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RESUMO 

O case desenvolvido pela Petrobras trata-se de uma iniciativa do RH por meio 

da Academia de Liderança e Competências da Universidade Petrobras, 

responsável pelo desenvolvimento dos líderes e também das soft skills dos 

empregados. Trata-se do Programa de Desenvolvimento de Soft Skills da 

Petrobras (PDSP) co-construído pelo RH e por empregados de áreas diversas 

que se voluntariaram a pesquisar os conteúdos para desenvolver EADs e 

Diálogos Mediados. Ao todo foram trabalhados até o momento 11 temas, todos 

conectados com a cultura-alvo Petrobras de Um Só de Time de Alto 

Desempenho, Inovação e Superação: Inteligência Emocional, Negociação, 

Gestão do Tempo, Comunicação, Gerenciamento do Estresse, Trabalho em 

Equipe, Atenção Plena, Apresentações Eficazes, Aprender a Aprender, 

Engajamento e Sentido do Trabalho e Criatividade e Inovação. 

O PDSP é um programa não obrigatório, disponível para todos os empregados 

da Petrobras e que já teve 11 mil inscritos, com mais de 5 mil cursos EADs 

concluídos pelos empregados. Os seus resultados demonstram melhoria das 

competências dos empregados quando comparada a avaliação de 

desempenho de 2021 em relação a de 2020. Também foi demonstrada alta 

satisfação dos participantes que usualmente fazem o programa para mais de 

um tema e que relatam ter tido ganhos tanto na sua vida profissional, quanto 

pessoal. 

A Petrobras, Petróleo Brasileiro S/A, CNPJ nº 33.000.167/0001-01, empresa 

atuante na indústria de óleo e gás, fundada no ano de 1953, sediada na Av. 

Henrique Valadares, nº 28, Edifício Senado, Torre B – 10º andar – Centro, CEP 

20.231-030 – Rio de Janeiro – RJ / Brasil. Tem um total de trinta e oito mil 

setecentos e três (38.703) empregados. É uma sociedade anônima de capital 

aberto que atua de forma integrada e especializada na indústria de óleo, gás 

natural e energia. 
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INTRODUÇÃO 

O mundo atual é caracterizado por alguns estudiosos como sendo VUCA, 

acrônimo para Volátil, Incerto (Uncertain), Complexo e Ambíguo ou como tendo 

evoluído para ser BANI, acrônimo para Brittle, Anxious, Nonlinear and 

Incomprehensible, em português, FANI: Frágil, Ansioso, Não linear e 

Incompreensível. Em ambas as definições se nota a prevalência do aspecto da 

instabilidade, da incerteza e da mudança, que associada à velocidade em que 

a tecnologia evolui, traz a necessidade de rápida adaptação das pessoas e das 

empresas. 

Estudos de consultorias especializadas e do Fórum Econômico Mundial, por 

meio do seu relatório “Futuro do Trabalho”, indicaram o crescimento da 

incerteza do mercado de trabalho e a aceleração do futuro do trabalho a partir 

do início da pandemia do COVID-19. A automação, a transformação digital e o 

aumento dos trabalhos que serão considerados obsoletos ou redundantes em 

um curto espaço de tempo foram alguns dos fatores que apontaram para o gap 

de competências existente no mercado de trabalho para lidar com esse futuro. 

“Os top skills e grupos de skills que os empregados veem como crescentes até 

2025 incluem análise e pensamento crítico e skills de autogerenciamento como 

aprendizado ativo, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade” (Future of 

Jobs, WEF, 2020, p. 5). Esses compõem os chamados soft skills.  

Adicionalmente, em seu contexto interno, a Petrobras estruturou um projeto de 

gestão cultural, tendo como foco três pilares: o fortalecimento do espírito de 

Um Só Time de Alto Desempenho, a Inovação e a Superação. A partir dessa 

cultura-alvo, foram lançadas as 10 novas competências Petrobras, sendo 5 

delas aplicáveis para todos os empregados: Coragem; Inspira confiança; Incita 

resultados; Colabora; Otimiza processos de trabalho. 

Com o objetivo de alavancar o desenvolvimento dos empregados nessas 

competências, o RH da Petrobras, por meio da sua Academia de Liderança e 

Competências, desenvolveu internamente o seu Programa de Desenvolvimento 

de Soft Skills (PDSP) que foi lançado para todos os seus empregados em 

outubro de 2020. 

 

O PROGRAMA 

O Programa de Desenvolvimento de Soft Skills (PDSP) foi lançado para todos 

os empregados em outubro de 2020 com uma live sobre Inteligência Emocional 

com palestrante externo. Estiveram presentes online simultaneamente 2.800 

pessoas. 

O programa foi todo construído colaborativamente pelo RH com empregados 

de diversas áreas que voluntariamente se disponibilizaram a estudar temas 

específicos, fazer curadoria de materiais, criar os EADs e, posteriormente, 

facilitar os diálogos. Ao todo, foram 44 profissionais de 23 áreas diferentes da 



empresa, desde o RH, passando pelo SMS e pelo Jurídico, até as áreas de 

Exploração e do Ativo de Produção de Búzios. 

O programa tem 11 temas disponíveis até o momento. São eles: Inteligência 

Emocional, Negociação, Gestão do Tempo, Comunicação, Gerenciamento do 

Estresse, Trabalho em Equipe, Atenção Plena, Apresentações Eficazes, 

Aprender a Aprender, Engajamento e Sentido do Trabalho e Criatividade e 

Inovação. Os temas foram lançados mensalmente ou a cada 2 meses. 

Para trabalhar o engajamento, o desenvolvimento do soft skill, o 

compartilhamento de práticas e os relacionamentos, a estrutura do PDSP é 

composta pelo lançamento de cada tema com uma live com palestrante 

externo reconhecido, o EAD com o conteúdo do tema e um diálogo virtual 

mediado sobre o tema, sendo que para esse último é obrigatória a conclusão 

do EAD.  

Para a live de cada tema de soft skills, convidamos profissionais reconhecidos 

pelo mercado e convidamos todos os empregados da Petrobras, que podem ter 

a oportunidade de conhecer a experiência externa e de fazer perguntas. O 

objetivo principal dessa etapa é criar engajamento e motivar para as próximas 

etapas. Como exemplo, para o tema de Criatividade e Inovação convidamos a 

palestrante Glaucia Guarcello, socia da Deloitte para a área de Inovação e para 

o tema de Gestão do tempo, convidamos o palestrante Daniel Burd, consultor 

em produtividade e representante exclusivo no Brasil do método GTD. Ao final 

de cada live, é feito um fechamento com o lançamento do EAD do tema.  

Em média 2.300 empregados assistiram as lives, conforme pode ser visto no 

gráfico 1 abaixo: 

Gráfico 1: Participação dos empregados nas Lives do PDSP 
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Até julho de 2022, 11 mil empregados tinham se inscrito no programa. A figura 

1 apresenta o total de inscrições por tema:  

Figura 1: Quantidade de inscritos por tema 

 

Os temas de Atenção Plena e Aprender a Aprender foram os últimos a serem 

lançados, enquanto que os temas de Inteligência Emocional, Criatividade e 

Inovação e Negociação foram os primeiros. Pela quantidade de inscritos por 

tema, pode-se observar que um mesmo empregado se inscreve para mais de 

um tema, o que indica uma boa satisfação com o programa. 

Para os EADs, contamos com a curadoria de profissionais da Petrobras 

interessados em se aprofundar no conhecimento dos soft skills. Esses 

parceiros, que denominamos internamente como referentes técnicos, com a 

coordenação do RH, criam o roteiro de cada tema, pesquisam artigos e vídeos, 

montam o material em powerpoint com o conteúdo principal, gravam a 

apresentação desse conteúdo, disponibilizam exercícios e indicam leituras e 

vídeos complementares. Tudo isso é consolidado em uma ferramenta 

tecnológica e surge aí o EAD. Em média os EADs têm a duração de 4horas de 

treinamento. 

Após a conclusão do EAD, o empregado torna-se apto a participar de um 

diálogo virtual mediado por um referente técnico do tema. Nesse diálogo 

participam entre 30 e 50 empregados, onshore e offshore, com ou sem função 

gratificada. O conteúdo é brevemente retomado e grande parte das 3horas do 

diálogo é composta pelo compartilhamento das práticas que “deram certo” ou 

que dificultaram a “implantação” do soft skill. O objetivo dessa etapa é trazer 

“para a vida real” a experiência com o soft skill e criar uma comunidade para 

discussão do tema.    

Foram concluídos 5.500 EADs até julho de 2022, com 3.200 participações em 

diálogos mediados no mesmo período. O gráfico 2 apresenta esses números 

por tema.  

Gráfico 2: Participações em EADs e em Diálogos por tema 



 

Todas as informações apresentadas nos gráficos e na figura demonstram que 

os temas de Inteligência Emocional, Comunicação, Negociação e Gestão do 

Tempo são os mais procurados pelos empregados. Importante ressaltar que 

esse é um programa não obrigatório e os participantes podem decidir 

livremente se querem e o que querem fazer. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÃO 

Para avaliar a eficácia desses treinamentos em termos de desempenho dos 

empregados, analisamos o resultado da avaliação das competências dos 

empregados no ano de 2020 e comparamos com a avaliação do ano de 2021, 

tanto para aqueles que não fizeram nenhum treinamento de soft skills (grupo 

de controle) quanto para aqueles que fizeram pelo menos 1. O resultado de 

uma forma geral demonstrou uma melhoria média nas competências de no 

mínimo 8,51%, chegando a um máximo de 10,69% de um ano para o outro. O 

valor máximo foi obtido para os empregados que realizaram treinamento em 

todos os soft skills. Os empregados que não fizeram nenhum desses 

treinamentos tiveram uma melhoria média de 8,15%. A figura 2 mostra 

detalhadamente o impacto no resultado (aqui na Petrobras denominado de 

Gerenciamento de Desempenho - GD) para cada tema.  

Figura 2: Variação média da avaliação de competências dos empregados entre 

2020 e 2021 por tema 



 

A figura 2 mostra os temas que estavam disponíveis até o final do ano de 2021 

e que, portanto, poderiam ter tido alguma influência no desempenho dos 

empregados em relação a 2020. A última coluna na figura apresenta uma 

gradação de cor tendendo para o verde quanto melhor for o impacto do 

treinamento no desempenho. 

Adicionalmente, na pesquisa realizada após 6 meses de conclusão de algum 

tema, 83% dos empregados respondentes afirmam que implantaram alguma 

ação de melhoria em suas rotinas após participar do PDSP. Na primeira 

pesquisa eram 78% e na segunda verificação de impacto espontâneo este 

percentual subiu para 83%. Esses números nos apontam para a percepção de 

utilidade dos assuntos, técnicas e temas tratados nos cursos. 

Se por um lado, quantitativamente os dados indicam uma melhoria de 

performance a partir desses treinamentos, por outro, qualitativamente temos 

indicativos, por meio de depoimentos da satisfação dos empregados com o 

programa, como pode-se observar em alguns relatos que se seguem: 

 “Excelente prática para os EADs. Reforça o conteúdo, traz a troca de 

conhecimento e de percepção do conteúdo entre os participantes do curso 

assim como a experiência com o conteúdo.” (empregado, sobre o Programa 

como um todo) 

“Está me ajudando a pensar diferente no modo de trabalhar” (empregado, 

sobre o tema de Criatividade e Inovação) 

“Só agradecer por ter tido a oportunidade de aprender e partilhar meus medos 

e desafios, fazendo crescer mais ainda nessa empresa que amo tanto e que só 

me enriquece pessoalmente e profissionalmente. Agradeço a todos que fazem 

o Programa SoftSkills acontecer de verdade em nossas vidas.”  (empregado, 

sobre o tema de Inteligência Emocional) 

 

Em suma, nesse case do Programa de Desenvolvimento de Soft Skills da 

Petrobras buscamos demonstrar o desenvolvimento do capital humano com 

resultados empresariais mensuráveis quantitativamente e resultados positivos 

que transbordaram do programa para outras dimensões da vida dos 

empregados, apresentados por meio de relatos. 


