras feitas apenas conforme necessidade respondem às incertezas da 

crise do óleo e gás. A terceira opção disponível aos entrevistados onde a influência da 

crise do petróleo teria “baixa e indireta” relação com as ações tomadas dentro das 

aquisições dos projetos de óleo e gás não teve nenhum voto dos entrevistados, 

demonstrando que estes profissionais compreendem a magnitude e ligação da crise em 

seus projetos. 
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Figura 10 – Pergunta 10 
Fonte: pesquisa efetuada em www.survio.com (2016) 

 

Conforme exposto por Fraiha (2016), havia uma previsão de melhora nos 

investimentos do óleo e gás já em 2017. No entanto, após a publicação em 2016 do 

Plano de Negócios do principal operador no Brasil, a Petrobras, verificou-se que os 

investimentos não serão retomados aos mesmos moldes em um curto espaço de tempo. 

De acordo com o documento, o valor dos investimentos previstos para os próximos anos 

será  25%  menor  do  que  o  publicado  para  os  últimos  anos  (PETROBRAS  s.d.).  Desta  

maneira, uma vez que os investimentos no setor diminuem, as demandas por produtos e 

serviços também seguem a mesma linha, era importante compreender quanto os 

profissionais responsáveis por estas aquisições esperam uma melhora nas solicitações de 

compras para projetos de óleo e gás. Este questionamento foi trazido na pergunta 10 do 

questionário aplicado, onde os profissionais responderam em maioria acreditar que a 

melhora nos parâmetros de compra de seus projetos levará um prazo médio para 

acontecer, de 2 a 5 anos, uma resposta majoritariamente escolhida por 74,3% dos 

entrevistados. 

Finalizando o questionário aplicado, a pergunta 11 era uma questão de resposta 

aberta, onde os entrevistados poderiam expressar-se conforme desejassem. O 

questionamento proposto indagava quais as principais competências (conhecimentos, 

habilidades e atitudes) que os profissionais de aquisições em projetos devem ter em 

médio prazo (3 a 5 anos) para superar os efeitos da crise do óleo e gás. A maioria dos   
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profissionais respondeu que a competência “negociação” era uma característica que 

deveria ser melhor explorada para que os efeitos da crise no óleo e gás não fossem tão 

iminentes.  

Adicionalmente, os entrevistados apontaram que conhecimentos técnicos, dos 

projetos e dos produtos, para efetuar as análises de compra “make or buy” com 

confiança e assertividade devem ser levados em consideração para que no futuro os 

projetos do óleo e gás sejam mais eficientes. Além disso, foi mencionada que  a escolha 

correta de fornecedores, a celebração de contratos flexíveis e a renegociação de 

condições vigentes para os contratos já firmados são técnicas que auxiliarão o 

profissional de aquisições a diminuir os efeitos da crise do petróleo. 

Finalmente, alguns entrevistados relacionaram atitudes como foco na redução de 

custos, por meio das técnicas descritas anteriormente, comprometimento com os 

projetos em que estão inseridos e principalmente saber progredir em momentos como 

este em que o mercado do óleo e gás atravessa, são comportamentos esperados para que 

os efeitos desta baixa no mercado do petróleo sejam superados após este período. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESDOBRAMENTOS 

A partir deste momento fazemos as considerações finais a respeito das conclusões 

obtidas nesta pesquisa, após a interpretação e análise dos dados obtidos no questionário 

aplicado. Estas considerações seguirão homogeneamente a ordem dos objetivos 

enunciados no início deste trabalho.  

Por meio da pesquisa bibliográfica proposta, pudemos avaliar as diversas esferas do 

ambiente de gerenciamento de projetos, iniciando na compreensão do conceito de um 

projeto, explanando acerca da importância do gerenciamento do mesmo, e especificando 

como alvo deste estudo o gerenciamento das aquisições destes projetos. Além disso, foi 

estudado também o atual cenário das empresas do ramo do óleo e gás, identificando 

como este mercado se comporta, quais as atuais observações quanto à crise do petróleo 

e inserindo a gestão das aquisições em projetos desta natureza. Após a pesquisa 

bibliográfica, foi aplicada a pesquisa de campo, com questionário on line, que buscou 

responder ao objetivo principal deste estudo: quais as maneiras que o Gerenciamento 

das Aquisições têm para contribuir aos projetos do mercado do óleo e gás durante a 

crise do setor. 

Relativamente  à  compreensão  do  valor  da  gestão  de  aquisições  em  projetos  do  

mercado do óleo e gás, verificamos que na opinião dos profissionais desse setor, esta é 

uma matéria de importância estratégica e que esta área do conhecimento em projetos é 

de extrema relevância pra o sucesso dos negócios das empresas e pode contribuir 

positivamente dentro dos projetos deste setor. 

Através da pesquisa de campo também foi possível concluir que algumas técnicas 

como a definição correta de fornecedores, a estratégia clara de aquisições entre escolhas 

de  compras  “make or buy” e a necessidade de gerenciamento dos riscos de cada 

aquisição dentro dos projetos do óleo gás são de grande importância na opinião dos 

entrevistados para que os negócios tenham sucesso neste mercado. Eles também 

percebem que estas técnicas de gestão de aquisições são realmente cruciais para o bom 

andamento dos projetos em que fazem parte, confirmando que os profissionais de 

suprimentos entendem ter atuação primordial e direta nestes projetos. 
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Pelo fato dos entrevistados entenderem que a influência da crise do petróleo em suas 

aquisições seja de direto e iminente impacto, foi constatado que a expectativa desses 

profissionais em voltar a efetuar compras em grande escala será apenas retomada em 

médio prazo (de 2 a 5 anos). Alguns dos comportamentos esperados futuramente destes 

profissionais para diretamente diminuir os efeitos da crise do óleo e gás foram ao 

encontro do que a pesquisa evidenciou nas respostas das técnicas escolhidas pelos 

entrevistados como mais importantes para superar este momento da economia, como 

“negociação”, “gestão de fornecedores”, “conhecimento técnico” e “análise de riscos”. 

Das hipóteses levantadas no início deste trabalho, a pesquisa de campo confirmou 

que a crise do mercado do óleo e gás tem direta influência nos padrões de compra dos 

projetos deste setor, e também concluiu que o gerenciamento de aquisições pode 

positivamente  contribuir  para  o  bom andamento  dos  projetos  deste  mercado,  por  meio  

de  suas  boas  práticas.  Além  disso,  os  profissionais  deste  setor  confirmaram  que  as  

técnicas de gerenciamento de aquisições em projetos são uma realidade onde atuam, e 

eles acreditam que a crise do petróleo influencia na forma com que as decisões são 

tomadas dentro de seus projetos. 

Portanto, concluímos que esta pesquisa possibilitou entender como os profissionais 

de aquisições em projetos do mercado do óleo e gás compreendem o mercado em que 

estão inseridos, quais seus papéis dentro desta cadeia, bem como sugerir uma linha de 

comportamento para estes profissionais em um futuro próximo, a fim de tentar diminuir 

os efeitos que esta crise tem no mercado em que estão compreendidos. 

Para estudos futuros, sugerimos esta mesma análise após a retomada dos padrões de 

compra anteriores, no momento em que o petróleo retornar aos patamares de exploração 

e produção vistos antes dos últimos anos, a fim de comparar a opinião dos profissionais 

de gerenciamento de aquisições em projetos deste mercado e se tem suas opiniões 

alteradas pelas oscilações dos projetos dentro deste nicho econômico.
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APÊNDICE 1 

QUESTIONÁRIO COMPLETO APLICADO NA PESQUISA ON-LINE 

 

1. Para garantir a especificidade dessa pesquisa, por gentileza confirmar se você 

trabalha em uma empresa do ramo do Oil&Gas. 

o Sim 

o Não 

2. Você trabalha no departamento de suprimentos/área de aquisições em projetos 

de sua empresa? 

o Sim 

o Não 

3. Por gentileza especificar: 

o O nome da sua empresa 

o Cargo/função (analista, diretor, comprador, gerente, etc) 

o Seu tempo de experiência em projetos (meses ou anos) 

4. Sua área de atuação está inserida no contexto de Projetos? 

o Sim 

o Não 

5. Qual a importância da Gestão das Aquisições em Projetos dentro dos projetos do 

mercado do Oil&Gas? 

o Alta importância e com influência direta nos projetos vigentes 

o Média importância e com influência indireta nos projetos vigentes 

o Baixa importância e sem influência nos projetos vigentes 

6. Quais as técnicas de Gestão de Aquisições em Projetos mais importantes para os 

projetos do mercado do Oil&Gas? (escolher 3) 

o Análise Make or Buy 

o Mapa de Aquisições 

o Análise dos Riscos 

o Statement of Work (Declaração de trabalho) 

o Gerenciamento de fornecedores 

o IFB  (Invitation  for  BID),  RFQ  (Request  for  Quotation),  RFP  (Request  

for Proposal), Carta convite, etc 
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o Tipo de Contrato: contrato formal, acordo, ordem de compra, carta de 

intenções, etc 

o Tipo de Contrato: Lump Sum, Fixed Price, Unit Price, etc 

o Tipo de Contrato: compra/venda, troca/permuta, locação, empréstimo, 

prestação de serviço, etc. 

7. Neste momento de crise do mercado do Oil&Gas, em sua opinião quais as 

principais técnicas de Gestão de Aquisições em projetos que podem auxiliar na 

superação dos efeitos desta crise? (escolher 3) 

o Análise Make or Buy 

o Mapa de Aquisições 

o Análise dos Riscos 

o Statement of Work (Declaração de trabalho) 

o Gerenciamento de fornecedores  

o IFB  (Invitation  for  BID),  RFQ  (Request  for  Quotation),  RFP  (Request  

for Proposal), Carta convite, etc 

o Tipo de Contrato: contrato formal, acordo, ordem de compra, carta de 

intenções, etc 

o Tipo de Contrato: Lump Sum, Fixed Price, Unit Price, etc 

o Tipo de Contrato: compra/venda, troca/permuta, locação, empréstimo, 

prestação de serviço, etc. 

8. Em sua opinião, quais as principais ações esperadas do profissional de 

suprimentos em projetos de Oil&Gas para contornar/diminuir os efeitos da crise 

em suas atividades/aquisições? (escolher 3) 

o Cautela nas escolhas de fornecedores 

o Direcionamento alinhado com as estratégias dos projetos 

o Renegociações de contratos vigentes 

o Compras em larga escala 

o Compras “spot” (exatas conforme demanda) 

o Desenvolvimento de novos fornecedores 

o Aquisições em mercado local ao invés de importações 

9. Como você interpreta a influência da crise do petróleo nas ações tomadas na 

Gestão das Aquisições dos projetos de sua empresa? 
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o Alta e direta influência nas aquisições em projetos vigentes, com a 

necessidade de cautela nas compras e necessidade de planejamento 

estruturado, devido às incertezas deste mercado (demanda inconstante) 

o Média e direta influência nas aquisições em projetos vigentes, com a 

necessidade de compras feitas apenas conforme necessidade e 

planejamento semi-estruturado, devido às incertezas deste mercado 

(demanda inconstante) 

o Baixa e indireta influência nas aquisições em projetos vigentes, com a 

necessidade de compras e de planejamento feitos apenas conforme 

demanda real do mercado  

10. Em sua opinião, em quanto tempo as empresas do mercado do Oil&Gas poderão 

retomar os padrões de compra em seus projetos aos moldes anteriores à crise? 

o Em até 2 anos 

o Entre 2 e 5 anos 

o Acima de 5 anos 

11. Quais as principais habilidades (conhecimentos, habilidades e atitudes), em sua 

opinião,  que  o  profissional  de  Aquisições  em  Projetos  no  Oil&Gas  deve  ter  a  

médio prazo (3 a 5 anos) para superar os efeitos da crise?  

(resposta livre) 

 

 

 


