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Extraindo Riqueza com Gestão de Projetos
Modelo de Gestão de Projetos da Vale

Apresentação realizada na APOGEP -Associação Portuguesa de Gestão de Projetos

Novembro/2017

Esta apresentação pode incluir declarações que apresentem expectativas da Vale sobre eventos ou resultados 

futuros. Todas as declarações quando baseadas em expectativas futuras, e não em fatos históricos, envolvem 

vários riscos e incertezas. A Vale não pode garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e 

incertezas incluem fatores relacionados a: (a) países onde temos operações, principalmente Brasil e Canadá, 

(b) economia global, (c) mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua dependência à produção 

industrial global, que é cíclica por natureza, e (e) elevado grau de competição global nos mercados onde 

a Vale opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes 

daqueles estimados pela Vale, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários –

CVM, na Autorité des Marchés Financiers (AMF), na U.S. Securities and Exchange Commission – SEC e no The 

Stock Exchange of Hong Kong Limited, e em particular os fatores discutidos nas seções “Estimativas e 

projeções” e “Fatores de risco” no Relatório Anual - Form 20F da Vale.

Ressalva
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1. Evolução do modelo de gestão de projetos

2. Organização para Implantação de projetos

3. Desenvolvimento de projetos com a metodologia FEL

4. Governança de aprovação

5. Principais ferramentas do modelo de gestão

6. Gestão do conhecimento

7. Benchmarking

8. Experiência nos últimos 10 anos

9. Considerações finais

10. O projeto S11D
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Evolução do Modelo 

de Gestão de Projetos
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Evolução do Modelo de Gestão de Projetos

Nova abrangência (inclusão Sustaining)

Avaliação IPA (Processos e Procedimentos)

Revisão e Simplificação

Centralização e integração Interfaces Corporativas

Foco em Governança, Métricas e Gestão

Foco Técnico (construção do acervo)

Diagnóstico IPA (Metodologia)
2004
2005

2006
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2014
2015

IPA

2016
2017

6

Organização para 

Implantação de 

Projetos
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Organização para 
Implantação de 
Projetos

Diretor de 
Implantação de 

Projetos de Capital

Ger. Executivo
Projetos

Mineração e 
Logística Sul & 

Sudeste

Ger. Executivo
Projetos 

Mineração Norte

Ger. Executivo
Projetos 

Logística Norte

Planejamento e 
Controle S11D

Ger Gestao Proj
Capital & Suporte 

Eng.

Ger Aval Maturid
& Suporte Eng.

Ger Compliance 

Ger Gestão 
Desempenho

Diretor

Ger. Executivo

Gerente

Diretor Executivo
de Suporte aos 

Negócios

Estrutura de PMO
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Estrutura típica –projeto de grande porte

Líder Executivo 
Projeto

Engenharia e 
Pront. Operac.

Civil

Mecânica

Elétrica

Automação

Planej. e 
Controle

Planejamento

Capex

Riscos

Construção e 
Qualidade

On shore

Off shore

Energia

Ferrovia

HSEC

S&S

M. Amb.

Comunidades

Contratos

Apoio Adm. 

Logística de 
materiais

+ Apoio e Fiscalização de campo (operacional): Terceiros
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Modelo de atuação matricial –estrutura de PMO

P1

P2

P3
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Foco: Suporte transversal
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Núcleo de Competências de Projetos

10

Desenvolvimento de 

Projetos com a 

Metodologia FEL
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Metodologia FEL –Front-EndLoading

12

12

Desenvolvimento

Metodologia FEL

Operação

FEL 2

Definição

final

do escopo
(Eng. Conceitual )

FEL 1

Oportunidade do 

Negócio

FEL 3

Preparação

para a 

Construção
(Eng. Básica)

Projeto

Detalhado,

Construção e 

Comissiona-

mento

Adiciona Valor Mantém Valor Produz ValorCria Valor

Execução
Operação / 

Manutenção

Implantação de Projetos

Unidade de NegócioPesquisa Mineral / 

Unidade de Negócio

Unidade de Negócio

Continua

Cancela/Prateleira

Recicla

Gate Gate

As fases do FEL têm como propósito garantir, além da progressão da definição do projeto,
conforme o planejamento, que o escopo e o objetivo do projeto se mantenham alinhados com a
estratégia do negócio.

Gate
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Metodologia FEL

FEL 1 FEL 2 FEL 3
Oportunidade do 

Negócio
Definição final do 

escopo
Preparação 

para a Construção

41 61 64

Total de 166 deliverables nas 3 fases

 Projeto Mineral

 Prontidão Operacional

 Qualidade

 Recursos Humanos

 Relações Institucionais

 Riscos

 Saúde e Segurança

 Segurança Empresarial

 Seguros

 Suprimentos

 Sustentabilidade

 Tecnologia da Informação

Distribuídos nas seguintes disciplinas:

14

14

O objetivo do FEL 1 é a identificação de uma 
oportunidade de negócio

Exemplos:

• Exploração Mineral / Geologia (Ex: Banco de Dados 
Geológicos com QA/QC, Modelo geológico e Estimativa de 
Recursos Minerais)

• Recursos Lavráveis

• Tecnologia (Ex: Estudo de alternativas de rota de processo 
com indicação de pelo menos uma rota viável)

• Mercado (Ex: Plano de Negócio e alinhamento com a 
estratégia da empresa)

• Engenharia (Ex: Plano Diretor macro)

• Estudos Locacionais (Ex: Descrição preliminar das áreas 
necessárias ao empreendimento)

• Sustentabilidade (Ex: Estratégia de relacionamento com 
comunidades)
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O objetivo do FEL 2 é o estudo de alternativas e a definição final do 
escopo

Exemplos:

• Tecnologia (Ex: Truckless, Prensa de rolos x Moinho SAG)

• Processo (Ex: Rota à umidade natural x úmido)

• Tipo Equipamento (Ex: Caminhão x Correias Transportadoras)

• Nível de Automação (Ex: efetivo operacional)

• Escala de produção (Ex: vida útil da planta, faseamento) 

• Infraestrutura (Ex: fonte de água, solução energética)

• Estudos Locacionais (Ex: Projeto, ferrovia, barragens, pilhas de estéril, impacto em 
comunidades, áreas preservação ambiental)

• Instalações Administrativas / Apoio Industrial

• Estratégia operacional (Ex: turno, fly-in / fly-out)

• Licenciamento (Ex: Estratégia do licenciamento ambiental)

16

16

O objetivo do FEL 3 é a preparação para a 
construção

Exemplos:

• Engenharia Básica (Ex: Especificações para compra 
de equipamentos)

• Empacotamento para contratação (Ex: EPC, 
EPCM, preços unitários)

• Planejamento (Ex: Sequência de contratação e 
construção)

• Método Construtivo (Ex: Módulos x construção 
convencional)

• Estratégia de Mobilização (Ex: alojamentos, 
canteiros)

• Estratégia de Saúde e Segurança (Ex: impacto na 
construção)

• Plano da Prontidão Operacional (Ex: Plano de 
mobilização da operação, plano de 
comissionamento)

• Licenciamento Ambiental (Ex: Brasil: Licença 
Prévia obtida)
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Avaliação de Maturidade

Quantifica o grau de definição do
projeto

Índice de 
maturidade

Responsável por medir o desempenho
do projeto e indica o grau de
maturidade deste em FEL 2 e FEL 3.

18

18

DRB–DecisionReviewBoard

Comitê responsável por 
avaliar os projetos de 
capital e correntes da 

Vale nos gates de FEL 2 
para FEL 3 e de FEL 3 

para Execução. 

Tem como objetivo garantir o alinhamento entre as 
áreas envolvidas na aprovação dos projetos e 

recomendar sobre a submissão ou não do projeto à 
aprovação pela Diretoria Executiva. 

Além do parecer, também sugere as ações 
complementares para aumento da previsibilidade e 

competitividade, a serem implementadas pela equipe do 
projeto. 

É formado por 
diretores/gerentes 

executivos das seguintes 
áreas:

. Implantação de Projetos

. Unidade de Negócios

. Controladoria

. Planejamento Estratégico

. Demais áreas corporativas 
sob demanda (conforme 
especificidades do Projeto)

Tem como input principal o 
relatório de Avaliação de 
Maturidade do projeto
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Governança de 

aprovação

20

20

Governança de aprovação

Notas:  
1. Projetos de Capital > USD 50 MM devem ser aprovados no CA, e Correntes > USD 30 MM em DE 

conforme definido na POL-0002-G e NOR-0002-G.
2. Somente projetos no Brasil
3. Projetos no Brasil e Internacionais

Decision Review Board

Nível de definição do projeto
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Responsabilidades definidas para cada etapa

FEL3 e Execução de projetos internacionais: sob demanda da UN

22

Principais 

Ferramentas do 

Modelo de Gestão
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Principais Ferramentas

SPE

Design Review

VIPs - Value Improvement Practices Sistema de Gestão de S&S

Automação de Engenharia Prontidão Operacional

Gestão de Mudanças

Comissionamento e Handover

Análise e Gestão Integrada de Riscos

Sistemas de TI

24
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SPE (Sistema de Padronização de Engenharia)

Acessado por toda a empresa
(projetos de capital, projetos correntes, 

Operação e Manutenção)

Aprox. 1.000 documentos, (sendo 800 
Técnicos e 200 de Gestão)

A frequente interface com fornecedores, projetistas, projetos e Operações 
possibilitam a incorporação das melhores práticas.

O SPE é uma ferramenta DINÂMICA e é constantemente atualizado.

O SPE é o local mais acessado dentro da página do Portal de Projetos, respondendo 
por aprox. 6.000  acessos mensais (média)

Constitui o repositório de conhecimento em projetos, organizado em
documentos técnicos e de gestão que orientam o desenvolvimento e a
execução de Projetos
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Benchmarking

Novas 
Tecnologias e 

Práticas

Lições 
Aprendidas 
nos Projetos

Evoluções do 
Modelo de 

Gestão

Simplificações

Dinamismo de atualização do SPE

26

26

Perfil do SPE

 200 Especificações Técnicas, Gerais e de Serviços (requisitos técnicos e informações 
gerais para o fornecimento de equipamentos e contratação de serviços)

 250 Folhas de dados (documentos técnicos que complementam e detalham os 
requisitos e características especificas do objeto de aquisição)

 150 Guias Técnicas e de Gestão (orientações multidisciplinares)

 150 Padrões de Engenharia (uniformizam processos repetitivos no desenvolvimento 
e gestão de projetos de engenharia)

 150 Procedimentos Técnicos e de Gestão (melhores práticas sobre o como fazer)

 70 Detalhes Típicos (documentos técnicos que padronizam, uniformizam e subsidiam 
detalhes de projetos de engenharia, que normalmente são repetitivos)

 30 Critérios de Projeto (critérios e premissas para o desenvolvimento de projetos de 
engenharia)
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VIPs (ValueImprovementPractices)

Estudos de otimização que buscam a utilização dos recursos com mais eficiência,
maximizando o retorno do investimento.

28

28

Automação de Engenharia
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Aplicação: FEL2, FEL3 e Execução

Design Review

Dimensões Avaliadas

Design 

Review

 Escopo - Confirmação de alinhamento com premissas e critérios aprovados 

 Tecnologia - Confirmação da definição da tecnologia e rota de processo

 Dados básicos do projeto - Qualidade e aplicação dos levantamentos de campo

 Empacotamento da Engenharia - Modalidade dos contratos e empresas envolvidas

 Consistência da Engenharia – Verificação multidisciplinar dos documentos técnicos

 Gestão da Engenharia - Estrutura organizacional, Sistema, Processos e Recursos

 Quantitativos - Confirmação da correção e imprecisão dos quantitativos

 Engenharia de itens críticos - Certificação de dimensionamentos  e mitigação de impactos

 Cronograma da Engenharia - Alinhamento entre Engenharia, Suprimentos e Obras

 Saúde e Segurança na fase da Engenharia do Projeto

Avaliação independente da qualidade da engenharia 
para melhorar a previsibilidade, identificar desvios e 
oportunidades e confirmar a consistência dos 
dimensionamentos e quantitativos

Maximizar VPL do investimento a partir de avaliações técnicas e econômicas integradas

OpexCapex

Cronograma Volume

Principais itens 
de Capex

Oportunidade de 
redução do Caminho 

Crítico

Principais itens 
de Opex

Otimização 
da escala do 

projeto

Ideias classificadas de acordo com valor 
e facilidade

Aplicação: FEL2

Project Preview
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Gestão de Mudanças

Principais etapas do processo

Avaliação 

Técnica e 

Emissão de 

Parecer

Aprovação / 

Reprovação / 

Cancelamento

Comunicação Arquivamento
Solicitação 

de Mudança

Monitoramento e Controle

Preserva e controla o escopo do projeto, estabelecendo diretrizes, critérios e
responsabilidades, a fim de garantir que as mudanças sejam devidamente:

• registradas
• avaliadas (impactos técnicos, operacionais, custos, prazos, sustentabilidade e S&S
• controladas
• implementadas (caso aprovadas)
• comunicadas
• arquivadas

Aplicação: FEL3 e Execução

33

33

Riscos
O processo de quantificação visa estimar o impacto dos riscos (ameaças e
oportunidades) nas metas de prazo e custo do projeto

Aplicação: FEL e Execução
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S&S

2 - RAC
6- Avaliação de Performance

4 - Manual do Sistema de 
Gestão Integrado (SSMA)

Objetiva identificar e tratar aspectos
e riscos para os trabalhadores, meio
ambiente e instalações, a fim de
gerenciá-los e reduzí-los

5- Gerenciamento de 
Incidentes
Reporte, Análise e Planos de Ação

1 - Legislação e demais 
requisitos aplicáveis

3 - Regras de Ouro

Requisitos para execução de
atividades críticas com o propósito
de preservar a vida das pessoas

Dez 
comportamentos 
simples e tangíveis  
com o objetivo de 
salvar vidas. 

Aplicação: FEL e Execução

FEL 3 Execução OperaçãoFEL 2FEL 1

Guia de Boas Práticas Licenciamento Ambiental e Meio Ambiente 

Fechamento 

de Mina

Norma do Sistema de Gestão Ambiental 

Indicadores         de          Sustentabilidade 

Protocolo Integrado SSMA 

TIR Verde 

Manual de Relações com Comunidade para Projetos de Capital 

Critérios de Meio Ambiente p/ Proj. de Eng. 

Manual de Relações Institucionais para Projetos de Capital 

Manual de Comunicação para Projetos de Capital 

Manual de Gestão Fundiária para Projetos de Capital 

Confirmação da 

aderência e potencial 

do negócio

Gate

Momento de 

aplicação

Confirmação da viabilidade 

técnico-econômica, social e 

ambiental do investimento

Autorização 

para 

execução

Conceito da Licença para Operar Obter /Manter a Licença para Operar

Sustentabilidade
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36

Prontidão Operacional

Desenvolver e Executar o projeto, visando sua integração e preparação para futura
Operação e Manutenção

Aplicação: FEL2, FEL3
e Execução

37

37

Comissionamento e Handover

FEL 3 Construção e 
Montagem

Comissionam.
Testes de 

Performance
Ramp-up

Implantação

Operação

Entrega de Documentação

Transferência de custódia da 
instalação

Start-up

Declaração 
de Escopo
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38

Sistemas de TI
Ferramentas de suporte técnico e de gestão às diferentes etapas do projeto

39

Gestão do 

Conhecimento
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Capacitação

Conteúdo dos programas desenvolvido 
internamente  pelos especialistas em 

cada disciplina

Instrutores internos (otimização de 
recursos)

Programas customizados e adequados à fase do projeto, sendo complementados 
pelos Suportes Técnicos in loco

Todo o programa disponível no catálogo 
da Valer, para toda a empresa (capital, 
correntes, áreas corporativas, unidades 

de negócio)

23 Cursos/Disciplinas

Mais de 1800 profissionais capacitados 
desde 2010

Mais de 25 turmas em 2017 (áreas de 
Capital, Sustaining, Operações e 

Corporativo)

41

41

Cardápio de Capacitação -multidisciplinar

# DISCIPLINA
1 Análise e Gestão Integrada de Riscos
2 Avaliação de Maturidade
3 Comissionamento e Testes
4 Diário de Bordo
5 Orçamentação e Gestão de CapEx
6 Encerramento do Projeto

7
Estratégias de Saúde e Segurança de 
Projetos de Capital

8
Estruturação e Gestão do Planejamento 
de Projetos de Capital 

9
Gestão de Contrato para Projetos de 
Capital (resumido, foco Líderes)

10
Gestão de Contratos, Prevenção de 
Perdas e Pleitos

11 Gestão de Materiais

12
Gestão de Mudanças para Projetos de 
Capital

13
Gestão do Conhecimento em Projetos 
de Capita

# DISCIPLINA

14 Metodologia Construtiva

15 Metodologia FEL

16
Modelo de Gestão de Projetos de 
Capital

17 PEP

18
Planejamento, Garantia e Controle da 
Qualidade na Implantação de Projetos

19 Processos de Engenharia

20 Práticas Agregadoras de Valor - VIPs

21
Prevenção de Perdas (resumido, foco 
Líderes)

22
Prevenção de Pleitos com a Visão das 
Contratadas/Empreiteiras (externo)

23 Prontidão Operacional
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42

42

Portal de Projetos
Consultas por Disciplina

Lições Aprendidas

Compartilhamento 
de práticas

43

Benchmarking
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44

Benchmarking - IndependentProject Analysis ( IPA )

http://www.ipaglobal.com/

Clientes IPA:

46

46

Organização

Class A: five global companies representing the refining, chemicals, and E&P industries (multi-billion dollar per 

year, include at least some megaprojects, top performer among peers)

MMM: Mining, Mineral, and Metals (four global companies with multi-billion dollar portfolios)

Benchmarking Modelo, Governança e Organização
IPA 2014/2015
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47

Experiência nos 

últimos 10 anos

48

48

Experiência nos últimos 10 anos

+ de USD 75 bi 
investidos em projetos de 

capital, com pico de 11,7 bi 
em 2011

Evolução consistente 

em S&S (TRIFR): 

de 4,02 em 2008 para

0,45 em 2017

+ de 50 Projetos em 11 
países

+ de 1 bilhão de HHT
com pico em 2014 de 152 
milhões (média mensal de 

70 mil pessoas)
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50

Considerações finais

51

51

Novo ciclo

• Aprovações dos projetos 
baseadas em estimativas de 
custo, sem considerar o nível 
de definição do 
empreendimento

• Definição do projeto não 
segue um processo por gates 
de aprovação

• Projetos gerenciados em silos, 
sem integração com demais 
áreas de projetos, 
corporativas e unidades de 
negócio

• Tipicamente, as equipes 
incluem somente as funções 
de engenharia e 
planejamento como membros 
dedicados

• Nível de definição do projeto 
medido através de entregáveis 
detalhados e multidisciplinares 
para cada fase (alinhados com 
as best practices)

• Governança de aprovação 
robusta (avaliação de 
maturidade, DRB / Gates 
estruturados)

• Centralização da implantação 
de projetos

• Áreas de suporte corporativas 
dedicadas à função projetos e 
equipes de projeto 
multidisciplinares

2004 2014

• Simplicidade e eficiência no 
desenvolvimento de novos 
projetos visando aumentar a 
competitividade e melhorar os 
resultados dos negócios.

• Promover e reproduzir as 
melhores práticas, 
aprimorando o conhecimento 
adquirido nos projetos já 
implantados.

• Aumentar a sinergia das 
equipes de desenvolvimento 
(FEL2 e FEL3) para melhorar os 
resultados da maturação dos 
projetos.

• Manter a Implantação de 
Projetos centralizada, 
ajustando os recursos e 
estrutura à realidade do 
pipeline de projetos.

Novo Ciclo
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Mensagem Chave

• Ter disciplina nas fases de desenvolvimento não 
é garantia de sucesso, mas ausência de 
disciplina é garantia de fracasso

• A Metodologia FEL é uma prática mundialmente 
reconhecida

• A competitividade está eminentemente no FEL 2

• A previsibilidade está eminentemente no FEL 3

• A manutenção do valor está eminentemente na 
Construção

• O rigor na aprovação dos Portões é fundamental

• Metodologia não substitui uma boa gestão do 
projeto

• A simplificação e otimização dos processos deve 
ser uma prática contínua
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O projeto S11D
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Para detalhar os desafios tecnológicos, logísticos, ambientais e até mesmo sociais, e mostrar como 

a nossa empresa conseguiu superá-los, clique abaixo e confira um vídeo especial. São 13 minutos 

que recontam um pouco da história do Complexo S11D Eliezer Batista e reforçam a importância do 

projeto para a Vale..

O vídeo também está disponível no Canal da Vale no Youtube nesse 

link https://www.youtube.com/watch?v=Ir6JKYNcD1g, que você pode compartilhar com amigos e 

familiares.

Vídeo detalha desafios da megaconstruçãodo 
Complexo S11D Eliezer Batista 

Inaugurado no dia 17 de dezembro de 2016, o

Complexo S11D Eliezer Batista é o maior

empreendimento minerador da história da

Vale. Desde 2010, mais de 40 mil

profissionais passaram pelo projeto, que

recebeu um investimento de US$ 14,3 bilhões

e possui capacidade de produção de minério

de ferro de 90 milhões de toneladas métricas

por ano.

www.vale.com

facebook.com/valenobrasil

twitter.com/valenobrasil

youtube.com/vale

Nome: Alexandre Meirelles

Área: Gerência de Gestão de Projetos de Capital

Telefone: +55 31 3916-3877

E-mail: alexandre.meirelles@vale.com

https://www.youtube.com/watch?v=LRiwTSbePRg
http://www.slidemax.com.br/
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