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RH Tira-Dúvidas
—

A Revap/RH continua a responder a 
algumas perguntas mais recorrentes 
feitas na pesquisa de ambiência.

O que são Parcerias e 
Convênios?”

O Acordo Coletivo de Trabalho de 
2007 prevê, na cláusula 40, a estru-
turação de um programa que vise fo-
mentar a formação de nível superior 
para seus empregados e dependentes. 
A forma definida pela Petrobras para 
cumprir a mencionada cláusula é a 
celebração de convênios com institui-
ções de ensino superior para obtenção 
de descontos nas mensalidades. Os 
convênios têm abrangência nacional. 

O SISCONV, base unificada de 
acesso aos convênios  firmados 
no Sistema Petrobras, possui a- 
tualmente 15 entidades de ensi-
no cadastradas no Vale do Paraí-
ba, que podem ser consultadas em  

convenios.petrobras.com.br (so-
mente através da Intranet). Os con-
vênios firmados oferecem descontos 
de até 30%.

Já as parcerias são firmadas ex-
clusivamente com a Revap e incluem 
também escolas de idiomas e de en-
sino infantil, fundamental e médio. 
Nesta modalidade, hoje, há 38 ins-
tituições cadastradas na região. As 
parcerias podem ser consultadas na 
intranet da Revap, pesquisando a pa-
lavra “parcerias” na Central de Servi-
ços. Como ação do Plano de Ambi-
ência 2013, diversas parcerias foram 
transformadas em convênios, facili-
tando assim a consulta de convênios 
com instituições de ensino superior.

No caso de dúvidas ou para ajudar 
a Revap a ampliar o benefício suge-
rindo novas parcerias e convênios, 
o RH local pode ser contatado para 
fornecer as informações gerais sobre 
o processo.
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Participe do Notícias 

Revap

Tem alguma ideia de matéria ou quer ver 

algum assunto em uma reportagem no 

jornal? O Notícias Revap é uma publi-

cação interna da Refinaria dirigida aos 

seus empregados e conta sempre com 

sua participação através de sugestões, 

críticas e comentários em geral. Para 

fazer contato com a equipe responsável 

pela edição da publicação, basta man-

dar uma mensagem para a chave R3NI.
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L Ano de muita inspiração e 

energia

No dia 19 de dezembro, os empregados da 
Revap se reuniram para um balanço de um 
ano muito especial: 2013 foi marcado pela 
maior parada de manutenção da Refinaria, 
um desafio vencido com sucesso pela for-
ça do trabalho em equipe. Os resultados 
do ano foram apresentados pela gerente 
geral, Elza Kallas, em um evento no audi-
tório, seguido por um almoço de confra-
ternização. Confira na matéria de capa.

Esta edição também destaca as atividades 
que deram início ao trabalho de planeja-
mento de gestão para 2014 e ressaltaram 
a importância da ferramenta GD – Siste-
ma de Gerenciamento de Desempenho 
– para o alcance de metas – individuais e 
para a empresa. Por fim, fechamos a últi-
ma edição do ano com um trabalho muito 
especial de inclusão social através da arte, 
realizado pelo projeto Despertar Talentos, 
um dos nove trabalhos de ONGs da região 
patrocinados pela Petrobras.

Boa leitura e feliz 2014!
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Maurício Ferreira Quélhas trabalha 
desde 2006 na Refinaria e, nas horas 
vagas, pratica uma atividade pra lá de 
saudável: a corrida.

Maurício conta que sempre gostou 
de praticar esportes, mas que a corri-
da nunca foi sua preferência. “Comecei 
a correr há três anos para aproveitar o 
ambiente livre, na época, no Parque Vi-
centina Aranha, em São José dos Cam-
pos. Acabei gostando e hoje pratico de 
três a quatro vezes por semana”, revela.

Além de benefícios para a saúde e 
bem-estar, o hobby acabou trazendo 
um novo grupo de amizades de colegas 
da própria Revap, que se tornou uma 
espécie de grupo de corrida.

“Nos encontramos por acaso no dia 
de uma corrida. Desde então, mante-
mos contato por e-mail sobre os pró-
ximos eventos. Qualquer empregado 
da Revap está convidado a se juntar a 
nós. O importante é a confraternização 
antes e após as provas”, convida Mau-

rício, que tem como colegas no grupo 
Vitório Lazarini Silveira, do EM, Carlos 
Renato de Araújo Lima e Josenei Cos-
ta Sarmento, da Engenharia, Rodrigo 
de Sampaio Pudenzi, também da Oti-
mização, Edvaldo Carlos Monteiro, da 
TEU, e Wagner Antonio Savio,  do SMS. 

Hoje, Maurício corre quase todos 
os dias na praça do Jardim Aquarius, 
também em São José dos Campos, 
e está buscando desafios cada vez 
maiores. “Não sigo um treino especí-
fico. Vou tentando apenas aumentar a 
distância gradualmente. Mas meu ob-
jetivo é participar de uma corrida de 
10 km no primeiro trimestre de 2014. 
Depois, vou avaliar se consigo treinar 
para uma meia-maratona, que são 21 
km”, conta.

Em novembro, Maurício e seu gru-
po marcaram presença na 7ª Oscar 
Fashion Running, uma das mais tradi-
cionais provas de São José dos Cam-
pos. “Procuro participar de algumas 
provas ao longo do ano. Meus colegas 
já participam com maior frequência, 
até em mais de uma prova por mês”, 
conclui.

CORRA DA ROTINA!
—

LADO B

Conheça e inspire-se no engenheiro 
Maurício Quélhas, Engenheiro de Equi-
pamentos da Revap/OT, que, nas horas 
vagas, investe no corpo, na saúde e no 
bem-estar

Você sabia?

Correr melhora a estética, a saú-
de e traz inúmeros benefícios 
para o corpo e para a mente. Além 
de queimar gordura, tonificar os 
músculos e diminuir a barriga, 
a corrida é um excelente exercí-
cio para melhorar a capacidade 
cardiorrespiratória. Quem corre 
também está combatendo diver-
sas doenças, como a hipertensão 
e o diabetes, além de elevar sua 
autoestima, o seu bem-estar e, 
consequentemente, sua qualida-
de de vida. 

Comece hoje, junte-se ao grupo 
de corredores da Revap e supere 
seus limites!

Da esq. para direita: Os colegas de corrida Vitório 
Lazarini Silveira, da Revap/EM, Maurício Ferreira 
Quélhas e Carlos Renato de Araújo Lima, da Revap/
OT, e Josenei Costa Sarmento, da Revap/EN
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JOVEM APRENDIZ ENTRA EM FASE 
VIVENCIAL 
—

FORMAÇÃO

Em novembro de 2013, após a 
formação básica e os cursos 
de qualificação, a terceira 

turma da Revap do Programa Petro-
bras Jovem Aprendiz (PPJA) entrou 
na fase vivencial. Uma parte dos 56 
jovens participantes está fazendo 
estágio na área administrativa da 
Refinaria, outra na área de mecânica, 
enquanto uma terceira parte está na 
área de elétrica. As turmas do PPJA 
são formadas de dois em dois anos e 
já qualificaram 85 jovens na Revap. 

O programa tem duração total de 
dois anos e oferece formação básica 
de quatro meses em instituições so-
ciais conveniadas, com discussão de 
temas relacionados à identidade, à 
cidadania e a conhecimentos sobre 
a Petrobras. A segunda etapa é um 
curso de qualificação profissional de 
nove meses no Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai). E 

a última é a vivência de nove meses 
em uma unidade da Petrobras, com 
acompanhamento profissional. 

As instituições sociais convenia-
das – no caso da Revap, a Fundação 
Hélio Augusto de Souza (Fundhas), 
de São José dos Campos, e a Jacareí 
Ampara Menores (JAM) – assinam a 
carteira do jovem aprendiz, com o 
pagamento de um salário mínimo, 
13º salário, férias, FGTS, além de au-
xílio para alimentação e transporte. 

Além das admissões e do paga-
mento dos salários, as instituições 
sociais são responsáveis pela ges-
tão, orientação, docência, supervi-
são e acompanhamento dos jovens 
ao longo de todas as fases do pro-
grama. Durante a vivência profissio-
nal, os aprendizes têm supervisão 
dos gestores locais das unidades da 
Petrobras.

Completando o ciclo de qualificação profissional, a Revap recebe 56 jovens integrantes do Programa 
Petrobras Jovem Aprendiz para iniciar os estágios nas áreas administrativa, mecânica e de elétrica

Aialon Felipe de Oliveira, de 18 anos, 
faz estágio na área administrativa e 
acredita que a experiência abrirá mui-
tas portas

Terceira turma da Revap do Programa 
Petrobras Jovem Aprendiz começou a 
fase vivencial de estágio em novembro
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FORMAÇÃO

Participantes

Lucas Mateus da Silva, que tem 
18 anos e é morador de Jacareí, ini-
ciou o estágio na área de mecânica e 
está empolgado com a experiência. 
“Estou gostando bastante, achando 
muito legal. O interessante é que es-
tou aprendendo muito mais do que 
eu imaginei que fosse aprender. Eu 
achava que só iria praticar, mas es-
tou fazendo muitas coisas relacio-
nadas à área. Terminando o estágio, 
pretendo fazer outros cursos de 
qualificação e, depois, quero prestar 
concurso para a Refinaria ou para al-
guma empresa do tipo”, conta.

Aialon Felipe de Oliveira, que 
também tem 18 anos e é morador de 
Jacareí, iniciou um estágio adminis-
trativo na IERV e, para ele, a opor-
tunidade irá abrir muitas portas. “É 
difícil resumir tudo o que essa ex-
periência nos proporciona. É muita 
coisa que muda na nossa vida, tanto 
profissional quanto pessoalmente. A 
gente aprende muito, cresce muito. 
Abre um leque enorme de possibi-
lidades e de carreiras a se seguir. E, 
ao mesmo tempo, mostra o quanto 
o mundo é maior do que aquilo que 
estamos acostumados. Terminando 
o curso, pretendo fazer faculdade 
e seguir carreira em alguma área fi-
nanceira”, projeta.

Lucas Mateus da Silva, de 18 anos, iniciou 
o estágio na área de mecânica e diz estar 
aprendendo muito mais do que imaginou

O que é o PPJA e 
informações para 
inscrição

Realizado com base na Lei nº 
10.097, de 19 de dezembro de 2000, o 
PPJA tem o objetivo de, por meio de 

qualificação profissional, promover a 
inclusão social de jovens em situação 
de vulnerabilidade social. O progra-
ma é voltado para jovens entre 15 e 21 
anos que sejam residentes de locais 
de maior risco social em proximidades 
das unidades da Petrobras.

As inscrições para a próxima tur-
ma do PPJA serão realizadas a partir 

do segundo semestre de 2014 e serão 
feitas nas instituições sociais conve-
niadas. 

Cada local efetua seu processo se-
letivo em uma data determinada, que 
depende do término da edição ante-
rior do programa. Somente após dois 
anos do começo de cada edição é que 
as instituições e os comitês locais da 
Petrobras iniciam a seleção dos jo-
vens, com novas inscrições. 

As condições para os 
jovens se inscreverem no 
programa são:

-Estar em situação de vulnerabili-
dade social (a partir da renda familiar 
e do Cadastro Único do Governo Fede-
ral).

-Ter entre 15 e 21 anos e 11 meses 
(para vagas das áreas administrati-
vas).

-Ter entre 17 anos e 9 meses e 21 
anos e 11 meses (para vagas nas refi-
narias e em laboratórios de pesquisa).

-Frequentar o sistema de ensino re-
gular e residir no entorno de uma uni-
dade da Petrobras.
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REVAP APRESENTA RESULTADOS DO ANO 
MARCADO PELA GRANDE PARADA
—

BALANÇO 2013

A gerente geral, Elza Kallas, agradeceu o empenho de todos os empregados em 2013 
e destacou os desafios superados pelo trabalho em equipe

A força de trabalho da Revap co-
nheceu no dia 19 de dezembro os 
resultados da Refinaria em 2013. 

A GG da Revap, Elza Kallas, fez uma apre-
sentação no auditório na qual destacou 
os principais indicadores do ano relacio-
nados ao Plano de Negócios e Gestão do 
Refino 2013-2017. 

Durante a apresentação, ela mostrou 
as melhorias obtidas nos programas 
PROMEGA – para elevação da produção 
de médios e gasolina – e PROCOP – de 
otimização de custos operacionais (veja 
números no boxe e apresentação comple-
ta aqui), além dos resultados em SMES, 
Confiabilidade e Pessoas. 

“Gostaria de agradecer a todos pelo 
intenso trabalho ao longo de 2013, em 
especial ao empenho dedicado à nossa 
parada de manutenção, que, apesar do 
escopo e prazo desafiadores, foi venci-
da com sucesso, tendo SMS como nosso 
maior valor. Esse ano foi uma prova de 
que podemos superar desafios e que eles 
são propulsores de crescimento e de bus-
ca por resultados cada vez melhores. Em 
2014, vamos manter a energia e o foco na 
melhoria dos nossos processos, sabendo 
que a nossa equipe é altamente capaz e 

comprometida”, afirmou Elza.

A GG relembrou a meta do Refino de 
maximizar a produção de derivados de 
forma integrada, visando à substitui-
ção da importação e utilizando ativos de 
modo eficiente, com custos otimizados e 
tendo SMES como valor.

No balanço anual, o custo operacional 
do Refino se projeta para ficar dentro da 
meta, assim como a Realização Orçamen-
tária de Investimentos. O Índice da Quali-
dade da Gestão deve superar a meta, de 
acordo com a projeção anual.

Parada
Maior evento do ano, a parada foi reali-

zada em 28,6 dias para uma campanha de 
72 meses e teve um custo de aproxima-
damente 10% abaixo do planejado, con-
seguindo atingir 100% do escopo. 

Houve impacto positivo sobre o DM 
(indicador que mede a disponibilidade 
mecânica da unidade) da Destilação de 
0,45% (de 97,95%, para 98,43%), e a Refi-
naria apresenta seu resultado dentro do 
1º quartil da pesquisa Solomon (97,2%) – 
estudo de referência de análises compa-

rativas de desempenho de refinarias, que 
é realizado em vários países desde 1977.

SMS
Em relação ao indicador TOR Global 

(Total de Ocorrências Registráveis), a 
Refinaria projeta um resultado anual 
de 6,64, abaixo do limite de 6,8. Foram 
registrados dois acidentes com afasta-
mento e nove sem afastamento com em-
pregados próprios. Com as contratadas, 
foram sete acidentes com afastamento e 
50 acidentes sem afastamento. Durante 
a parada, a média foi mais baixa (6,29), 
com 16 acidentes sem afastamento e ne-
nhum com afastamento.

No final da apresentação, a GG ressal-
tou a importância do trabalho de todos 
para o bom desempenho da companhia. 
“Os resultados são apenas frutos do 
afinco e dedicação das pessoas. Um bom 
planejamento e desdobramento adequa-
do de metas, através da nossa ferramen-
ta de gestão de desempenho – GD - , se-
rão fundamentais para construirmos um 
ano ainda melhor em 2014. É importante 
que todos se reconheçam no processo, 
contribuindo para a Revap e para a Pe-
trobras como um todo”, completou.
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BALANÇO 2013

A gerente geral da Revap, Elza Kallas, 
apresentou os principais indicadores 
do ano relacionados ao Plano de Ne-
gócios e Gestão do Refino 2013-2017 
para uma plateia lotada no auditório 
da Refinaria

Revap em números
PROMEGA

Elevação de Cargas
RVM (%):       Meta Anual: 48       Projeção: 49,9
RVG (%):       Meta Anual: 26,7    Projeção: 26,3 
Destilação Atmosférica – de 40800 para 42000 m³/d 
HDT Nafta – de 3000 para 3300 m³/d 
U-262 – de 6500 para 6750 m³/d 
HDT Diesel – carga da U-272 de 6500 para 7150 m³/d
Coque – carga do coque para 5500 m³/d de RV

Recordes de Produção

Redução do estoque de resíduo
- Redução em aproximadamente 40 mil m³. 

PROCOP

Insumos
COIN (US$/EDC):   Meta Anual: 3,17     Projeção: 2,95

Manutenção

Churrasco no CEPE
Confira abaixo alguns momentos do almoço de 
confraternização dos empregados realizado 
após a apresentação dos resultados:

7



A OPINIÃO DOS EMPREGADOS SOBRE 2013 
E AS EXPECTATIVAS PARA 2014

 “O balanço é que foi um 
bom ano, de trabalho inten-
so – especialmente durante 
a parada – e que consegui-
mos atingir nossas metas. A 
chefia nos deu subsídios, a 
gente sente esse apoio, que 
é muito importante”

Alexandre Aparecido da Sil-
veira – analisador de proces-
so (OT/DP)

 “2013 foi um ano sen-
sacional. Fui transferido 
para a Revap com a mis-
são de colaborar na Pa-
rada e aprendi muito, foi 
bastante gratificante. A 
expectativa na Refinaria é 
sempre de novos desafios 
e sabemos que eles virão 
no próximo ano. O impor-
tante é manter o foco” 

Giovani Epifanio – gestor 
de demanda e estoque 
(SOP/SU)

“Foi um ano excelente. A 
Comercialização não traba-
lhou diretamente na parada, 
mas também acabou sendo 
afetada. Foi tudo bem pla-
nejado, para causar o menor 
impacto para os clientes. 
Agora, vamos enfrentar os 
novos desafios em 2014, com 
muita energia”

Aline Maria Duarte Almeida 
de Sousa – técnica de comer-
cialização e logística (CM/EF)

 “Tivemos um trabalho 
duro durante o ano, mas 
os resultados foram re-
compensadores. Tudo 
que consegui na vida foi 
por causa da Petrobras e 
sempre estou motivado 
para ajudar a companhia. 
Com o trabalho em equi-
pe, vamos conseguir me-
lhorar ainda mais”

Carlos Alberto Nunes do 
Nascimento – técnico de 
administração e controle 
(TEU/TE)

 “O planejamento para a 
parada foi feito durante 
anos e, com muito traba-
lho, correu tudo bem. Foi 
um aprendizado grande 
e, quando termina, po-
demos olhar para trás 
com a sensação de dever 
cumprido. Na inspeção, 
a gente está sempre 
aprendendo e a motiva-
ção é permanente”

Danilo José França Reis 
Júnior – técnico de ins-
peção (IE)

 “O prazo para a parada era 
desafiador, deu aquele frio 
na barriga, sem saber se irí-
amos conseguir. Mas acredi-
tamos e, com as mudanças 
feitas no planejamento, deu 
tudo certo. Agora a respon-
sabilidade aumenta e vamos 
buscar melhorar ainda mais. 
Me sinto reconhecido e as 
palavras da GG confirmam 
que o trabalho de todos foi 
importante para o sucesso”

Eder Pontes Perdigão – téc-
nico de planejamento (MI/
PM)

BALANÇO 2013
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RECURSOS HUMANOS

O Plano de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos – PDRH – é 
um processo que objetiva a ca-

pacitação e o desenvolvimento dos em-
pregados.

O PDRH é composto pelo PDI – Plano 
de Desenvolvimento Individual, o qual 
é elaborado anualmente e tem como fi-
nalidade propiciar o planejamento e o 
acompanhamento do desenvolvimento 
do empregado durante toda a sua vida 
profissional. A missão é buscar a capaci-
tação necessária para a melhoria do de-
sempenho da força de trabalho.

“O PDRH é fundamental tanto para 
a companhia como para o empregado. 
Através dele, consegue-se alinhar os 
objetivos corporativos com o desenvol-
vimento individual. Ele é o caminho a 
ser trilhado para a capacitação do em-
pregado, possibilitando a realização de 
suas atividades e, consequentemente, 
atendendo às metas da companhia”, 
considera Eleandro Alex Teixeira, Técni-
co de Administração e Controle Pleno da 
Revap/RH.

A elaboração do plano começa com 
a identificação de conhecimentos e ha-
bilidades a adquirir e/ou a desenvolver 
em cada empregado. Isso é definido em 
função das demandas e dos impactos de 
suas atividades e resultados, que decor-
rem das orientações contidas nos planos 
da companhia, bem como das conclu-
sões tiradas a partir da avaliação de seu 

desempenho funcional pela aplicação 
do processo de Gerenciamento 
de Desempenho.

Segundo Eleandro, 
o PDRH é um pro-
cesso que conduz 
o planejamento de 
desenvolvimento 
de cada emprega-
do. “O PDI é o resul-
tado desse plane-
jamento. Portanto, 
quando falamos em 
PDRH, nos referimos 
a um processo que cul-
mina no PDI de cada em-
pregado, mas que, antes, 
segue algumas etapas de 
análises para a identifica-
ção das lacunas a serem 
preenchidas através de 
treinamentos que serão so-
licitados de acordo com suas 
necessidades”, completa.

O PDI é elaborado de forma 
compartilhada entre gerente e 
empregado e deve contemplar 
as necessidades de desenvolvi-
mento, as quais serão atendidas 

por meio de eventos presenciais na 
Universidade Petrobras, de treinamen-
tos dentro da própria unidade, como o 
TLT (Treinamento no Local de Traba-
lho), e de outros cursos ministrados 
localmente, além de EAD (Ensino à Dis-
tância) e treinamentos em enti-
dades externas dentro e 
fora do país.

Eleandro Teixeira, da Revap/RH, ressalta que o PDRH 
é fundamental tanto para a companhia como para o 
empregado, pois consegue-se alinhar os objetivos 
corporativos com o desenvolvimento individual

REVAP APOSTA NO DESENVOLVIMENTO 
DE SEUS EMPREGADOS
—
Conheça o PDRH, processo que visa à capacitação em prol da melhoria do desempe-
nho da força de trabalho da Refinaria
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GESTÃO

No dia 12 de novembro, a lide-
rança da Revap se reuniu no 
Cetre para tratar do Plano de 

Negócio e Gestão do Refino (PNGRE). O 
objetivo do evento foi mostrar de que 
maneira as iniciativas criadas pela Revap 
com vistas a 2014 estão vinculadas ao 
Plano, apresentar as macroações defini-
das para cada uma e orientar a liderança 
para fazer o desdobramento de metas, 
de acordo com o resultado esperado pelo 
Refino e efetuando os registros da ne-

gociação no Sistema de Gerenciamento 
de Desempenho (GD) dos empregados. 

Segundo o gerente de Planejamento 
e Controladoria, Nelson Monteiro, o en-
contro marcou o início das atividades 
de planejamento de gestão para 2014, 
que continuarão a privilegiar o modelo 
participativo adotado nos anos ante-
riores, mas com adequações e melho-
rias, como a otimização do tempo.

“Buscamos tornar as apresentações 

REVAP APRESENTA PLANO DE NEGÓCIO 
E GESTÃO DO REFINO
—

Atividades na Refinaria marcam início do planejamento de gestão para 2014 e res-
saltam a importância do Sistema de Gerenciamento de Desempenho – GD – como 
ferramenta para o alcance de metas

mais objetivas, distribuímos material de 
apoio com informações que possibili-
tam reflexão sobre a forma de contribuir 
para os resultados da Revap e, conse-
quentemente, do Refino. Incentivamos 
a liderança a fazer o Desdobramento do 
Plano de Gestão para as equipes, pos-
sibilitando que cada líder elaborasse 
seus resumos e tratasse da divulgação e 
negociação de metas, considerando que 
essa também é uma oportunidade de 
desenvolvimento do líder”, disse.
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GESTÃO

GD
Durante o evento, o gerente de Re-

cursos Humanos, Sérgio Antunes, des-
tacou o Gerenciamento de Desempenho, 
apresentou técnicas para elaboração de 
boas metas e analisou exemplos do ano 
anterior.

“Os desafios devem ser traduzidos em 
metas claras, de maneira a explicitar a 
contribuição de cada empregado para os 
resultados da Refinaria. O uso efetivo e 
participativo do GD como ferramenta de 
gestão facilita o trabalho tanto do líder 
quanto do liderado, o que tem impacto 
positivo no engajamento e na motivação 
das equipes e na ambiência da Revap. 
Nas pesquisas anuais de clima organiza-
cional, a demanda por uma participação 
mais efetiva dos empregados na elabo-
ração dos planos de ações da Revap é 
sempre uma questão recorrente”, afir-
mou.

A metodologia de desdobramen-
to das estratégias da UO até o GD de 
cada empregado – iniciada na Revap 
em 2011 e agora realizada por todas as 
Unidades do Refino – também tem tido 
como consequência um envolvimento e 
engajamento crescente dos emprega-
dos para atingir os resultados da Refi-
naria. 

“Esse alinhamento pode ser com-
provado observando que, nos últimos 
anos, o resultado dos GDs dos empre-
gados tem se aproximado do resultado 
dos GDs dos gerentes, que, por sua vez, 
têm total aderência às metas e indi-
cadores negociados pela Revap com o 
AB-RE”, explicou Sérgio.

O gerente de Planejamento e Con-
troladoria também comentou a rele-
vância do GD para o sucesso do pro-
cesso. “A importância está em saber 
exatamente o que a empresa espera 
de nós, o que se pretende obter como 
resultados, qual o grau de influência de 
cada um para os mesmos, o que é pre-
ciso para alcançá-los e enxergar a im-
portância do trabalho de cada um para 

a nossa empresa. Para isso, a prática do 
diálogo é extremamente importante. O 
processo de negociação deve ser cons-
tante, objetivo, e tudo que for negocia-
do deve estar associado às iniciativas, 
indicadores e suas metas”, enfatizou.

O RH tem assessorado as gerências 
na elaboração dos GDs de suas equi-
pes, além de disseminar os conceitos 
para criação de boas metas nos fóruns 
em que tem oportunidade, como MGDs 
(momento de gestão), reunião de su-
pervisores e reuniões setoriais, entre 
outros.

O PNGRE teve continuidade com reu-
niões junto às equipes de turno, da Pro-
dução, da Otimização, da Transferência, 
da Estocagem e Utilidades e da Segu-
rança, do Meio Ambiente e da Saúde. As 
reuniões serviram para que os líderes de 
grupos de turno fizessem o desdobra-
mento das informações que receberam, 
para iniciar o processo de negociação 
das metas com as equipes. 

Paralelamente, houve o desdobra-
mento para as equipes do Adminis-
trativo. O processo ficou a cargo dos 
líderes de equipe, que tiveram apoio 
das gerências de Recursos Humanos e 
Planejamento e Controladoria. O prazo 
para fechamento do GD foi o dia 31 de 
dezembro. 

INCENTIVAMOS A LI-
DERANÇA A FAZER O 

DESDOBRAMENTO DO PLA-
NO DE GESTÃO PARA AS 
EQUIPES, POSSIBILITANDO 
QUE CADA LÍDER ELABO-
RASSE SEUS RESUMOS E 
TRATASSE DA DIVULGAÇÃO 
E NEGOCIAÇÃO DE METAS”

Nelson Monteiro, gerente de Plane-
jamento e Controladoria

“OS DESAFIOS DEVEM SER TRADUZI-
DOS EM METAS CLARAS, DE MANEIRA A 

EXPLICITAR A CONTRIBUIÇÃO DE CADA EM-
PREGADO PARA OS RESULTADOS DA REFINA-
RIA. O USO EFETIVO E PARTICIPATIVO DO GD 
COMO FERRAMENTA DE GESTÃO FACILITA O 
TRABALHO TANTO DO LÍDER QUANTO DO LI-
DERADO”

Sérgio Antunes, gerente de Recursos Humanos 11



RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

O projeto Despertar Talentos é 
uma iniciativa da Associação 
Ágape, de São José dos Cam-

pos, e foi aprovado na última seleção 
pública regional Integração Petrobras 
Comunidades – IPC (2012). O projeto 
oferece aulas de música, artes plásticas, 
dança e teatro para 96 crianças, adoles-
centes e jovens na faixa etária de 12 a 29 
anos, com o objetivo de estimular o pro-
cesso de inclusão social, já que os parti-
cipantes são portadores de deficiência 
ou têm dificuldades de aprendizado.

Para a coordenadora do projeto, Elise-
te Cabral Ramos, os resultados obtidos 
em 2013 superaram as expectativas. “No 
começo, alguns alunos tinham resistên-
cia, nem queriam entrar na sala. Mas, 
depois, se sentem mais à vontade e pas-
sam a ter uma evolução rápida. Cada um 
se identifica mais com alguma oficina e 
passa a se desenvolver, inclusive melho-
rando o desempenho na escola”, diz. 

Matheus Rodrigues Eustáquio, de 14 
anos, é um dos jovens que participa das 
oficinas de artes plásticas. O sorriso do 
menino é um indício de que ele está pas-
sando bons momentos durante as ativi-
dades. “Gosto de desenhar e não perco 
nenhuma aula. [O projeto] é bom para 

fazer amigos. Agora, quero fazer aulas 
de dança”, afirma.

O pai de Matheus, Jefferson Giovani, 
ressalta os benefícios trazidos ao ado-
lescente desde que o filho começou a 
frequentar as atividades. “O Matheus 
está interagindo muito mais com as 
pessoas, deixando a timidez de lado. 
Ele sempre gostou de desenho, mas fa-
zia por brincadeira. Agora, já consegue 
pintar uns quadros bonitos. Tem um 
que todo mundo da família está ‘bri-
gando’ para ganhar. O projeto é ótimo, 
espero que continue com o apoio da 
Petrobras.”

Caio Sbeghen, de 16 anos, também 
faz parte do Despertar Talentos. Ele 
frequenta as aulas de teatro e dança e 
se mostra animado com a evolução nas 
atividades. “No começo era mais difícil, 
mas agora consigo dançar bem o hip 
hop e o funk. Está sendo bom conhecer 
novas pessoas, vale a pena participar”, 
comemora o adolescente no intervalo 
da aula de dança. 

Para a mãe de Caio, Solange Sinihur 
Sbeghen, o projeto tem sido valioso 
para a socialização dos jovens. “A Pe-
trobras está de parabéns pelo apoio. O 

PROJETO PROMOVE ARTE E INCLUSÃO SOCIAL
—
Com o objetivo de promover a arte para pessoas com deficiência ou com 
dificuldades de aprendizado, o projeto Despertar Talentos, que tem pa-
trocínio da Petrobras, vem mudando a vida de um grupo de 96 jovens de 
São José dos Campos

Turma da aula de hip hop e funk 
é um dos destaques do Despertar 
Talentos

Caio gosta muito, pede para vir e sente 
falta quando não é dia de aula. Os pro-
fessores são atentos e sabem lidar com 
as dificuldades dos alunos.”

Segundo Elisete, a intenção é estrei-
tar a parceria com a Petrobras. “Sem 
esse apoio, não conseguiríamos fazer 
nada. Tenho ideia para outros proje-
tos, envolvendo a cultura popular, para 
inscrever nos programas da Petrobras. 
Temos muitos sonhos e o desafio é con-
seguir os parceiros para viabilizá-los”, 
conclui.

Matheus com o pai, Jefferson, e 
Caio com a mãe, Solange: os par-
ticipantes e seus pais estão muito 
satisfeitos com as atividades do 
projeto e elogiam o apoio da Pe-
trobras

12


