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PROJECT MANAGEMENT EM INFRAESTRUTURA 

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 

Coordenação: Túlio Henrique M. Marques e Frederico Araujo Turolla 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

MÓDULO I - Estruturação de Projetos (8 horas) 
 
 - O cenário da Infraestrutura no Brasil 
 
 - Economia das Concessões: 
 Marcos regulatórios setoriais 
 PPPs / Concessões 

 
- Project Finance: 
 Objetivos e definição 
 Estruturas e Modalidades 
 Segmentação de Riscos (políticos, soberanos, econômicos) 
 Novas fontes de financiamento de projetos no Brasil 

 
- Seguros de Empreendimentos: 
 Seguradoras / Resseguradoras 
 Categorização de Riscos 
 ABGF - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias 

 
 
- Análise de Viabilidade 
 
- Estudo de Casos 
 
 
MÓDULO II - Planejamento de Projetos (24 horas) 
 
- Termo de Referência (Project Charter) 
 
- Estrutura Analítica do Projeto (WBS) 
 
- Comunicação e Governança do Projeto: 
 Análise de stakeholders 
 Matriz RACI (quem é Responsável, quem Apóia, quem é Consultado e quem é apenas 

Informado) 
 

 
 Alçadas de decisão 
 Interfaces entre áreas 
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- Cronograma 
 
- Estimativas de Orçamento: 
 Técnicas básicas de orçamentação 
 Classes AACEI de estimativas: níveis de precisão e detalhamento de orçamento de projetos (E-5 

menos precisa, E-1 mais precisa) 
 
- Estratégia de Suprimentos e Contratos: 
 Divisão em "pacotes" 
 Modalidades de contratação 
 Processo de compras 

 
- Engenharia Conceitual e Básica 
 
- Análise SHE (Safety, Health & Environment): 
 Considerações sobre Saúde e Segurança em obras 
 Licenciamento e riscos ambientais 
 Ações de compensação 
 Sustentabilidade (dificuldades e casos) 

 
- Análise de Riscos: 
 Identificação de riscos 
 Qualificação dos fatores de riscos 
 Planejamento de respostas e gerenciamento 

 
- VIPs - ValueImprovingPractices: 
 Overview e definições 
 Técnicas mais utilizadas 
 Exemplos 

 
- PEP - Plano de Execução do Projeto 
 
- Estudo de Casos 
 
MÓDULO III - Gestão e Controle (8 horas) 
 
- Projeto Executivo (Engenharia Detalhada) 
 
- Gerenciamento de Mudanças: 
 Boletins de Medição 
 Gestão de Pleitos (Claims Management) 

 
- Monitoramento e Controle de Custos e Prazos: 
 Levantamento de progresso físico e financeiro 
 Atualização de cronograma e custos 

 
 Curva "S" 
 Reporte 

 
- Gerenciamento de Riscos: 
 Acompanhamento dos riscos prioritários 
 Análises de Causa-Raiz 
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 Atualização da matriz de riscos 
 Revisão dos planos de resposta 

 
- Prontidão Operacional ("handover" para Operações): 
 Planejamento e preparação 
 As dimensões críticas e principais elementos 

 
- Gestão de Portfolio: 
 Objetivos 
 Gerenciamento de Múltiplos Projetos 
 Processos de Gerenciamento 

 
- Lições Aprendidas: 
 Os processos (Coleta, Análise e Disseminação) 
 Bases de dados de projetos 
 Aculturamento das equipes de projeto 

 
 
 
EMENTA:  

Cenário da Infraestrutura no Brasil- Economia das Concessões –Finance- Seguros de 

Empreendimentos- Análise de Viabilidade - Termo de Referência (Project Charter)- Estrutura 

Analítica do Projeto (WBS)- Comunicação e Governança de Projeto – Cronograma- Estimativas de 

Orçamento- Estratégia de Suprimentos e Contratos- Engenharia Conceitual e Básica- Análise SHE 

(Safety, Health &Environment)- Análise de Riscos- VIPs - ValueImprovingPractice- PEP - Plano de 

Execução do Projeto- Projeto Executivo (Engenharia Detalhada)- Gerenciamento de Mudanças- 

Monitoramento e Controle de Custos e Prazos- Gerenciamento de Riscos- Prontidão Operacional 

("handover" para Operações)- Gestão de Portfolio. 

 

OBJETIVOS 

- Propiciar uma visão geral de todo o ciclo de vida dos projetos, da análise de viabilidade ao 

comissionamento, passando pelo planejamento e controle da execução; 

- Mostrar a importância do entendimento da complexidade do projeto, tanto para a estruturação do 

financiamento como para a gestão da implantação, e como essas áreas podem se beneficiar 

mutuamente no processo; 

- Debater questões reais de projetos complexos com instrutores que as vivenciam no dia-a-dia 

através de casos práticos. 
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METODOLOGIA 

A metodologia consistirá de aulas participativas, com dinâmicas envolvendo os participantes, com 

amplo espaço para discussão. Em módulos selecionados, serão propostas atividades de forma a 

tornar a metodologia ainda mais participativa. 

A criação de um fórum de alunos via IM (WhatsApp ou Telegram) tornará a interação entre alunos, 

professores e coordenação próxima, interativa e ágil. Essa ferramenta permitirá um alinhamento 

constante de todos com relação aos aspectos operacionais do curso, além de se constituir em 

poderoso recurso didático. 

COORDENAÇÃO DO CURSO 

Túlio Henrique Moreira Marques é mestrando em Gestão 

Internacional pela Escola Superior de Propaganda e Marketing; 

Engenheiro Civil, pós-graduado em Engenharia de Segurança do 

Trabalho pela Universidade Federal Fluminense (1994, 1997), com 

especialização em Engenharia Legal e de Avaliação pela Universidade 

Federal Fluminense (1996).  

Profissional sênior com mais de 20 anos de experiência e amplo 

conhecimento em seguros, riscos e contratos, adquirido como 

executivo em grandes corporações como Swiss Re Corporate Solutions, Coface do Brasil, 

Unibanco AIG e Bradesco Seguros. Liderou equipes diversas nos seguimentos de P&C, Energy, 

Financial Lines, entre outros. Responsável pela gestão de projetos para identificação e avaliação 

de riscos de acordo com respectivos impactos financeiros, estabelecimento de graus de controle, 

ações para mitigação de riscos e determinação de KPIs. Liderou processos de due diligence, 

supervisão e auditorias independentes, públicas e privadas, internas e externas, e processos 

judiciais. Projetou e avaliou contratos de concessão e PPP. Tem explorado o tema da utilização do 

seguro garantia em projetos de infraestrutura a partir de experiência no setor elétrico (UTEs) com a 

publicação de artigos em congressos no Brasil e no exterior. Atualmente é sócio da Pezco 

Economic and Business Intelligence, onde lidera a prática de Insurance and Risks. 
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Frederico Araujo Turolla é Doutor em Economia de Empresas pela 

FGV/SP; possui Mestrado pela mesma instituição, com intercâmbio em 

Economia Internacional e Finanças na Universidade de Brandeis, EUA; e 

Bacharel em Ciências Econômicas pela UFJF. Atua em consultoria 

econômica há mais de doze anos, hoje através da Pezco, após ter sido 

Economista junto à área de Global Financial Markets, tesouraria global 

do Banco WestLB – WestdeutscheLandesbank. É Diretor, pro bono, da 

SOBEET – Sociedade Brasileira das Empresas Transnacionais e da 

Globalização  

Econômica. Coordena o Comitê Econômico-Financeiro da Câmara de Comércio Suíça-Brasil 

(SWISSCAM).  

É Professor Titular e Vice-Coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em Gestão 

Internacional (PMDGI/ESPM), onde é responsável pelo eixo de pesquisas em internacionalização 

de empresas de setores regulados. Leciona Economia nos cursos de MBA em Estratégia e 

Finanças da FGV em São Paulo. Leciona também módulos in company em grandes empresas e 

módulos para MBAs de universidades estrangeiras no Brasil, como Universityof St. Gallen, Florida 

InternationalUniversity e SteinbeisUniversity. Coordena diversos cursos na área voltados para 

infraestruturaem todo o país.É pesquisador associado do Núcleo de Economia dos Transportes, 

Antitruste e Regulação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (NECTAR/ITA). Coordenou os 

cursos de Regulação de Energia Elétrica (REE) na ABDIB. 

Calendário: 11, 12, 13, 18 e 19 de março de 2019.  

Horário: 8:30 às 17:30 

Local: ABDIB 

Praça Monteiro Lobato, 36 – Butantã – SP 

Valor e forma de pagamento:   

à vista ou em 2 parcelas 

Associados: 

R$ 2.450,00 à vista (boleto ou depósito bancário) 

R$ 2.550,00 em 2 parcelas ; nota de empenho ou 30 dias após a data de inscrição 

 Não associados:  

R$ 2.650,00 à vista (boleto ou depósito bancário) 

R$ 2.750,00 em 2 parcelas ; nota de emprenho ou 30 dias após a data de inscrição 


