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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi a construção de um Conjunto de Procedimentos para auxiliar os 

fornecedores de equipamentos de cabeça de poço na elaboração dos seus Planos de 

Gerenciamento de Obsolescência para os seus Sistemas de Controle, que possuem ciclos de 

vida muito menores que o ciclo de vida dos equipamentos onde eles são instalados, 

considerando-se a fase pós-venda. Para tanto, foi instanciada a Recomendação de Melhores 

Práticas (3428B, 2015), documento de referência da Junta de Operadores (Joint Industrial 

Project – JIP) composta em 2011 por BP, Chevron, Total, Inpex, Shell, Equinor (antiga Statoil) 

e Woodside. O Conjunto de Procedimentos para auxiliar na elaboração de Planos de 

Gerenciamento de Obsolescência assim construído, manteve as recomendações para 

atendimento a todos os requisitos da Junta de Operadores (JIP). Além disso, foi complementado 

com algumas diretrizes para a fase de negociação do Serviço de Gerenciamento de 

Obsolescência e teve a Análise de Riscos enriquecida através da avaliação dos Fatores de Risco, 

representados por Probabilidade, Impacto Operacional e Custo de Resolução, conforme 

proposto por Romero Rojo, Roy e Kelly, (2012). O estudo desenvolvido para a construção do 

Conjunto de Procedimentos proporcionou um melhor entendimento do contexto do mercado 

local e de conceitos relativos à obsolescência de Sistemas de Controle na indústria de óleo e 

gás. Na prática, o Conjunto de Procedimentos servirá de base para Gerentes de Contratos e 

Gerentes de Obsolescência de fornecedores de equipamentos de cabeça de poço, que estão na 

fase pós-venda e forneceram equipamentos que possuem ciclo de vida longos, elaborarem as 

suas propostas de Serviço de Gerenciamento de Obsolescência e seus documentos principais, 

que são a Política de Gestão de Obsolescência e o Plano de Gerenciamento de Obsolescência. 

O Gerenciamento de Obsolescência tem-se tornado uma necessidade com a entrada de novos 

operadores no mercado local de óleo e gás em decorrência da abertura de mercado ocorrida 

principalmente a partir da promulgação da Lei n. 13.365, de 29 de novembro de 2016. Estes 

novos operadores, em sua maioria, trazem o Gerenciamento de Obsolescência como um 

requisito para os seus fornecedores de equipamentos. 

Palavras-chave: Gerenciamento de Obsolescência. Sistemas de Controle Submarino. Óleo e 

Gás. Petróleo. Gestão de Risco. 



 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was the construction of a Set of Procedures to assist wellhead 

equipment suppliers in the construction of their Obsolescence Management Plans for their 

Control Systems, which have life cycles much shorter than the life cycle of the equipment where 

they are installed on, considering the aftermarket phase. For this purpose, it was instantiated the 

Recommendation of Best Practices (3428B, 2015), a reference document of the Joint Industrial 

Project (JIP) composed in 2011 by BP, Chevron, Total, Inpex, Shell, Equinor (former Statoil) 

and Woodside. The Set of Procedures constructed to assist in the preparation of Obsolescence 

Management Plans, maintained the recommendations to meet all the requirements of the Joint 

Industrial Project (JIP). In addition, it was complemented with some guidelines for the 

negotiation phase of the Obsolescence Management Service and had the Risk Analysis enriched 

through the assessment of Risk Factors, represented by Probability, Operational Impact and 

Resolution Cost, as proposed by Romero Rojo, Roy e Kelly, (2012). The study developed for 

the construction of the Set of Procedures provided a better understanding of the local market 

context and of concepts related to the Control Systems obsolescence in the oil and gas industry. 

In practice, the Set of Procedures will serve as a basis for Contract Managers and Obsolescence 

Managers from wellhead equipment suppliers, who has supplied long life cycle equipment, to 

create their proposals for Obsolescence Management Service and its main documents which 

are the Obsolescence Policy and the Obsolescence Management Plan. The Management of 

Obsolescence has become a necessity with the entry of new operators in the local oil and gas 

market due to the market opening that occurred mainly after the approval of the Law no. 13.365, 

of November 29, 2016. Most of these new operators bring Obsolescence Management as a 

requirement for their equipment suppliers. 

Keywords: Obsolescence Management. Subsea Control Systems. Oil and Gas. Petroleum. Risk 

Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Nesta contextualização são abordados resumidamente alguns assuntos, com o propósito 

de ajudar no melhor entendimento deste estudo, como a história do petróleo, sistemas e 

equipamentos submarinos, sistemas de controle, obsolescência e gerenciamento de 

obsolescência. 

1.1.1 Uma breve história do Petróleo 

A palavra petróleo vem do latim: petra (pedra) e oleum (óleo), ou seja, óleo da pedra. 

O petróleo, de forma simplificada, é uma substância oleosa, inflamável, menos densa que a 

água, com cheiro característico e coloração variando entre o castanho-claro e o preto 

(THOMAS, 2001). 

Segundo Thomas (2001), 

“O registro da participação do petróleo na vida do homem remonta a tempos bíblicos. 

Na antiga Babilônia, os tijolos eram assentados com asfaltos e o betume era 

largamente utilizado pelos fenícios na calafetação de embarcações. Os egípcios o 

usaram na pavimentação de estradas, para embalsamar os mortos e nas construções 

de pirâmides, enquanto gregos e romanos dele lançaram mão para fins bélicos. No 

Novo Mundo, o petróleo era conhecido pelos índios pré-colombianos, que o 

utilizavam para decorar e impermeabilizar seus potes de cerâmica. Os incas, os maias 

e outras civilizações antigas também estavam familiarizados com o petróleo, dele se 

aproveitando para diversos fins. O petróleo era retirado de exsudações naturais 

encontradas em todos os continentes.” 

O marco histórico da era do petróleo na sociedade moderna data de 1859, com o início 

da exploração comercial nos Estados Unidos, após a descoberta do Cel. Drake em Tittusville, 

na Pensilvânia, com um poço de apenas 21 m de profundidade, perfurado através de um sistema 

de percussão a vapor, que produzia 2m³ de óleo por dia. Destilando-se o petróleo obtinha-se 

produtos que substituíam o querosene obtido a partir do carvão e o óleo de baleia que eram 

utilizados em grande escala para iluminação (THOMAS, 2001). 

Até 1945 o maior produtor de petróleo do mundo era os Estados Unidos, seguido pela 

Venezuela, México, Rússia, Irã e Iraque. Na década de 1950 os Estados Unidos ainda detinham 

metade da produção mundial de petróleo, mas já começava a se formar um novo polo produtor 

de petróleo no Oriente Médio. Nesta mesma década, com o surgimento de novas técnicas 

exploratórias, intensificam-se as incursões no mar para exploração de petróleo. Na década de 

1970 a elevação dos preços do petróleo viabilizou economicamente grandes descobertas de 

petróleo no Mar do Norte e no Golfo do México. (THOMAS, 2001). 
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A tecnologia submarina foi desenvolvida e usada comercialmente no Golfo do México 

e na costa da Califórnia no início da década de 1960 por vários operadores, sendo que a primeira 

completação submarina do mundo foi instalada em 1961 em West Cameron 192, 

aproximadamente a 15 metros de profundidade. Este sistema foi projetado para instalação e 

operação remotas para demonstrar a sua capacidade em águas profundas. (HANSEN; RICKEY, 

1994). 

O sistema de produção antecipada (early production) do campo Ekofisk, iniciado em 

1971 com quatro poços exploratórios submarinos, produzindo inicialmente para uma unidade 

de perfuração tipo jackup modificada para processamento de produção, com descarga para 

transporte do petróleo via navios-tanque (HANSEN; RICKEY, 1994), simboliza o primeiro 

desenvolvimento de campo submarino na Europa (ZHANG; TANG; DU, 2017). 

Depois do Mar do Norte, a maior área de uso de tecnologia submarina foi o Brasil, com 

e descoberta de grande quantidade de campos submarinos na bacia de Campos (HANSEN; 

RICKEY, 1994), iniciada na década de 1970 com o campo de Garoupa (THOMAS, 2001), 

descoberto em 1976 a uma profundidade de aproximadamente 100 metros (PARSHALL, 2010).  

No final de 1993, já havia sido instalados 207 poços, sendo 21 deles concluídos somente em 

1993 (HANSEN; RICKEY, 1994). 

Várias inovações técnicas foram pioneiras no Brasil, incluindo a técnica de “lay-away” 

para árvores de natal submarinas (HANSEN; RICKEY, 1994), (ZHANG; TANG; DU, 2017). 

Esta técnica permite que o conjunto de linhas de fluxo, formado por tubos flexíveis (incluindo 

as linhas de controle hidráulico e elétrico), seja passado do navio lançador de linhas para o 

navio de perfuração na superfície. Em seguida, as linhas são conectadas aos equipamentos 

submarinos e testadas funcionalmente enquanto o sistema inteiro ainda está na superfície 

(moonpool do navio de perfuração). Após o teste do sistema, os equipamentos e o conjunto de 

linhas de fluxo são baixados para o fundo do mar (HOPKINS; WILLIAMS; SKEELS). Depois 

que os equipamentos são instalados no fundo do mar, o conjunto de linhas de fluxo é conectado 

diretamente na plataforma de produção (HANSEN; RICKEY, 1994). 

Também foi feita uma mudança na padronização de equipamentos submarinos no 

Brasil, bem como no uso de outras abordagens econômicas. Um exemplo é a reutilização de 

equipamentos de uma área para outra, incluindo linhas de fluxo de tubos flexíveis e árvores de 

natal submarinas (HANSEN; RICKEY, 1994), (ZHANG; TANG; DU, 2017). 
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1.1.2 Petróleo no Brasil 

1.1.2.1 Dados históricos  

No Brasil, em meados do século 19, consumiam-se produtos combustíveis animais 

como o óleo de baleia, mas a demanda não era grande devido à baixa e irregular distribuição da 

população (LUCCHESI, 1998).  

Somente em 1891 foi perfurado o primeiro poço por Eugênio Ferreira Camargo com o 

objetivo de encontrar petróleo. Este poço foi perfurado no município de Bofete no estado de 

São Paulo, atingiu uma profundidade de 483 metros, mas produziu somente 0,5 m³ de óleo 

segundo os relatos da época (THOMAS, 200). 

Na década de 1960, em Sergipe, houve um marco notável que foi descoberta do campo 

de Guaricema, a primeira descoberta feita no mar no Brasil (THOMAS, 2001). O campo de 

Guaricema foi descoberto em 1968 a uma profundidade de 80 metros (PARSHALL, 2010).  O 

grande fato da década de 1970 foi a descoberta da província petrolífera da Bacia de Campos, 

através do campo de Garoupa (THOMAS, 2001), descoberto em 1976 a uma profundidade de 

100 metros (PARSHALL, 2010), (DIAS, 2013).  

Em agosto de 2006 foi concluída a perfuração do poço RJS-628, na área de Tupi da 

Bacia de Santos, a uma profundidade de aproximadamente 2.200 metros (PARSHALL, 2010). 

Pela primeira vez foram encontrados hidrocarbonetos abaixo da grossa camada de sal que 

ocorre regionalmente na Bacia de Santos e, por isto, os reservatórios foram classificados como 

reservatórios do pré-sal (NAKANO et al., 2010). A descoberta de petróleo no pré-sal na Bacia 

de Santos foi anunciada pela Petrobras em 2008 (PRATES; FREIGEDO; ALMEIDA, 2013). 

As estimativas de reservas variavam de 5 a 8 bilhões de barris de petróleo e a exploração do 

pré-sal estava iniciada (PARSHALL, 2010).  

1.1.2.2 Dados legais 

Dias e Quaglino (1993), no livro “A Questão do Petróleo no Brasil – Uma História da 

Petrobras”, escrevem:  

“A série de concessões, na província da Bahia, para a pesquisa e a exploração de 

combustíveis inicia-se provavelmente com dois decretos datados de 2 de outubro de 

1858. O primeiro, nº 2.266, concedia a José de Barros Pimentel permissão para a 

exploração, por 30 anos, do betuminous shalk (possivelmente shale, xisto, e não shalk 

como está no documento legal) às margens do rio Maraú. O segundo, nº 2.267, 

concedia os mesmos privilégios a Frederico Hamilton Southworth para a exploração 

de illuminating vegetable turf, junto às margens do rio Acaraí.” 
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Embora o Decreto nº 2.266 não mencione a palavra “petróleo”, Thomas (2001), em seu 

livro “Fundamentos da Engenharia do Petróleo”, defende que este decreto de 1858 foi o marco 

inicial da legalização da exploração de petróleo no Brasil. Já para Dias e Quaglino  (1993), o 

marco inicial da legalização da exploração de petróleo no Brasil aconteceu em 1864, quando 

através do Decreto  nº 3.352-A de 30 de junho daquele ano, é concedida a Thomas Denny 

Sargent a permissão pelo prazo de 90 anos, para si mesmo ou por meio de uma companhia, 

extrair turfa, petróleo e outros minerais nas comarcas de Camamu e Ilhéus, na província da 

Bahia. 

Em 3 de outubro de 1953, é assinada pelo Presidente da República Getúlio Dornelles 

Vargas, a Lei nº 2.004 que cria a Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, empresa que exerceria o 

monopólio estatal do setor até 1997 (MENDONÇA; SQADINI; MILANI, 2003).  

A Lei nº 9.478/97 passou a permitir que, além da Petrobras, outras empresas constituídas 

sob as leis brasileiras e com sede no Brasil pudessem atuar em todos os elos da cadeia do 

petróleo em regime de concessão. (CAMPELLO, 2018). 

A Lei nº 9.478/97 também criou o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), 

órgão para assessoria e consulta da Presidência da República, com a atribuição de propor 

políticas para o setor petrolífero e a Agência Nacional do Petróleo (ANP), órgão regulador da 

indústria do petróleo e responsável pela definição de diretrizes para a participação do setor 

privado na pesquisa, exploração, refino, exportação e importação de petróleo e derivados 

(CAMPELLO, 2018). 

Uma nova mudança acontece em 2010 com a Lei nº 12.351, conhecida como Lei do 

Pré-sal, que além de instituir o contrato de partilha de produção para exploração e produção de 

campos de Pré-sal e os considerados estratégicos pelo Conselho Nacional de Políticas 

Energéticas (CNPE), determina que a Petrobras, empresa estatal, será operadora em todos os 

blocos dos campos acima destacados, como também deverá participar dos consórcios formados 

após o leilão desses campos, tendo participação mínima de 30% (trinta por cento) neles 

(GUEDES, 2015).  

Uma outra grande mudança regulatória da exploração e produção de petróleo no Brasil 

aconteceu com a lei nº 13.365 de 30 de novembro de 2016, que alterou a Lei nº 12.351, de 22 

de dezembro de 2010. O novo marco regulatório do petróleo na camada do pré-sal facultou à 

Petrobras o direito de preferência para atuar como operadora e de possuir participação mínima 

de 30% (trinta por cento) nos consórcios formados para exploração de blocos licitados no 
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regime de partilha de produção. Na prática, a Petrobras ficou desobrigada de participar de todos 

os blocos de exploração e, ainda, de ter uma participação, mesmo que mínima (CAMPELLO, 

2018). 

1.1.3 Sistemas e Equipamentos Submarinos 

Os sistemas submarinos geralmente consistem de equipamentos complexos projetados 

para desempenhar funções críticas e superar condições extremas. Eles são projetados para 

trabalhar em águas cada vez mais profundas em locais mais remotos (MARKESET; MORENO-

TREJO; KUMAR, 2013).  

 Altamiranda e Colina (2013) afirmam que um sistema de produção submarina 

convencional compreende sistema de controle, equipamentos para árvores de natal e para 

cabeças poço, tubulações, estruturas submarinas e sistemas de elevação, entre outros. Já, 

Moreno-Trejo, Kumar e Markeset (2012) afirmam que um sistema submarino típico inclui: (1) 

cabeça de poço, suspensor de tubulação, árvore de natal; (2) sistema de controle de produção; 

(3) umbilical; (4) sistema de intervenção; (5) estruturas submarinas e sistemas de tubulação; (6) 

linhas de fluxo e (7) processamento submarino, sistema de elevação, separação etc. Parshall 

(2008), afirma que a tecnologia submarina compreende a cabeça de poço e a infraestrutura de 

produção relacionada a ela colocada no fundo do mar, as quais estão ligadas por linhas de fluxo, 

tubulação de produção e umbilicais às instalações de produção de superfície (plataforma).  

A Árvore de Natal de Produção é utilizada para produzir petróleo e gás a partir de uma 

cabeça de poço. É um arranjo de válvulas operadas remotamente, tal como Choke 

(estrangulador) para controle de vazão, válvulas mestras principal e lateral para segurança e 

várias válvulas auxiliares para intervenção no poço e tratamento químico dos fluidos 

produzidos. Uma Árvore de Natal é equipada também com sensores para monitorar o 

desempenho do poço (ALTAMIRANDA; COLINA, 2013). 

Nos sistemas de produção submarina (SPS) de exploração submarina (offshore) de 

petróleo e gás, o sistema de controle submarino (SCS) eletro-hidráulico multiplexado é o 

método mais amplamente utilizado (WANG et al., 2019A). Este tipo de sistema de controle 

submarino (SCS) utiliza sinal elétrico para controlar os equipamentos submarinos e energia 

hidráulica como força motriz (WANG et al., 2019A). 

 O módulo de controle submarino (SCM) é o equipamento principal do SCS e é instalado 

em instalações de produção submarina, como uma Árvore de Natal. O SCM é usado para 
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adquirir dados de equipamentos submarinos e enviá-los para a estação mestre de controle 

(MCS) localizada na plataforma de produção offshore, além de receber comandos da MCS e 

controlar os equipamentos submarinos (WANG et al., 2019A). 

Os principais equipamentos do Sistema de Controle instalados na plataforma são a 

Estação Mestre de Controle (Master Control Station - MCS) e a Unidade Elétrica de Energia 

(Electric Power Unit - EPU). A MCS controla as operações submarinas, como operações 

[abertura e fechamento] de válvulas, e exibe as condições do sistema fornecidas pela 

instrumentação instalada nos equipamentos submarinos. A EPU fornece a energia elétrica 

necessária para operar os equipamentos submarinos (MAHLER; AWO, 2014). 

1.1.3.1 Manutenção dos Sistemas Submarinos 

O uso de equipamentos e sistemas submarinos para produzir hidrocarbonetos trouxe 

novos desafios e criou demanda por estratégias de manutenção mais eficientes (MARKESET; 

MORENO-TREJO; KUMAR, 2013).  

O tempo de inatividade de instalações submarinas de alto valor devido a falhas de 

equipamentos e o tempo necessário para recuperação, reparo e substituição subsequente pode 

ter um efeito significativo nas receitas (YASSERI; BAHAI, 2018). 

Uma das formas de manter o sistema em operação é a manutenção baseada nas 

condições do sistema (Condition Based Maintenance - CBM), onde planeja-se a manutenção 

com base na observação da condição real do sistema submarino através de monitoramento 

usando sensores, inspeção ou teste do equipamento. Componentes como válvulas, sistemas de 

controle, etc., podem ser testados a partir da plataforma para identificar mau funcionamento, 

erros na operação, necessidade de recalibração, etc. (MARKESET; MORENO-TREJO; 

KUMAR, 2013). 

Campanhas periódicas de inspeção e manutenção, bem como o monitoramento da 

condição de componentes individuais usando sensores, permitem que os tomadores de decisão 

planejem e agendem novas intervenções para reduzir o tempo de inatividade (MARKESET; 

MORENO-TREJO; KUMAR, 2013). As especificações fornecidas pelo fabricante do 

equipamento (Original Equipment Manufacturer – OEM) e as estatísticas sobre falhas também 

são úteis para decidir as estratégias de manutenção e selecionar peças de reposição. Algumas 

empresas têm acordos especiais com fornecedores para manter as principais peças de reposição 

no estoque do próprio fornecedor (MARKESET; MORENO-TREJO; KUMAR, 2013). 
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Do ponto de vista de obsolescência, um dos principais problemas com o SCM, o 

principal equipamento do Sistema e Controles, é a dependência dos sistemas eletrônicos que 

evoluem em um ritmo mais rápido do que os ciclos típicos do SCM. Isso representa um grande 

desafio para o setor, já que pode haver indisponibilidade de componentes eletrônicos quando o 

equipamento falhar (STROUSE; SUTHERLAND; BOTTO, 2014). Por isso é necessário 

estabelecer uma estratégia para suportar o equipamento, já que o sistema ou algumas partes 

eletrônicas podem ficar obsoletas nos próximos 3 ou 5 anos, conforme a tecnologia está 

mudando e melhorando rapidamente (MORENO-TREJO; KUMAR; MARKESET, 2012). 

1.1.4 Sistemas de Controle 

O núcleo do sistema de produção submarina é o sistema de controle que desempenha 

um papel crítico nas atividades de produção submarina (ZHANG; TANG; DU, 2017), Pimentel 

e Alceu (2016) descrevem que um sistema de controle de produção submarina é definido como 

o sistema de controle que opera um sistema de produção submarina, de acordo com a ISO 

13628-6 de 2006 [Norma para Sistemas de Controle Submarinos]. 

Ainda segundo Pimentel e Alceu (2016), o sistema de controle opera válvulas 

submarinas e controladores de vazão [chokes] montados nas árvores de natal, nos coletores de 

produção [manifolds] e nas linhas de produção. Também recebe e transmite dados entre a 

superfície e o fundo do mar, o que ajuda os engenheiros a monitorar o status da produção através 

de transdutores de temperatura e pressão, detectores de areia, etc. 

Um sistema de controle de produção submarino convencional compreende: a) 

Equipamentos na superfície: inclui unidade hidráulica, unidade de energia elétrica, unidade de 

injeção química e uma estação mestre de controle (MCS); b) Umbilicais: um umbilical é um 

conduíte entre a instalação da superfície e o sistema de controle submarino e é usado para 

fluidos químicos e hidráulicos, energia elétrica e sinais de controle elétrico; c) Equipamentos 

submarinos: inclui o sistema de distribuição de energia e comunicação; e os módulos de 

controle submarino (SCM) que fornecem monitoramento e controle de todas as funções do 

sistema de produção submarino (ALTAMIRANDA; COLINA, 2013). 

Segundo Zhang, Tang e Du (2017), a maioria dos Sistemas de Controle Submarinos 

utiliza Controle Eletro-hidráulico Multiplexado. Este sistema possui um computador submarino 

que controla válvulas piloto hidráulicas através de um sistema de comunicação com 

equipamentos de controle na superfície. Wang et al (2019b), afirmam que um sistema de 
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controle submarino eletro-hidráulico multiplexado típico consiste em uma parte superior e uma 

parte submarina. A parte superior inclui a estação mestre de controle (MCS), a unidade de 

energia hidráulica (Hydraulic Power Unit - HPU), a unidade de energia elétrica (Electric Power 

Unit - EPU) e a unidade de injeção química (Chemical Injection Unit - CIU). A parte submarina 

inclui a unidade de distribuição submarina (Subsea Distribution Unity - SDU), equipamentos 

submarinos (Árvore de Natal), SCM, etc.  

Os equipamentos de superfície do Sistema Eletro-hidráulico Multiplexado consistem 

em unidade de energia hidráulica, unidade de energia elétrica, estação mestre de controle 

(master control station - MCS), unidade de terminação de umbilical superior, etc. E os 

equipamentos submarinos envolvem umbilical, módulo de controle submarino, unidade de 

distribuição submarina, linhas elétricas e hidráulicas de interconexão, etc. (ZHANG; TANG; 

DU, 2017).  

Zhang, Tang e Du, (2017), afirmam também que o Sistema de Controle Totalmente 

Elétrico reduz consideravelmente o custo das instalações elétricas na superfície e o custo dos 

umbilicais submarinos, e se tornará a corrente principal da estratégia de controle de produção 

submarina no futuro. 

O Sistema de Controle Totalmente Elétrico evoluiu de um sistema de controle 

convencional baseado no controle eletro-hidráulico típico para um novo sistema de controle 

baseado numa tecnologia totalmente elétrica. As vantagens dos Sistemas de Controle 

Totalmente Elétricos são evidentes em dois aspectos: maior confiabilidade e funcionalidade 

aprimorada 

Com esforço conjunto e melhoria gradual de confiabilidade e das técnicas do Sistema 

de Controle Totalmente Elétrico, é previsível que este sistema em breve substitua os Sistemas 

de Controle Eletro-hidráulico e domine o mercado no futuro próximo (ZHANG; TANG; DU, 

2017). 

A obsolescência tem causado um número crescente de problemas, principalmente 

devido ao ritmo com o qual a tecnologia está avançando. Por razões óbvias, refere-se 

principalmente a equipamentos elétricos, instrumentação e sistemas de controle (WRIGHT, 

2011). O efeito da obsolescência é um alto custo geral na manutenção de sistemas de vida longa 

(PINGLE, 2015). 

Mudanças rápidas no cenário tecnológico, longos ciclos de contratação e restrições de 

financiamento tornaram difícil o gerenciamento da obsolescência. Entretanto, ao implementar 
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uma estratégia robusta de gerenciamento de obsolescência, os Sistemas de Controle podem ser 

revisados regularmente e ações apropriadas instituídas para gerenciar com segurança a 

obsolescência ao longo do ciclo de vida do ativo, da maneira mais econômica 

(MEMULETIWON et al., 2017). 

Para efeito de gerenciamento de obsolescência, independentemente do tipo de Sistema 

de Controle, a especificação (3428A, 2015) inclui, mas não se limita a equipamentos elétricos 

e eletrônicos para aplicação em superfície (plataforma), aplicação submarina e equipamentos 

de teste, assim como “softwares” e “firmwares” instalados em quaisquer destes equipamentos. 

1.1.5 Obsolescência 

A obsolescência afeta indústrias avançadas e em rápido desenvolvimento, como defesa, 

petróleo e gás, aeroespacial e aviônica (MULHOLLAND; PITT; MCLENNA, 2016). Deans 

(2009) ressalta que a questão da obsolescência é importante no setor de controles e 

monitoramento submarinos. Com a vida útil mais curta dos componentes na indústria eletrônica 

e o ritmo acelerado de desenvolvimento de tecnologia, a obsolescência rapidamente se torna 

um problema para sistemas submarinos que podem estar em operação por mais de 20 anos. 

A norma internacional IEC 62402, editada primeira vez em 2007, traz duas definições 

complementares para obsolescência: (1) transição da disponibilidade do fabricante original para 

indisponibilidade e (2) transição permanente de operabilidade para não funcionalidade devido 

a razões externas (3428A, 2015). A definição (1) é a que melhor se aplica ao contexto deste 

estudo por ser adotada no documento “Obsolescence Management for Subsea Production 

Control Systems - 3428A V1.5”, principal referência para este estudo. 

As definições de obsolescência da norma IEC 62402 não estão relacionadas com 

“obsolescência planejada” que não é escopo deste estudo. Segundo Agrawal, Kavadias e  

Toktay (2016), a obsolescência planejada é uma estratégia bem estabelecida, utilizada por 

empresas que vendem produtos duráveis, quando projetam produtos de baixa durabilidade que 

são caracterizados pela rápida diminuição do valor para o consumidor ao longo do tempo. 

O início da obsolescência é controlado por três fatores principais, a saber, a taxa de 

desenvolvimento tecnológico, a sobrevivência dos fornecedores e a disponibilidade de 

conhecimento (WRIGHT, 2011). Ela é inevitável, porém os impactos negativos da 

obsolescência podem ser mitigados e controlados (3428A, 2015).  
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Neste estudo, a palavra “componente” será usada conforme a especificação (3428A, 

2015) para referenciar todos os elementos da Lista de Materiais, como peças eletrônicas, peças 

mecânicas, produtos, ferramentas, processos, “software” e “firmware” (3428A, 2015).  

Em 2010, os profissionais do setor acordaram sobre a definição dos seguintes termos 

referentes aos componentes na fase de obsolescência (3428B, 2015): 

- Obsolescente - “Sujeito a uma data de produção final anunciada pelo fabricante 

original”.  

- Obsoleto - “Não disponível do fabricante original para a especificação original”. 

- Indisponível - “Não está mais disponível em nenhuma fonte” 

Estas definições referentes à fase de obsolescência dos componentes ajudam no 

entendimento da obsolescência na prática e na definição das ações necessárias para tornar o 

gerenciamento de obsolescência eficiente e eficaz. 

A Figura 1, a seguir, mostra graficamente as fases da vida de um componente, incluindo 

as fases de obsolescência. 
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Figura 1 - Ciclos de vida de um componente 

 
 

Fonte: Prática (3428B, 2015). 

Os SCM são considerados o cérebro do sistema de produção submarino e são usados 

para operar válvulas e também para monitorar a instrumentação do processo. No coração do 

SCM está o componente principal conhecido como SEM (Subsea Electronic Module) que 

incorpora semicondutores e microchips (ABILI; ONWUZULUIGBO; KARA, 2013). Os itens 

comerciais (Commercial Off-The-Shelf – COTS) com ciclo de vida de produto que mal chegam 

a um ano, inevitavelmente tornam os SEM obsoletos ao longo do tempo. Assim, isso aumenta 

a frequência de recuperabilidade e intercambialidade, com impacto negativo no ciclo de vida 

do produto e no custo de operação (Operation Expense - OPEX) durante toda a vida útil do 

campo (ABILI; ONWUZULUIGBO; KARA, 2013). 

A obsolescência de componentes eletrônicos (ou seja, microchips, memórias e 

dispositivos programáveis) tem a tendência de afetar os programas (software) que fazem eles 

funcionarem (ABILI; ONWUZULUIGBO; KARA, 2013). Além disso, a obsolescência de 

programas (softwares) pode ser resultado de conhecimento perdido ou quando o suporte do 

fornecedor deixa de existir (ABILI; ONWUZULUIGBO; KARA, 2013). 
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Geralmente os operadores se veem executando sistemas de automação e controle 

antiquados muito além da expectativa de vida prevista, às vezes até 20 anos. Os problemas são 

reconhecidos apenas após uma falha e a perspectiva de uma correção pode demorar várias 

semanas ou até meses (BELSHAW, 2015). A única maneira de mitigar esse risco é gerenciando 

a obsolescência (AKBAR et al., 2015). 

1.1.6 Gerenciamento da Obsolescência 

A avaliação do risco de obsolescência é essencial para gerenciar efetivamente a 

obsolescência (ROMERO ROJO; ROY; KELLY, 2012), sendo fundamental realizar uma 

avaliação de risco de obsolescência para a Lista de Materiais (Bill of Material - BOM) dos 

produtos considerados. Os principais fatores que devem ser analisados no processo de avaliação 

de risco de obsolescência para cada componente da Lista de Materiais são: número de 

fabricantes, anos até o fim da vida útil, estoque disponível, taxa de consumo e criticidade do 

impacto operacional (ROMERO; KELLY, 2012). O risco de obsolescência pode ser atenuado 

por ações em três áreas principais: cadeia de suprimentos, projeto e planejamento (ROMERO 

ROJO; ROY; SHEHAB, 2010). 

A norma internacional IEC 62402 traz a seguinte definição para gerenciamento de 

obsolescência: Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização com relação à 

obsolescência (3428A, 2015). 

De acordo com este conceito, a especificação (3428A, 2015), tem por objetivo definir 

um processo proativo de gerenciamento de obsolescência que se aplique aos sistemas de 

controle de produção submarina e detalhar os requisitos mínimos dos fornecedores de 

equipamentos submarinos para gerenciar os riscos de obsolescência por meio de atividades 

associadas à prevenção, predição e resolução de problemas de obsolescência. 

Além disso, o fornecedor dos equipamentos submarinos deve garantir que o 

gerenciamento proativo da obsolescência seja totalmente integrado em seus processos e 

procedimentos internos e que os conhecimentos, experiências e habilidades relevantes sejam 

mantidos e estejam disponíveis (3428A, 2015). 

Um estilo de gerenciamento proativo aborda a obsolescência antes que ela ocorra, e essa 

estratégia é usada para peças ou sistemas críticos com alto risco de se tornarem obsoletos ou 

quando a disponibilidade do componente ou sistema será baixa depois que ele se tornar 

obsoleto. Esse estilo emprega metodologias de previsão para prever datas de obsolescência para 
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as várias partes de um produto e também analisa o risco de obsolescência de partes críticas na 

Lista de Materiais (Bill of Material - BOM) dos produtos e toma as medidas necessárias para 

gerenciar a obsolescência (ADETUNJI; BISCHOFF; WILLY, 2018). A previsão de risco de 

obsolescência refere-se a um processo que prevê a probabilidade de uma determinada peça se 

tornar obsoleta (JENNINGS; WU; TERPENNY, 2016). 

Em se tratando de obsolescência, conforme o contexto deste estudo, Romero Rojo, Roy 

e Shehab (2010), estabelecem que o termo “mitigação” refere-se às medidas adotadas para 

minimizar o impacto ou a probabilidade de se ter um problema de obsolescência, enquanto o 

termo “resolução” refere-se às medidas adotadas para resolver um problema de obsolescência, 

uma vez que ele apareça. 

Uma estratégia proativa de gerenciamento de obsolescência não se aplica apenas a 

equipamentos submarinos instalados no fundo do mar, mas também a todos os equipamentos 

de superfície envolvidos com a continuidade da produção (AKBAR et al., 2015).  

Geralmente, a vantagem que uma estratégia proativa oferece é que componentes 

obsoletos sejam previstos e resolvidos antes da falha. Como resultado, as perdas de produção 

são mínimas em comparação com uma estratégia reativa. O resultado pode ser uma enorme 

economia na produção submarina; no entanto, exige provisão orçamentária e gerenciamento 

adequado para que seja executada adequadamente (ABILI; ONWUZULUIGBO; KARA, 

2013). Muitos autores concordam que uma estratégia de mitigação proativa é preferível para 

resolver o problema da obsolescência do que de maneira reativa após a ocorrência (ADETUNJI; 

BISCHOFF; WILLY, 2018), (DEANS, 2009), ou seja, existe um consenso de que técnicas de 

gerenciamento proativo são necessárias para mitigar efetivamente o problema da obsolescência 

(MULHOLLAND; PITT; MCLENNA, 2016). Porém, sempre haverá elementos proativos e 

reativos em qualquer estratégia de gerenciamento de obsolescência (O’CONNOR; GEDDES; 

KELLEY, 2016), e uma estratégia reativa pode ser viável quando a falha é improvável e a vida 

no campo é baixa, por exemplo 5 a 10 anos (ABILI; ONWUZULUIGBO; KARA, 2013). 

A norma IEC 62402 recomenda 4 passos gerais para o gerenciamento da obsolescência, 

conforme mostra a Figura 2, os quais são inter-relacionados com o ciclo de vida do produto 

conforme mostra a Figura 3 (3428A, 2015). 
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Figura 2 - Passos do gerenciamento de obsolescência conforme a norma IEC 62402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Especificação (3428A, 2015). 

 

Figura 3 - Correlação do gerenciamento de obsolescência com o ciclo de vida do produto 

 

Fonte: Especificação (3428A, 2015). 

Na Figura 3 e na Figura 4, OCM é a sigla de “Original Component Manufacturer”, 

expressão em inglês que significa Fabricante Original do Componente, enquanto que OEM é a 

sigla de “Original Equipment Manufacturer”, expressão em inglês que significa Fabricante 

Original do Equipamento. 

No contexto deste estudo, que se destina ao gerenciamento de obsolescência na fase 

pós-vendas, a correlação com o ciclo de vida do produto fica reduzido, conforme mostra a 

Figura 4, a seguir. 
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Figura 4 - Correlação com o ciclo de vida do produto só na fase pós-venda 

 

 

Fonte: Elaboração própria baseado na especificação (3428A, 2015). 

A Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015), recomenda um processo geral 

que deve ser implementado entre Operadores e Fornecedores para entender, mitigar, resolver e 

relatar riscos de obsolescência. A Figura 5 mostra graficamente os detalhes deste processo. 

Para a implantação do processo de gerenciamento de obsolescência mostrado na Figura 

5, a Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015), indica a utilização de dois documentos 

sistêmicos: Política de Gestão de Obsolescência (3428B, 2015) e Plano de Gerenciamento de 

Obsolescência (3428B, 2015).  

A política de gestão de obsolescência deve ser um documento geral e curto. Ela deve 

contemplar a política de gerenciamento de obsolescência da empresa cujo objetivo é manter o 

equilíbrio ideal entre a disponibilidade do produto e a propriedade do custo. Para tanto, ela deve 

cobrir tópicos como: organização e nomeação do gerente de obsolescência, gerenciamento de 

risco, escopo de produtos e controles entre outros (3428B, 2015). 
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Figura 5 - Processo geral de gerenciamento de obsolescência 

 
 

Fonte: Especificação (3428B, 2015). 

O plano de gerenciamento de obsolescência deve ser um documento extenso ou um 

compêndio de documentos menores que deve cobrir pelo menos os seguintes elementos: 

objetivos; detalhes do documento; detalhes do produto; escopo do plano; organização do 

gerenciamento de obsolescência; gerenciamento de obsolescência no projeto; avaliação de 

risco; monitoramento de obsolescência; processo de resolução; arranjos de fornecedores; 

relatórios de gerenciamento de obsolescência; diagramas do ciclo de vida do produto; 

gerenciamento de desempenho; planejamento de transição (3428B, 2015).  

Cada um dos tópicos dos documentos acima será revisto detalhadamente nas fases de 

proposição, projeto e desenvolvimento do “conjunto de procedimentos” que é o objetivo deste 

estudo. 
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1.2 Ciclo de Vida e Obsolescência na Industria de Óleo e Gás 

Até o final da década de 2000, a busca por campos de petróleo e gás resultou em grandes 

avanços tecnológicos nos segmentos de exploração, desenvolvimento e produção, 

particularmente no Brasil, país que até 1974 carecia de reservas comprovadas para abastecer 

sua economia (SILVESTRE; DALCOL, 2009). O uso da tecnologia submarina no Brasil 

cresceu constantemente desde que o primeiro poço foi instalado em 1961 (HANSEN; RICKEY, 

1994) e os grandes resultados começaram aparecer na década de 1970 com a descoberta da 

província petrolífera da Bacia de Campos  (THOMAS, 2001). Os avanços no desenvolvimento 

de tecnologias para exploração de petróleo no mar (offshore) em ambientes cada vez mais hostis 

continuaram (SILVESTRE; DALCOL, 2009) e em 2007, a Petrobras anunciou a descoberta de 

um dos maiores depósitos de petróleo do mundo, formalmente chamado de "pré-sal” 

(AGUIAR; FREIRE, 2017). 

Por muitos anos, a indústria submarina concentrou-se no desenvolvimento das 

tecnologias necessárias para passar de águas rasas para águas profundas, onde novas 

tecnologias para instalação, operação e intervenção remotas são um pré-requisito. Durante esse 

período, viu-se também um aumento no número de instalações submarinas, juntamente com um 

aumento constante da idade média das instalações submarinas (TVEIT; SIVERTSEN; 

HERNÆS, 2014). Por exemplo, a vida típica de projeto de uma estrutura fixa no Mar do Norte 

é de 25 anos; no entanto, existem exemplos de estruturas que ainda estão em uso e atingiram 

uma vida útil de 40 anos (RUSSELL; KEITH, 2014).  

A vida útil do projeto pode ser definida como o período específico durante o qual a 

integridade do sistema é documentada no projeto original com manutenções antecipadas, mas 

sem a necessidade de reparos substanciais. Ao celebrar um contrato para fornecimento de 

equipamentos submarinos, os fornecedores recebem uma especificação do operador que define 

a vida útil do projeto (TVEIT; SIVERTSEN; HERNÆS, 2014). 

Existem algumas indicações quanto à vida útil típica dos projetos:  Tveit, Sivertsen e 

Hernæs (2014) afirmam que esperava-se que um campo típico, desenvolvido durante os anos 

90, produzisse por apenas 10 a 15 anos e que a vida útil do projeto normalmente seria de 20 

anos, porém, tem-se visto este tempo aumentar para 25 anos e, até 30 anos em alguns casos. 

Akbar et al., (2015) afirmam que a vida útil dos equipamentos varia tipicamente entre 15 e 25 

anos. Já Belshaw (2015), vai além, afirmando que atualmente os equipamentos para exploração 

de petróleo possuem vida útil ainda mais longa, que em muitos casos passam dos 25 anos. Abili, 
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Onwuzuluigbo e Kara, (2013) argumentam que alguns campos produzem há 37 anos desde o 

primeiro óleo e ainda têm capacidade para prolongar a sua vida útil. 

No entanto, o ciclo de vida das peças nos principais produtos de longa duração pode ser 

significativamente menor do que a vida dos produtos onde elas estão (AKBAR et al., 2015). A 

Figura 6 mostra uma comparação entre o ciclo de vida do sistema de controle submarino e o 

ciclo de vida dos itens eletrônicos (AKBAR et al., 2015).  Na década de 1990,  Leith e Anson 

(1993) já afirmavam que a expectativa média de vida de um campo submarino era geralmente 

da ordem de 20 anos e, que a vida média de um sistema de controle de computador industrial 

da época era normalmente menos da metade deste tempo. 

Figura 6 - Ciclo de vida dos itens eletrônicos versus ciclo de vida do sistema de controle 

 

Fonte: Akbar et al., 2015. 

Considerando-se que a obsolescência ocorre mais cedo em equipamentos eletrônicos do 

que em equipamentos não eletrônicos (LAMBERT, 2018), ou seja, que o problema da 

obsolescência de componentes está principalmente relacionado às peças eletrônicas, porém não 

se restringindo a elas (ROMERO ROJO; ROY; SHEHAB, 2010), é de se esperar que a 

disponibilidade de peças eletrônicas de reposição diminua e, eventualmente, os fabricantes e 

terceiros não consigam fornecer suporte, podendo gerar sérios problemas de reposição, que 

causam riscos para produção, para a segurança das pessoas e para o meio ambiente 

(BELSHAW, 2015). Raj (2015) estima que entre 10% e 15% dos itens eletrônicos entram na 

fase de obsolescência nos 5 primeiros anos após a instalação, sendo que em alguns casos isso 

acontece mesmo antes da entrada do equipamento em operação. 

A obsolescência é um fator de custo significativo e pode impactar o equipamento em 

todas as etapas do processo de aquisição (AKBAR et al., 2015), o que representa uma grande 



 

34 

ameaça à disponibilidade do sistema (MEMULETIWON et al., 2017). O impacto da 

obsolescência será sentido quando ocorrer uma falha no equipamento. Se o substituto para o 

componente com falha não estiver mais disponível, não puder mais ser suportado 

satisfatoriamente ou não puder mais ser adquirido de fontes aprovadas, poderá ocorrer um 

tempo de inatividade significativo e dispendioso enquanto uma nova fonte aprovada ou uma 

solução alternativa não puder ser encontrada. É possível que um componente alternativo precise 

ser qualificado, o que pode aumentar o custo de resolução e, mais significativamente, resultar 

em perda de produção (AKBAR et al., 2015). 

A obsolescência frequentemente afeta sistemas de alta tecnologia e sistemas legados 

(LAMBERT, 2018), por isso, o suporte e a manutenção de sistemas complexos de alta 

tecnologia, em um mundo em rápido desenvolvimento, enfrenta inúmeros desafios, 

especialmente os sistemas operados além da vida projetada e que sofrem de obsolescência 

(LAMBERT, 2018). Em projetos de ciclo de vida longo, a obsolescência se tornou um grande 

problema, pois impede a manutenção do sistema (ROMERO ROJO; ROY; KELLY, 2012), e 

quando uma peça não é mais suportada, ela afeta diretamente a obsolescência do sistema como 

um todo (HERALD et al., 2009). A obsolescência é um problema sério para as indústrias que 

tentam manter a vida útil de um produto por mais de cinco anos (WARD; SOHNS, 2011). 

Portanto, para um grande sistema integrado, os eventos de obsolescência assíncrona criam um 

risco contínuo de eficácia do sistema (HERALD et al., 2009). 

Considerando-se este cenário, tem-se verificado a necessidade de gerenciar a 

obsolescência de partes e peças para mitigar os riscos de altos custos não planejados, como o 

reprojeto de itens obsoletados e perdas por paradas de produção devido à falta de itens para 

reposição em caso de falhas. 

1.3 Problema 

O gerenciamento de obsolescência é normatizado pela norma internacional IEC 62402 

– Obsolescence Management – Application Guide, editada pela primeira vez em 2007, que 

define “gerenciamento de obsolescência” como: atividades coordenadas para direcionar e 

controlar uma organização com relação à obsolescência. A IEC 62402 oferece duas definições 

complementares para obsolescência: (i) transição da disponibilidade do fabricante original para 

indisponibilidade e; (ii) transição permanente de operabilidade para não funcionalidade devido 

a razões externas. Os termos “obsolescência” e “gerenciamento de obsolescência” serão 

utilizados no contexto deste estudo conforme definidos acima. 
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Percebendo se a obsolescência como um risco para a indústria de óleo e gás, em 2011 

foi criada uma Junta de Operadores (JIP – Joint Industry Project) composta por BP, Chevron, 

Total, Inpex, Shell, Equinor (antiga Statoil) e Woodside com o objetivo de tratar a obsolescência 

de equipamentos de sistemas de controle submarinos de uma forma consistente. Esta Junta (JIP) 

criou uma Especificação para Gerenciamento de Obsolescência (3428A, 2015) e uma 

Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) para servirem de referência para os 

operadores, ambas baseadas na norma IEC 62402:2007 – Obsolescence Management – 

Application Guide. 

O objetivo da Especificação para Gerenciamento de Obsolescência (3428A, 2015) é 

definir o processo proativo de gerenciamento de obsolescência que se aplica aos sistemas de 

controle de produção submarina e detalhar os requerimentos mínimos dos fornecedores de 

equipamentos submarinos para gerenciar os riscos de obsolescência dos seus equipamentos.  

De acordo com a Especificação para Gerenciamento de Obsolescência (3428A, 2015),  

no mínimo os conjuntos elétricos e eletrônicos com os seus respectivos firmwares e softwares 

quando aplicáveis, referentes aos equipamentos de superfície (plataforma), aos equipamentos 

submarinos (cabeça de poço) e aos equipamentos de teste devem ser considerados críticos e ser 

escopo do plano de gerenciamento de obsolescência do fornecedor. 

Entretanto, a exigência dos requerimentos mínimos dos fornecedores de equipamentos 

submarinos quanto ao gerenciamento de obsolescência não tem sido praticada pelo mercado 

local. Porém, a lei nº 9.478 de 6 de agosto de 1997, conhecida como lei do petróleo, e as leis 

complementares nº 2.351 de 22 de dezembro de 2010 e nº 13.365 de 30 de novembro de 2016, 

mudaram o modelo de exploração e produção de petróleo e gás, que era fechado, para um 

modelo aberto que permite a participação de empresas estrangeiras nas atividades relacionadas 

à exploração, produção, refino e transporte do petróleo no Brasil.  As empresas entrantes, com 

participação cada vez maior no mercado e baseadas em suas experiências anteriores, estarão 

prontas para exigir de seus fornecedores locais que gerenciem a obsolescência dos 

equipamentos fornecidos, assim como já fazem no exterior. 

Apesar da existência de uma Especificação para Gerenciamento de Obsolescência 

(3428A, 2015) e de uma Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015), estes documentos 

foram criados por uma Junta de Operadores (JIP – Joint Industry Project) com o objetivo de 

atender às necessidades dos operadores. Além disso, são documentos genéricos o bastante para 

servirem de referências para os diversos tipos de fornecedores de equipamentos que podem ser 
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impactados pela obsolescência. Neste contexto, vê-se a oportunidade de se desenvolver o tema 

relativo à obsolescência de equipamentos de controle para a produção submarina de petróleo e 

gás pela abordagem advinda dos fornecedores de equipamentos, o que deverá contribuir para 

uma maior assertividade no processo de gerenciamento de obsolescência. Isto posto, a Pergunta 

de Pesquisa (Research Question – RQ) que se propõe é: “Como gerenciar a obsolescência dos 

equipamentos de sistemas de controle que são utilizados na produção submarina de petróleo e 

gás, do ponto de vista de um fornecedor de equipamentos de cabeça de poço, na fase pós-

venda”?  

Feitas estas considerações, propõe-se desenvolver um Conjunto de Procedimentos para 

gerenciamento de obsolescência de sistemas de controle de equipamentos de cabeça de poço, 

utilizados na produção submarina de petróleo na fase pós-venda, no tocante aos itens críticos 

acima definidos. As diretrizes deste Conjunto de Procedimentos são a resposta para a Pergunta 

de Pesquisa (Research Question – RQ) proposta acima, além de servirem de referência para 

auxiliar os fornecedores de equipamentos de cabeça de poço na elaboração dos seus Planos de 

Gerenciamento de Obsolescência.  

1.4 Objetivos 

O objetivo principal deste estudo foi a elaboração de um Conjunto de Procedimentos 

que auxiliasse os fornecedores de equipamentos de cabeça de poço na elaboração dos seus 

Planos de Gerenciamento de Obsolescência. Para atingir o objetivo principal, algumas etapas 

tiveram que ser atingidas, como a realização de uma revisão sistemática da literatura (RSL), o 

desenvolvimento do Conjunto de Procedimentos e a validação do Conjunto de Procedimentos. 

 Além disso, as diretrizes deste Conjunto de Procedimentos são a resposta para a 

Pergunta de Pesquisa (Research Question – RQ), ou seja, elas proporcionaram meios de 

entender como gerenciar a obsolescência dos equipamentos de sistemas de controle que são 

utilizados na produção submarina de petróleo e gás, do ponto de vista de um fornecedor de 

equipamentos de cabeça de poço, na fase pós-venda. 

Como objetivos secundários, a criação de um Conjunto de Procedimentos visou entre 

outros: a) facilitar aos fornecedores de equipamentos de cabeça de poço, a elaboração dos 

documentos referentes ao gerenciamento de obsolescência, dentro do contexto destes 

fornecedores e na fase pós-venda, já que os documentos da Junta de Operadores (Joint Industry 

Project – JIP) é um documento geral, para qualquer fornecedor em qualquer fase do projeto; b) 
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padronizar de forma adequada os documentos contratuais referente ao gerenciamento de 

obsolescência e; c) reduzir tempo e custo na elaboração dos documentos necessários para a 

negociação de novos contratos. 

1.5 Justificativa 

Considerando-se que o mercado local de equipamentos de exploração e produção de 

petróleo e gás, não tem como prática a exigência do gerenciamento da obsolescência dos 

equipamentos fornecidos, nenhum tratamento consistente para a obsolescência de partes e peças 

para equipamentos de sistemas de controle tem sido feito e por isso os fornecedores no Brasil 

não se prepararam para atender a este requisito dos novos operadores.  

Desta forma, percebe-se que existe uma lacuna referente a um requerimento da indústria 

de óleo e gás não exigido anteriormente no Brasil, mas que passará gradualmente a ser exigido 

em função da entrada de operadores estrangeiros no mercado. A existência desta lacuna justifica 

o desenvolvimento de um estudo referente ao gerenciamento da obsolescência de equipamentos 

de controle para a produção submarina de petróleo, do ponto de vista dos fornecedores de 

equipamentos de cabeça de poço, com ênfase na fase pós-venda.  

O Conjunto de Procedimentos a ser construído a partir deste estudo contribuirá para a 

indústria de óleo e gás, servindo como guia para os fornecedores de equipamentos de cabeça de 

poço na elaboração de seus planos de gerenciamento de obsolescência, assim como para a 

academia, através de um melhor entendimento dos riscos e do gerenciamento de obsolescência, 

proporcionado pela formalização do aprendizado da sua construção e da sua validação. 

1.6 Delimitação 

Este estudo sobre Gerenciamento de Obsolescência limita-se a Sistemas de Controle de 

Equipamentos de Cabeça de Poço na fase Pós-venda e a validação do Conjunto de 

Procedimentos (artefato) construído, foi feita através da realização da análise de risco de 

obsolescência em um caso real de um fornecedor de equipamentos de cabeça de poço, onde os 

dados, de alguma forma, foram descaracterizados para não expor as informações deste 

fornecedor. 
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2 REVISÃO LITERÁRIA 

 

2.1 Método para busca de artigo 

Thomé, Scavarda e Scavarda (2016), apresentam um método para Revisão Sistemática 

de Literatura (RSL) que consiste de oito passos principais: 1) planejamento e formulação do 

problema; 2) pesquisa da literatura; 3) coleta de dados; 4) avaliação da qualidade; 5) análise e 

síntese dos dados; 6) interpretação; 7) apresentação dos resultados e; 8) atualização da revisão.  

Dos oito passos do método de Thomé, Scavarda e Scavarda (2016), o passo 1, referente 

ao planejamento e formulação do problema, e o passo 2, referente a pesquisa da literatura, foram 

adaptados e utilizados para a busca dos artigos que foram utilizados na revisão literária deste 

estudo, conforme detalhado a seguir. 

Passo 1: Planejamento e formulação do problema 

O problema, neste estudo, foi definido anteriormente na proposta do projeto de pesquisa 

entregue à coordenação da universidade, proposta esta que foi revisada e aprovada pelo 

professor orientador da pesquisa.  

Passo 2: Pesquisa da literatura 

Uma abordagem de sete etapas é recomendada no passo 2 do método de Thomé, 

Scavarda e Scavarda (2016) para a procura e seleção de artigos. As etapas são: 1) seleção de 

bases de dados ou revistas bibliográficas; 2) pesquisa por palavras-chave; 3) revisão dos 

resumos selecionados; 4) aplicação de critérios para inclusão / exclusão de artigos; 5) revisão 

de artigos selecionados; 6) pesquisa nos artigos citados nos artigos selecionados (“backward 

search”) e; 7) pesquisa nos artigos que citam os artigos selecionados (“forward search”). Uma 

verificação piloto de confiabilidade e qualidade deve ser conduzida nesta etapa para resolver as 

discrepâncias entre o mestrando e os professores, assim como melhorar o alinhamento 

conceitual do estudo. Esta verificação piloto foi realizada por ocasião do Projeto de 

Qualificação, quando já haviam sido pesquisadas as 11 primeiras palavras-chave somente na 

base Scopus.  
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2.2 Aplicação do método para busca de artigo 

Para a busca de artigos, foram aplicadas as sete etapas do passo 2 do método de Thomé, 

Scavarda e Scavarada (2016), referente à pesquisa da literatura. 

Etapa 1: Seleção de bases de dados ou revistas bibliográficas 

Foram selecionadas as bases SCOPUS, WEB OF SCIENCE, CAPES e GOOGLE 

SCHOLAR. para a busca de artigos na língua inglesa. As bases CAPES e GOOGLE 

ACADÊMICO (em português) foram utilizadas para a procura de artigos na língua portuguesa.  

Etapa 2: Pesquisa por palavras-chave 

Para a busca de artigos na língua inglesa foram selecionadas as seguintes palavras-

chaves: Subsea, Obsolescence, Subsea AND obsolescence, Obsolescence AND equipment, 

Obsolescence AND oil & gas, Obsolescence AND Petroleum, History AND Petroleum, Brazil 

AND Petroleum, Brazil AND Petroleum AND Obsolescence, “Subsea Control” AND 

Obsolescence, “Obsolescence Management”, “Obsolescence Management” AND Controls, 

“Subsea Control System”, “Master Control Station” AND Subsea e “Subsea Control System” 

AND Obsolescence. Estas 15 palavras-chave foram selecionadas levando se em conta o 

conteúdo dos documentos “3428B-Obsolescence-Management-Recommended-Practice-v1.5” 

e “Subsea-Obsolescence-Management-Joint-Operator-Specification-3428A-v1.5” da Junta de 

Operadores (JIP – Joint Industry Project), criada em 2011, composta por BP, Chevron, Total, 

Inpex, Equinor (antiga Statoil) e Woodside com o objetivo de tratar a obsolescência de 

equipamentos de sistemas de controle submarinos de uma forma consistente. 

Estas 15 palavras-chaves foram procuradas nas bases selecionadas ao longo do 

desenvolvimento deste estudo, retornando as quantidades de artigos mostradas no Quadro 1. 

Nesta lista de palavras-chave, um ou mais termos entre aspas foram procurados juntos e na 

sequencia mostrada, já a palavra AND indica que os termos a sua esquerda e a sua direita 

necessariamente devem estar contidos no artigo procurado. 

Na base WEB OF SCIENCE foi considerada a opção “All Databases”, nos periódicos 

da CAPES a pesquisa foi feita “Por assunto” e no GOOGLE SCHOLAR não foram 

consideradas as citações e as patentes. 
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Quadro 1 - Procura por palavras-chave na língua inglesa 

Item Palavras-chave na língua inglesa Scopus 
Web of 

Science 
Capes 

Google 

Scholar 

1 Subsea 15686 12285 25279 223000 

2 Obsolescence   5095 3960 70637 234000 

3 Subsea AND Obsolescence 17 1 42 387 

4 Obsolescence AND Equipment 815 511 20493 84300 

5 Obsolescence AND “oil & gas” 37 3 67 3110 

6 Obsolescence AND Petroleum 41 6 6 18100 

7 History AND Petroleum 17722 3521 257397 2510000 

8 Brazil AND Petroleum 36213 1371 65607 736000 

9 Brazil AND Petroleum AND Obsolescence 33 0 317 3840 

10 "Subsea Control” AND Obsolescence 15 1 0 91 

11 “Obsolescence Management” 270 59 519 1540 

12 “Obsolescence Management” AND Controls 117 12 144 1260 

13 “Subsea Control System” 296 75 89 1650 

14 “Master Control Station” AND Subsea 7 14 3 345 

15 “Subsea Control System” AND Obsolescence 6 1 2 40 

 

Fonte: Elaboração própria 

Para a busca de artigos na língua portuguesa foram selecionadas as seguintes palavras-

chaves: Submarino AND Petróleo, Obsolescência, Submarino AND obsolescência, 

Obsolescência AND equipamento, Obsolescência AND óleo & gás, Obsolescência AND 

Petróleo, História AND Petróleo, Brasil AND Petróleo, Brasil AND Petróleo AND 

Obsolescência, “Controle Submarino” AND Obsolescência, “Gerenciamento de 

Obsolescência”, “Gerenciamento da Obsolescência” AND Controles, “Módulo de Controle 

Submarino”, “Estação Mestre de Controle” AND Submarino e “Modulo de Controle 

Submarino” AND Obsolescência. Estas 15 palavras-chave são a tradução livre das 15 palavras-

chave da língua inglesa, exceto o Item 1 onde a palavra Subsea foi traduzida para Submarino e 

combinada com a palavra Petróleo, devido ao fato de Submarino ser tanto a tradução de Subsea 

como de Submarine, que têm significados diferentes na língua inglesa. Por serem palavras-

chave em português, elas foram procuradas apenas nos periódicos da CAPES e no GOOGLE 

ACADÊMICO. 

Estas 15 palavras-chaves fora procuradas nas bases selecionadas, retornando as 

quantidades de artigos mostradas na Quadro 2. Nesta lista de palavras-chave também, um ou 

mais termos entre aspas foram procurados juntos e na sequência mostrada, já a palavra AND 

indica que os termos a sua esquerda e a sua direita necessariamente devem estar contidos no 

artigo procurado. 
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Quadro 2 - Procura por palavras chave na língua portuguesa 

Item Palavras-chave na língua portuguesa Capes 
Google 

Acadêmico 

1 Submarino AND Petróleo 16 8910 

2 Obsolescência 373 39500 

3 Submarino AND obsolescência 5 971 

4 Obsolescência AND equipamento 0 19800 

5 Obsolescência AND óleo & gás 0 288 

6 Obsolescência AND Petróleo 30 7370 

7 História AND Petróleo 691 30100 

8 Brasil AND Petróleo 1499 182000 

9 Brasil AND Petróleo AND Obsolescência 56 6190 

10 “Controle Submarino” AND Obsolescência 0 2 

11 “Gerenciamento de Obsolescência” 0 24 

12 “Gerenciamento da Obsolescência” AND Controles 0 16 

13 “Módulo de Controle Submarino” 0 14 

14 “Estação Mestre de Controle” AND Submarino 0 3 

15 “Modulo de Controle Submarino” AND Obsolescência 0 2 

 

Fonte: Elaboração própria 

Nos periódicos da CAPES a pesquisa foi feita “Por assunto” e no GOOGLE 

ACADÊMICO foi selecionada a língua portuguesa e não foram consideradas as citações e as 

patentes. 

Nota-se que quando algumas palavras-chave são traduzidas da língua inglesa para a 

língua portuguesa, elas retornam poucos ou nenhum resultado. 

Etapa 3: Revisão de resumos selecionados 

Nota-se que tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa, a quantidade de 

resultados retornados para as palavras-chave mais comuns é enorme, tornando-se inviável a 

revisão de todos os resumos dos resultados retornados. Para contornar esta situação foram 

aplicados critérios adicionais, dependendo da base pesquisada e da palavra-chave em particular, 

para otimizar os resultados retornados tanto quanto à relevância como à quantidade.  

As novas quantidades de resultados retornados para as palavras-chave na língua inglesa, 

após a aplicação dos critérios adicionais, estão mostradas no Quadro 3, a seguir.   

 

 



 

42 

Quadro 3 - Procura por palavras-chave na língua inglesa com critérios adicionais 

Item Palavras-chave na língua inglesa Scopus 
Web of 

Science 
Capes 

Google 

Scholar 

 - 
 

Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade 

1 Subsea 349 1219 312 74000 

2 Obsolescence   643 689 728 209000 

3 Subsea AND obsolescence 17 1 19 135 

4 Obsolescence AND equipment 39 307 217 16500 

5 Obsolescence AND “oil & gas” 37 3 20 272 

6 Obsolescence AND Petroleum 41 1 41 3130 

7 History AND Petroleum 326 118 534 118000 

8 Brazil AND Petroleum 86 45 131 20100 

9 Brazil AND Petroleum AND Obsolescence 33 0 167 851 

10 "Subsea Control” AND Obsolescence 15 1 3 81 

11 “Obsolescence Management” 270 59 173 500 

12 “Obsolescence Management” AND Controls 117 12 24 429 

13 “Subsea Control System” 296 8 26 123 

14 “Master Control Station” AND Subsea 7 0 1 61 

15 “Subsea Control System” AND Obsolescence 6 1 1 6 

 

Fonte: Elaboração própria 

Na base “Scopus” foi adotado como critério adicional para as palavras-chave dos itens 

1, 2, 4, 7 e 8 do Quadro 3, limitar os resultados à área de “Busines, Management and 

Accounting”, eliminando-se assim uma grande quantidade de artigos relacionados à outras 

áreas, como engenharia, medicina, etc., não relevantes para o contexto deste estudo voltado à 

gestão. 

Na base “Web os Science”, todas as palavras-chave foram pesquisadas em “Todas as 

bases de dados” da base. As palavras-chave dos itens 3, 5, 9, 10, 11, 12 e 15 do Quadro 3 foram 

pesquisadas mantendo-se a opção “Tópico” padrão da base. Para as palavras-chave dos demais 

itens da base “Web os Science” foram adotados alguns critérios adicionais para reduzir a 

quantidade de artigos retornados. As palavras chaves dos itens 4, 6, 13 e 14 do Quadro 4 foram 

pesquisadas apenas em “Artigos”. Já as palavras-chave dos itens 1, 2, 7, e 8 foram pesquisadas 

apenas em “Títulos” de “Artigos”.  

Na CAPES, para todas as palavras-chave do Quadro 3 foram adotados critérios 

adicionais para reduzir a quantidade de artigos retornados. 

As palavras-chave dos itens 1 e 6 do Quadro 3 foram pesquisadas em “Periódicos 

revisados por pares” da área de “Petroleum Industry” A palavra-chave “Obsolescence”, item 2, 

foi pesquisada somente no “Título” de “Periódicos revisados por pares” da área de 

“Obsolescence”. As palavras-chave dos itens 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 foram pesquisadas 
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em “Periódicos revisados por pares”. A palavra-chave “Obsolescence AND Equipment”, item 

4, foi pesquisada somente em “Periódicos revisados por pares” da área de “Obsolescence”. A 

palavras-chave dos itens 7 e 8, foram pesquisadas somente em “Periódicos revisados por pares” 

da área de “Obsolescence”. 

Na base “Google Scholar” todas as palavras-chave do Quadro 3 foram pesquisadas entre 

as publicações “Mais relevantes” a partir de “2015”, não considerando as “Patentes” e 

“Citações”, para limitar a quantidade de resultados retornados. 

As novas quantidades de resultados retornados para as palavras-chave na língua 

portuguesa após a aplicação dos critérios adicionais, estão mostradas no Quadro 4, a seguir.   

Quadro 4 - Procura por palavras-chave na língua portuguesa com critérios adicionais 

Item Palavras-chave na língua portuguesa Capes 
Google 

Acadêmico 

 -   Quantidade Quantidade 

1 Submarino AND Petróleo 19 2210 

2 Obsolescência 419 12000 

3 Submarino AND obsolescência 4 284 

4 Obsolescência AND equipamento 30 7380 

5 Obsolescência AND óleo & gás 0 36 

6 Obsolescência AND Petróleo 30 2330 

7 História AND Petróleo 773 14800 

8 Brasil AND Petróleo 1825 18700 

9 Brasil AND Petróleo AND Obsolescência 63 2200 

10 “Controle Submarino” AND Obsolescência 0 0 

11 “Gerenciamento de Obsolescência” 0 12 

12 “Gerenciamento da Obsolescência” AND Controles 0 7 

13 “Módulo de Controle Submarino” 0 8 

14 “Estação Mestre de Controle” AND Submarino 0 1 

15 “Modulo de Controle Submarino” AND Obsolescência 0 0 

 

Fonte: Elaboração própria 

Na CAPES todas as palavras-chave do Quadro 4 foram pesquisadas em “Periódicos 

revisados por pares”. 

Na base “Google Acadêmico” todas as palavras-chave do Quadro 4 foram pesquisadas 

entre as publicações “Mais relevantes” a partir de “2015”, não considerando as “Patentes” e 

“Citações”, para limitar a quantidade de resultados retornados. 
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Mesmo com os critérios adicionais, algumas palavras-chave ainda apresentaram uma 

quantidade muito grande de resultados. Outras considerações ainda tiveram que ser feitas para 

otimizar a exclusão de resultados, conforme detalhado na Etapa 4, a seguir. 

Etapa 4: Aplicação de critérios para inclusão e exclusão de artigos 

Para as palavras-chave que retornaram até cem resultados, foi utilizada como premissa 

a análise de todos os resultados. Porém, considerando-se que as buscas por algumas palavras 

chaves retornaram um grande número de resultados, não foi viável avaliar todos os resultados 

retornados. Neste caso, visando limitar a quantidade de resultados a serem analisados, eles 

foram primeiramente ordenados a partir do mais recente para serem analisadas as publicações 

mais novas, e em seguida eles foram ordenados a partir do mais citado para serem analisadas 

as publicações que tiveram mais visibilidade. Os resultados foram analisados um a um, após 

serem ordenados conforme acima, até que a quantidade de artigo considerados relacionados 

com os objetivos deste estudo ou não repetidos fosse irrelevante. O ponto de parar a análise 

ocorreu sempre entre o centésimo e o ducentésimo quinquagésimo resultado. 

Feitas as considerações acima, foram utilizados três critérios básicos de exclusão: o 

primeiro critério para a exclusão foi a análise do título do artigo. Os artigos cujo títulos não 

estavam relacionados com os objetivos deste estudo, foram excluídos. O segundo critério foi a 

análise do resumo, que permitiu de uma forma mais assertiva, determinar se o artigo estava 

relacionado com os objetivos deste estudo. Os artigos cujos resumos demonstraram que os 

artigos não estavam relacionados com os objetivos deste estudo, foram excluídos. O terceiro 

critério foi o acesso ao conteúdo dos resultados. Os resultados que por qualquer motivo, técnico 

ou de permissão, não permitiram acesso ao seu conteúdo, também foram excluídos. 

Os artigos que não foram excluídos, foram baixados e armazenados para posterior 

revisão, conforme o Quadro 5, a seguir. 
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Quadro 5 - Artigos para serem revisados 

Item Palavras-chave na língua inglesa Scopus 
Web of 

Science 
Capes 

Google 

Scholar 

Capes 

Português 

Google 

Acadêmico 

 -  Qde Qde Qde Qde Qde Qde 

1 Subsea 17 2 1 3 0 0 

2 Obsolescence   23 4 1 1 1 0 

3 Subsea AND obsolescence 7 0 1 0 0 0 

4 Obsolescence AND equipment 4 8 2 0 0 0 

5 Obsolescence AND “oil & gas” 11 1 1 1 0 0 

6 Obsolescence AND Petroleum 3 0 0 0 0 0 

7 History AND Petroleum 9 1 1 0 1 1 

8 Brazil AND Petroleum 6 0 1 0 3 0 

9 Brazil AND Petroleum AND Obsolescence 2 0 0 1 0 1 

10 "Subsea Control” and Obsolescence 0 0 0 3 0 0 

11 “Obsolescence Management” 1 5 1 0 0 0 

12 “Obsolescence Management” AND Controls 12 0 0 4 0 0 

13 “Subsea Control System” 3 0 0 1 0 0 

14 “Master Control Station” AND Subsea 1 0 0 0 0 0 

15 “Subsea Control System” AND Obsolescence 0 0 0 0 0 0 

Totais  99 21 9 14 5 2 

 

Fonte: Elaboração própria 

No total, após a exclusão dos resultados irrelevantes, foram considerados 150 artigos 

encontrados nas seis bases pesquisadas.  

Foram encontrados também 17 artigos considerados relacionados aos propósitos deste 

estudo na base OnePetro, específica da área de óleo e gás, quando pesquisada com a palavra-

chave “obsolescence”.  

Resumindo, foram pesquisadas e selecionadas 167 fontes de consulta em 7 bases de 

pesquisa diferentes (Scopus, Web of Science, Capes, Google Acadêmico em inglês, Google 

Acadêmico em português e OnePetro), sendo cinco em inglês e duas em português (Capes e 

Google Acadêmico). 

Etapa 5: Revisão de artigos selecionados 

Foi criada uma planilha contendo uma aba com as palavras-chave e uma aba para cada 

uma das bases pesquisadas, além das fontes de consulta adicionais (livros e outros). Na aba 

“palavras-chave” foram criadas as tabelas com as palavras-chave contendo a quantidade de 

artigos retornados, a quantidade de artigos selecionado após a aplicação dos três critérios 

básicos de exclusão, além das notas com os critérios adicionais de exclusão. Em cada uma das 

demais abas foram listados os artigos por palavras-chave, assim como indicados os resultados 
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que foram “utilizados” e os artigos que foram “descartados” após a revisão. Após todas as abas 

existentes serem alimentadas com as informações necessárias, foi criada a aba adicional 

“Tabelas Formatadas e Gráficos”, usada como rascunho, onde foram formatadas as tabelas e 

criados os gráficos mostrados neste estudo. Esta planilha foi criada com o objetivo de facilitar 

o controle do processo de revisão dos artigos selecionados. 

Os artigos selecionados foram revisados com o objetivo de extrair os trechos de texto 

relevantes para este estudo, ou de “descartar” os artigos considerados sem informações 

relevantes.  

A revisão foi feita através da procura da respectiva palavra-chave no texto de cada um 

dos artigos. O parágrafo contendo a palavra-chave e pelo menos o parágrafo anterior e o 

parágrafo posterior ao que continha a palavra-chave foram lidos. Os trechos de texto relevantes 

foram copiados, traduzidos utilizando o tradutor do Google (de inglês para português ou de 

português para inglês, dependendo do artigo), ajustados quando necessário e salvos em outras 

planilhas de textos.  

Foram criadas quatro planilhas para armazenar os textos relevantes, uma para a base 

Scopus, uma para a base Web of Science), uma para a base OnePetro e uma para as Outras 

Bases. Os textos foram armazenados em inglês e em português para cada um dos artigos 

selecionados, indicado os autores (citação simplificada) e a página de onde eles foram extraídos. 

O Quadro 6, a seguir, mostra um exemplo de texto armazenado em uma planilha. A 

marcação colorida foi utilizada para indicar como efetivamente o texto foi utilizado 

posteriormente para compor a revisão bibliográfica. 

Quadro 6 - Exemplo de texto armazenado nas planilhas 

Keyword: Obsolescence 
   

 
   

Subsea controls future proofing: A systems strategy embracing 

obsolescence management 

  

    

Equipment becomes obsolete when it is 

no longer produced by the original 

equipment manufacturer (OEM), or where 

the technical assistance for the product 

has been withdrawn. 

O equipamento se torna obsoleto quando 

não é mais produzido pelo fabricante do 

equipamento original (OEM) ou quando a 

assistência técnica do produto foi retirada. 

Abili et al - 

2013 

p. 188 

  Utilizado 

  Parcialmente utilizado 

  Não utilizado 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Os artigos que se mostraram mais correlacionados com os objetivos deste estudo, foram 

lidos em sua totalidade e os trechos de texto relevantes foram armazenados conforme descrito 

acima também. 

Após a revisão dos 167 artigos selecionados nas bases pesquisadas, apenas 48 artigos 

foram considerados relevantes, conforme mostra o Quadro 7, a seguir.  

Estes 48 artigos tiveram pelo menos um trecho de texto utilizado e citado ao longo do 

desenvolvimento deste estudo. 

Quadro 7 - Artigos selecionados e revisados 

Base 
Artigos 
Selecionados 

Artigos 
Utilizados 

Scopus 99 33 

Web of Science 21 5 

Capes em Inglês 9 1 

Google Scholar 14 3 

Capes em Português 5 2 

Google Acadêmico 2 1 

OnePetro 17 3 

Totais 167 48 

 

Fonte: Elaboração própria 

Etapa 6: Pesquisa dos artigos citados nos artigos selecionados (“backward search”) 

A pesquisa foi estendida aos artigos citados nos artigos selecionados a partir da pesquisa 

por palavras-chave somente na base Scopus e quando estes pareceram promissores. As outras 

bases não possuíam as mesmas facilidades de pesquisa da base Scopus e tornou-se inviável a 

realização da pesquisa por limitação de tempo.  

Neste tipo de pesquisa foram selecionados apenas nove artigos e utilizados efetivamente 

apenas cinco artigos na composição deste estudo. Estes nove artigos selecionados estão juntos 

com os demais 99 artigos selecionados da base Scopus, conforme mostra o Quadro 7 

anteriormente, estando um no item 2, quatro no item 5 e quatro no item 12. Eles foram 

submetidos aos mesmos critérios de exclusão aplicados aos demais artigos.  
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Etapa 7: Pesquisa nos artigos que citam os artigos selecionados (“forward search”) 

A pesquisa foi estendida aos artigos que citavam os artigos selecionados a partir da 

pesquisa por palavras-chave somente na base Scopus e quando estes pareceram promissores. 

As outras bases não possuíam as mesmas facilidades de pesquisa da base Scopus e tornou-se 

inviável a realização da pesquisa por limitação de tempo.  

Neste tipo de pesquisa foi selecionado apenas um artigo e que não foi efetivamente 

utilizado na composição deste estudo. Este artigo selecionado está junto com os demais 99 

artigos selecionados da base Scopus, conforme mostra o Quadro 7 anteriormente, no item 5. 

Ele foi submetido aos mesmos critérios de exclusão aplicados aos demais artigos.  

Fontes adicionais de informação 

Artigos de conferências de renome na área, publicações de revistas da indústria e 

comércio, teses e dissertações também poderão ser incluídas na pesquisa (THOMÉ; 

SCAVARDA; SCAVARDA, 2016). 

 Levando-se em conta o exposto acima, as duas principais fontes de consulta e 

referências para este estudo foram os dois documentos criados pela Junta de Operadores (JIP – 

Joint Industry Project) composta por BP, Chevron, Total, Inpex, Shell, Equinor (antiga Statoil) 

e Woodside com o objetivo de tratar a obsolescência de equipamentos de sistemas de controle 

submarinos de forma consistente, sendo: i) “Subsea Obsolescence Management Joint Operator 

Specification 3428A v1.5” (3428A, 2015) e ii) “3428B Obsolescence Management 

Recommended Practice  v1.5” (3428B, 2015). Estes dois documentos foram referenciados ao 

longo deste estudo pela tradução livre, i) Especificação para Gerenciamento de Obsolescência 

(3428A, 2015) e ii) Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015). 

Além disso, seguindo recomendações de professores, pares e especialistas, foram 

considerados 6 livros, 3 anuários da Agencia Nacional de Petróleo (ANP) e 13 artigos com 

possibilidades de conterem informações relevantes para este estudo. Foram consultados 

também a página do Instituído de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a página do Br. 

Investing, site de economia, além de serem citadas as três principais leis relacionadas à abertura 

do mercado de exploração e produção (E&P) de óleo e gás no Brasil.   

Portanto, foram mais 29 fontes adicionais de consulta, das quais 16 foram utilizadas 

conforme mostra o Quadro 8, a seguir. 
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Quadro 8 - Fontes adicionais de consulta recomendadas e utilizadas 

Fonte de Consulta Fontes 
recomendadas 

Fontes 
Utilizados 

JIP 2 2 

Livros 6 6 

Anuários 3 0 

Artigos 13 7 

Leis  3 3 

Internet 2 0 

Totais 29 16 

 

Fonte: Elaboração própria 

Sumarizando, foram pesquisadas, recomendadas e finalmente selecionadas 196 fontes 

de consulta entre especificação e recomendação da Junta de operadores (JIP – Joint Industry 

Project), artigos acadêmicos, anuários da Agencia Nacional do Petróleo (ANP), livros, leis e 

sites da internet, das quais 66 foram utilizadas e citadas ao longo da composição deste estudo. 

Limitação da quantidade de referências bibliográficas 

De acordo com Thomé, Scavarda e Scavarda (2016), a pesquisa deve ter um limite para 

parar. No caso deste estudo, que não contou com fundos de terceiros e foi executada apenas 

pelo autor, o limite foi determinado por tempo e lógica. Ainda de acordo com Thomé, Scavarda 

e Scavarda (2016), uma boa decisão lógica é parar quando cada pesquisa adicional retornar 

menos estudos do que as rodadas anteriores, ou retornar o mesmo tipo de estudo ou quando 

novos estudos adicionarem pouco aos resultados existentes. Foi exatamente esta a lógica 

utilizada para parar a pesquisa e limitar a quantidade de referências bibliográficas. 

2.3 Bibliometria 

Os números desta pesquisa foram aparecendo ao longo da Seção 2.2 – Aplicação do 

método para busca de artigos, sendo que os resultados foram apenas sumarizados nesta seção e 

foram feitas algumas observações a respeito destes resultados. 

As quantidades de fontes de pesquisas, selecionadas e utilizadas foram apresentadas no 

Quadro 7 e no Quadro 8 anteriormente e repetidas no Quadro 9, a seguir, para facilidade de 

leitura. 
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Quadro 9 - Sumário das fontes de consulta 

  Base 
Fontes 
Selecionadas 

Fontes 
Utilizadas 

Bases 

Scopus 99 33 

Web of Science 21 5 

Capes  9 1 

Google Scholar 14 3 

Capes em Português 5 2 

Google Acadêmico 2 1 

OnePetro 17 3 

Subtotal   167 48 

JIP JIP 2 2 

Outros 

Livros 6 6 

Anuários 3 0 

Artigos 13 7 

Leis  3 3 

Internet 2 0 

Subtotal   27 16 

Total    196 66 

 

Fonte: Elaboração própria 

Seguem algumas observações sobre as fontes de consulta: 

a) Os dois documentos da Junta de Operadores (JIP – Joint Industry Project) foram os 

dois documentos que motivaram e fundamentaram este estudo. Portanto, eles já 

estavam sendo utilizados desde a proposta do projeto de pesquisa para o processo 

de seleção do mestrado. 

b) Apenas 48 dos 167 artigos selecionados nas bases de pesquisa foram utilizados, ou 

seja, aproximadamente 28,7%. 

c) Das 27 fontes recomendadas por professores, pares e especialistas, 16 foram 

utilizadas, ou seja, aproximadamente 59,3%.    

d) No total, excluindo os dois documentos da Junta de Operadores (JIP – Joint Industry 

Project), foram consideradas 194 fontes de consulta e utilizadas 64, ou seja, 

aproximadamente 33,0%.  
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O Gráfico 1, a seguir, mostra a distribuição das fontes de consulta selecionadas. 

Gráfico 1 - Distribuição das fontes de consultas selecionadas 

 

Fonte: Elaboração própria 

O Gráfico 2, a seguir, mostra a distribuição das fontes de consulta utilizadas. 

Gráfico 2 - Distribuição das fontes de consultas utilizadas 

            
 

Fonte: Elaboração própria 

O Gráfico 3, a seguir, mostra a distribuição das fontes de consultas selecionadas e 

utilizadas em um mesmo gráfico de barras para destacar as relações entre elas. 
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Gráfico 3 - Distribuição das fontes de consultas selecionadas e utilizadas. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Uma outra visualização interessante é a distribuição das fontes selecionadas por base. 

Apesar de ter sido a primeira base pesquisada e por isso não ter resultados repetidos, a Scopus 

representou mais da metade dos artigos selecionados por base (59,3%), como mostra o Gráfico 

4, a seguir. 

Gráfico 4 - Distribuição das fontes de consultas selecionadas por base. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Quando colocadas lado a lado as fontes selecionadas e as fontes utilizadas após a 

revisão, conforme Etapa 5 do Passo 2 do método de Thomé, Scavarda e Scavarda (2016), fica 
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explícito que menos de um terço das fontes selecionadas foram utilizadas, conforme mostra o 

Gráfico 5, a seguir. 

Gráfico 5 - Distribuição das fontes de consultas selecionadas e utilizadas por base. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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3. METODOLOGIA 

Gibbons et al (1994) afirmam que existem dois tipos de produção de conhecimento: 

Modo 1 e Modo 2. A produção de conhecimento no Modo 1 é puramente acadêmica e refere-

se a uma única disciplina. O Modo 2, no entanto, é transdisciplinar, visando resolver problemas, 

e normalmente ocorre no contexto da aplicação (GIBBONS et al., 1994). E essa abordagem da 

produção de conhecimento do Modo 2 está fortemente relacionada aos objetivos da “Design 

Science”, quando considera-se que ela tem a missão de desenvolver conhecimentos que possam 

ser usados pelos profissionais para resolver seus problemas cotidianos (DRESCH; LACERDA; 

ANTUNES, 2015). 

O conhecimento do Modo 2 pode ser explicado como um sistema para produzir 

conhecimento focado em sua aplicação; isto é, abrange toda a produção de conhecimento para 

o avanço da ciência até o conhecimento que pode ser aplicado para a solução dos problemas 

reais dos profissionais dentro das organizações (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015). 

O conhecimento do Modo 2 permite ter mais profissionais ajudando a construir e usar o 

conhecimento, e não apenas as pessoas que fazem parte das universidades. Entretanto, para 

validar o conhecimento produzido, sua qualidade deve ser considerada tanto no sentido prático 

quanto no sentido acadêmico. Além disso, a solução deve ser competitiva no mercado, 

socialmente apropriada ou deve responder de fato às questões levantadas inicialmente 

(DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015). 

É possível afirmar que a produção do conhecimento no Modo 2 ocorre e pode ser 

observada em muitos ambientes, incluindo ambientes multinacionais, redes de empresas, 

pequenas empresas que trabalham com alta tecnologia, instituições governamentais, 

universidades, laboratórios, institutos e programas de pesquisa, entre outros (DRESCH; 

LACERDA; ANTUNES, 2015). 

Entretanto, para que o conhecimento produzido seja reconhecido tanto pela academia 

quanto pelos profissionais das empresas, pesquisas que resultem nesse tipo de conhecimento 

devem ser realizadas com o rigor metodológico apropriado, e também devem considerar sua 

relevância como um fator-chave em seu desenvolvimento. Esses métodos são as únicas 

maneiras de reduzir a lacuna existente entre a academia e as organizações e seus profissionais 

(DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015). 
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Para desenvolver pesquisas em áreas como gestão, engenharia e arquitetura, o 

pesquisador geralmente se envolve com o contexto do assunto em estudo que pode envolver 

desde equipamentos até recursos humanos. A interação certamente contribui para o 

desenvolvimento de conhecimento que é útil e aplicável no contexto organizacional. O 

resultado esperado da pesquisa pode ser a prescrição de uma solução ou mesmo o projeto de 

um artefato. Estes são objetivos que não podem ser alcançados somente aplicando-se os 

métodos de pesquisa baseados nas ciências tradicionais (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 

2015), que como é bem sabido, têm limitações em relação ao estudo de um projeto ou à criação 

de algo novo (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015). 

Feitas as considerações acima, foi adotado o método Design Science Research – DSR, 

proposto por Dresch,  Lacerda e  Antunes (2015), o qual consiste de 12 passos principais 

conforme mostrado na Figura 7. Nesta figura, as setas cheias indicam a ordem de execução dos 

passos e as setas tracejadas indicam as realimentações que poderão ocorrer durante a execução 

do método. Também são mostrados os métodos científicos aplicáveis nos passos onde eles 

podem ser utilizados.  
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Figura 7 - Método para “Design Science Research - DSR” 
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Fonte: Dresch, Lacerda e Antunes (2015). 

A seguir, nas subseções de 3.1 a 3.12, é dada uma breve explicação para cada um dos 

passos que constituem o método “Design Science Research - DSR” adotado para a condução 

deste estudo. 
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3.1 Identificação do problema 

No caso deste estudo, a motivação para a sua realização foi a procura pela solução de 

um problema prático, referente ao gerenciamento de obsolescência, conforme exposto na Seção 

1. De acordo com Dresch, Lacerda e Antunes (2015), o resultado esperado deste passo é a 

formalização da pergunta da pesquisa (Research Question - RQ).  

3.2 Entendimento do problema 

Neste passo é onde devem ser reunidas todas as informações possíveis, certificando-se 

de que haja uma compreensão abrangente de todos os aspectos do problema.  

Na Figura 7, referente ao método de “Design Science Research”, o passo 3 foi colocado 

ao lado do passo 2 com setas cheias interligando os dois passos, e ambos sendo interligados ao 

passo 4 por uma seta cheia também. Esta configuração ressalta que o entendimento do problema 

está intimamente relacionado com a revisão sistemática da literatura, que de fato proporciona o 

conhecimento necessário para o entendimento do problema. 

3.3 Revisão sistemática da literatura 

A revisão sistemática da literatura (RSL) não possui um resultado específico, mas é um 

passo que permite o acesso à grande parte do conhecimento necessário para desenvolver o 

artefato e, consequentemente, para solucionar o problema (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 

2015). 

3.4 Identificação dos artefatos e configuração das classes de problemas 

A revisão sistemática da literatura (RSL) do passo 3 ajuda a evidenciar potenciais 

artefatos e classes de problemas que abordam problemas semelhantes àqueles a serem 

resolvidos (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015). 

O objetivo de identificar artefatos já desenvolvidos que abordaram problemas 

semelhantes aos que estão sendo estudados é permitir que sejam usadas as melhores práticas e 

lições aprendidas, adquiridas e desenvolvidas por outros estudiosos (DRESCH; LACERDA; 

ANTUNES, 2015). 

Além disso, a identificação de artefatos existentes (constructos, modelos, métodos, 

instanciações ou proposições de projeto) pode ajudar na assertividade das propostas para o 

desenvolvimento de novos artefatos (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015). 
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Neste passo, são identificados potenciais artefatos relacionados ao gerenciamento de 

obsolescência, será estruturada a classe de problemas referente à obsolescência, e são 

formalizados os requisitos dos conjuntos de procedimentos que deverão servir de base para 

fundamentar a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Obsolescência específicos para o 

contexto dos fornecedores de Sistemas de Controles para equipamentos de cabeça de poço, na 

fase pós-venda. 

3.5 Proposição de artefatos para resolver um problema específico 

O processo de proposição de artefatos é essencialmente criativo, portanto, o raciocínio 

abdutivo é adequado para essa etapa. Além da criatividade, o pesquisador deve usar seu 

conhecimento prévio para propor soluções robustas que possam ser usadas para melhorar a 

situação atual, resolvendo o problema em estudo (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015). 

Neste passo são formalizados os conjuntos de procedimentos que deverão servir de base 

para fundamentar a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Obsolescência específicos para 

o contexto dos fornecedores de Sistemas de Controles para equipamentos de cabeça de poço, 

na fase pós-venda. 

3.6 Projeto do artefato selecionado 

É importante que sejam descritos todos os procedimentos que serão empregados, não 

apenas para a construção do artefato, mas também para sua avaliação. Além disso, é nesta etapa 

que os resultados de desempenho esperados do artefato devem ser claramente definidos. Em 

outras palavras, os requisitos de desempenho do artefato devem ser descritos para garantir que 

uma solução satisfatória seja alcançada (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015). 

O resultado deste passo foi o projeto básico do conjunto de procedimentos que deverá 

servir de base para fundamentar a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Obsolescência 

específicos para o contexto dos fornecedores de Sistemas de Controles para equipamentos de 

cabeça de poço, na fase pós-venda. 

3.7 Desenvolvimento do artefato 

O passo de desenvolvimento corresponde ao próprio processo de construção do artefato, 

principalmente do seu ambiente interno, que utiliza diferentes abordagens, como algoritmos 

computacionais, representações gráficas, protótipos e modelos de escala, entre outros 

(DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015). 
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Neste estudo, o artefato em seu estado funcional foi o conjunto de procedimentos 

prontos para serem avaliados. 

3.8 Avaliação do artefato 

Neste passo o comportamento do artefato é medido e observado com relação a uma 

solução satisfatória do problema. Os requisitos do passo 2, entendimento do problema, devem 

ser revisados e comparados aos resultados da avaliação do artefato para verificar a sua aderência 

às métricas propostas (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015). 

O artefato do tipo de instanciação deve ser aplicado e analisado no ambiente real. Para 

isso, elementos de outros métodos de pesquisa, como pesquisa-ação, podem ser usados porque 

é necessária uma interação entre o pesquisador, usuários e membros da organização onde o 

artefato está sendo instanciado (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015). 

Neste estudo, o resultado deste passo foi o conjunto de procedimentos devidamente 

avaliados. Este conjunto de procedimentos deverá servir de base para fundamentar a elaboração 

dos Planos de Gerenciamento de Obsolescência específicos para o contexto dos fornecedores 

de Sistemas de Controles para equipamentos de cabeça de poço, na fase pós-venda. 

3.9 Compilação da aprendizagem alcançada 

O resultado, como o próprio nome deste passo, é a compilação da aprendizagem 

alcançada durante o desenvolvimento do estudo.  

3.10 Conclusões 

Neste passo, deve-se formalizar uma conclusão, cujo objetivo é mostrar os resultados 

da pesquisa e as decisões tomadas durante sua condução. Além disso, devem ser indicadas as 

limitações da pesquisa, o que pode levar a estudos futuros (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 

2015). 

3.11 Generalização para uma classe de problemas  

Uma vez concluída a pesquisa, é importante que o artefato desenvolvido, mesmo que 

tenha sido usado para uma situação particular, possa ser generalizado para uma classe de 

problemas. Essa generalização possibilita o avanço do conhecimento em “Design Science” 

(DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015). 
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Essa generalização permite que o conhecimento gerado em uma situação específica seja 

aplicado posteriormente em situações semelhantes que podem ser enfrentadas por diferentes 

organizações.  

3.12 Divulgação dos resultados 

A divulgação dos resultados pode ser realizada através de publicações em revistas, 

revistas comerciais, seminários e conferências, entre outros, com o objetivo de atingir o maior 

número possível de interessados.  

Neste estudo, como parte da divulgação dos resultados, foi publicado o artigo 

“Minimum Personnel and Organizational Structure Proposal for Obsolescence Management in 

a Wellhead Equipment Supplier in the Aftermarket Phase” doi: 0.14445/22312803/IJCTT-

V68I2P110 no IJTT – International Journal of Computer Trends and Technology (Anexo 7.1). 

Adicionalmente esta dissertação ficará à disposição para consulta na biblioteca digital da 

Universidade Federal Fluminense – UFF. 

 



 

61 

3.13 Considerações finais da Metodologia proposta  

A Figura 8 mostra os passos da metodologia baseada em “Design Science Research - 

DSR”, proposta para a execução deste estudo juntamente com os resultados esperados para cada 

um de seus passos, considerando-se o contexto deste estudo. 

Figura 8 - Metodologia “Design Science Research - DSR” com os resultados propostos. 
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Fonte: Dresch, Lacerda e Antunes (2015).
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4 RESULTADOS 

O Conjunto de Procedimentos foi elaborado como uma instanciação da Recomendação 

de Melhores Práticas (3428B, 2015). 

Para a implantação do processo de gerenciamento de obsolescência, a prática (3428B, 

2015), recomenda a utilização de dois documentos sistêmicos: Política de Gestão de 

Obsolescência (3428B, 2015) e Plano de Gerenciamento de Obsolescência (3428B, 2015).  

A Política de Gestão de Obsolescência deve ser um documento geral e curto, 

contemplando a Política de Gerenciamento de Obsolescência da empresa cujo objetivo é manter 

o equilíbrio ideal entre a disponibilidade do produto e a propriedade do custo. Para tanto, ela 

deve cobrir tópicos como: organização e nomeação do gerente de obsolescência, gerenciamento 

de risco, escopo de produtos e controles entre outros (3428B, 2015). 

O Plano de Gerenciamento de Obsolescência deve ser um documento extenso ou um 

compêndio de documentos menores que deve cobrir pelo menos os seguintes elementos: 

objetivos; detalhes do documento; detalhes do produto; escopo do plano; organização do 

gerenciamento de obsolescência; gerenciamento de obsolescência no projeto; avaliação de 

risco; monitoramento de obsolescência; processo de resolução; arranjos de fornecedores; 

relatórios de gerenciamento de obsolescência; diagramas do ciclo de vida do produto; 

gerenciamento de desempenho e; planejamento de transição (3428B, 2015).  

Considerando-se que este estudo tem como escopo o Gerenciamento de Obsolescência 

na fase pós-vendas, a correlação entre os passos gerais recomendados pela norma IEC 62402 

com o ciclo de vida do produto fica limitado aos passos “Verificar para obsolescência” e “Agir 

como planejado”, conforme mostra a Figura 9, a seguir. 
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Figura 9 - Correlação com o ciclo de vida do produto na fase pós-venda 

 

Fonte: Adaptado da Especificação (3428A, 2015). 
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A viabilidade dependeria do escopo a ser delimitado e, para isso foi elaborada uma lista de 

perguntas sobre o tema, cujas respostas permitiram entender que a pergunta: “Como gerenciar 

a obsolescência?”, era a mais promissora e que poderia ser respondida com a elaboração de um 

Conjunto de Procedimentos que daria as diretrizes de como gerenciar a obsolescência. Ficou 

confirmado, portanto, que do ponto de vista da construção do Conjunto de Procedimentos, o 

tema era “viável”. 

A segunda etapa foi delimitar o escopo da pesquisa que foi restringida à Sistemas de 

Controle de Equipamentos de Cabeça de Poço. Esta restrição foi feita pelo fato do autor 

trabalhar em uma empresa fornecedora de Equipamentos de Cabeça de Poço, ou seja, a pesquisa 

estaria dentro da área de maior conhecimento do autor e o resultado da pesquisa poderia ser 

utilizado de fato, como a solução de um problema prático. Além disso, limitou-se a aplicação 

do gerenciamento de obsolescência à fase pós-venda, por representar a fase mais longa do ciclo 

de vida do produto e pela quantidade de produtos já fornecidos e que se encontram nesta fase. 

Booth, Colomb e Williams (2008) propõem uma estrutura de respostas para facilitar a 

construção da Pergunta de Pesquisa, como segue: 

Tópico: Estou estudando [como]... 

 Questão conceitual: Porque eu quero [descobrir]... 

  Significância conceitual: Para ajudar os leitores [entender]... 

   Aplicação prática potencial: Tal que os leitores [possam] ... 

A estrutura acima foi aplicada ao contexto deste estudo para ajudar na construção da 

pergunta de pesquisa, resultando no seguinte texto:  

Tópico: Eu estou estudando como pode ser feito o Gerenciamento da Obsolescência de 

Equipamentos do Sistema de Controle, na fase pós-venda, de um fornecedor de 

Equipamentos para Cabeça de Poços submarinos do setor de óleo e gás… 

Questão conceitual: Porque eu quero descobrir como gerenciar a obsolescência 

e quais são os aspectos mais importantes que precisam ser considerados por este 

fornecedor na elaboração dos Planos de Gerenciamento de Obsolescência dos 

seus Equipamentos do Sistema de Controle … 

Significância conceitual: Para ajudar os meus leitores [professores] 

entender melhor o processo de Gerenciamento da Obsolescência, que é 

um dos processos de Gerenciamento de Risco e, que é pouco conhecido 

no setor de óleo e gás no Brasil [aumento de conhecimento] ... 

Aplicação prática potencial: Assim como possibilitar a criação de 

um Conjunto de Procedimentos, que possa servir de referência para 

este fornecedor de equipamentos [e outros fornecedores...] 
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fundamentar os Planos de Obsolescência para seus futuros 

contratos. [contribuição para o setor de óleo e gás].  

Baseado na estrutura acima, utilizando-se a “questão conceitual” como referência, foi 

elaborada a seguinte Pergunta de Pesquisa (Research Question – RQ): “Como gerenciar a 

obsolescência dos equipamentos do sistema de controle que são utilizados na produção 

submarina de petróleo e gás, do ponto de vista de um fornecedor de equipamentos de cabeça de 

poço, na fase pós-venda?”.  

4.2 Entendimento do Problema e Revisão Sistemática da Literatura  

A revisão sistemática da literatura, que se encontra na Seção 2, foi realizada conforme 

o método de Thomé, Scavarda e Scavarada (2016), adaptado e simplificado para o contexto 

deste estudo, utilizando-se de 66 fontes de consulta (Quadro 9 da seção 2.3).   

Este estudo estruturado dos aspectos relacionados à obsolescência e ao contexto no qual 

o gerenciamento de obsolescência deve ser inserido, permitiu uma compreensão abrangente do 

problema, incluindo as suas causas, que são basicamente históricas e devido às particularidades 

locais do mercado brasileiro. Além disso, foi possível confirmar o principal aspecto do 

problema que é a necessidade de atendimento a um novo requisito dos operadores que não era 

exigido anteriormente. Assim sendo, o artefato construído deve funcionar como um guia prático 

e de fácil entendimento para ajudar os fornecedores de sistemas de controle para equipamentos 

de cabeça de poço na implantação do serviço de gerenciamento de obsolescência. 

4.3 Identificação dos Artefatos e Configuração das Classes de Problemas 

Os artefatos de maior relevância, por estarem mais fortemente correlacionados com 

Gerenciamento de Obsolescência, encontrados na revisão da literatura, estão listados abaixo 

sem nenhuma ordem específica:  

3428B - Joint Operator Obsolescence Management Specification - Recommended 

Practice for Obsolescence Management – Modelo de referência da Junta de Operadores (Joint 

Industrial Project – JIP) para o Gerenciamento de Obsolescência, citada ao longo deste texto 

como Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015). 

Fuzzy TOPSIS Method – Um método MCDM (Multi Criteria Decision Making) 

integrando a técnica TOPSIS (Technique of Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 
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e lógica Fuzzy para analisar e priorizar os modos de falhas mais críticos identificados pelo 

estudo de FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) (KOLIOS; UMOFIA; SHAFIEE, 2017). 

 RF Forecasting Method – Um método RF (Random Forecast) para previsão de 

obsolescência (GRICHI; BEAUREGARD; DAO, 2018). 

Boolean OAT (Obsolescence Assessment Tool) – Ferramenta booleana de avaliação 

de obsolescência (MULHOLLAND; PITT; MCLENNA, 2016). 

Constraint Driven DRP (Design Refresh Planning) – Método para planejamento de 

atualizações de projeto orientado por restrições (NELSON; SANDBORN, 2012). 

Integer Programming (IP) Models for DRP (Design Refresh Planning) – Método 

para planejamento de atualizações de projeto utilizando modelos matemáticos de Programação 

Inteira  (ZHENG; TERPENNY; SANDBORN, 2015). 

Stand Alone Control Systems (SACS) Database – Base de Dados compilada com 

indicação de vulnerabilidade, impacto e pontuação de risco de obsolescência, além de 

recomendações de estratégias e sugestões para mitigar os riscos (BELSHAW, 2015). 

Obsolescence Risk Assessment Tool (ORAT) – Ferramenta de avaliação de risco de 

obsolescência citada por Memuletiwon et al., (2017). 

Obsolescence Management Framework (OMF) - Estrutura de Gerenciamento de 

Obsolescência (OMF) para projeto e evolução do sistema visando a eficácia operacional 

contínua (HERALD et al., 2009). 

Mitigation of Obsolescence Cost Analysis (MOCA) – Abordagem de otimização de 

planejamento de múltiplas atualizações de projeto e múltiplas estratégias de mitigação de riscos 

citada por Feldaman e Sandborn, (2008). 

Total Obsolescence Management Capability Assessment Tool (TOMCAT) – 

Ferramenta para a avaliação da capacidade de gerenciamento de obsolescência de uma 

organização (ROMERO ROJO et al., 2012b) 

Restless Bandit (RB) Model – Modelo para seleção da melhor estratégia de mitigação 

do risco de obsolescência (KUMAR; SARANGA, 2010). 

Os artefatos listados abaixo não se referem ao Gerenciamento de Obsolescência 

propriamente dito, mas foram incluídos por ter sido citados ao longo desta dissertação e pela 

relevância que eles representaram na condução deste estudo. 
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The Craft of Research – Livro guia de construção de pesquisa e da elaboração de 

relatório de pesquisa (BOOTH; COLOMB; WILLIAMS, 2008). 

Como Escrever uma Tese – Guia para elaboração e estruturação de teses (VIEIRA, 

1991). 

Design Science Research - DSR – Método que estabelece e operacionaliza a pesquisa 

quando o objetivo desejado é um artefato ou uma recomendação (DRESCH; LACERDA; 

ANTUNES, 2015). 

Systematic Literature Review (SLR) method: Método para condução de revisão 

sistemática da literatura (THOMÉ; SCAVARDA; SCAVARDA, 2016). 

Dentre os artefatos referentes ao Gerenciamento de Obsolescência listados acima, a 

Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) é o modelo de referência mais completo 

que traça diretrizes para o Processo de Gerenciamento de Obsolescência como um todo. Os 

outros artefatos tratam de aspectos específicos, ou seja, ou são partes menores dentro do 

contexto de Gerenciamento de Obsolescência ou são ferramentas que podem ser aplicadas a 

alguma parte especifica do Gerenciamento de Obsolescência. 

Desta forma, confirma-se que a solução proposta inicialmente de instanciar a 

Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) é a mais indicada e a solução a ser 

construída será enriquecida com a contribuição de um ou mais artefatos dentre os encontrados 

que se apliquem ao contexto deste estudo, garantindo uma solução explicitamente satisfatória. 

Dresch, Lacerda e Antunes (2015), listam seis de Classes de Problemas: Planejamento 

e controle de Produção; Mensuração de Custos, Alinhamento Estratégico, Mapeamento de 

Processos; Análise de Problemas e Suporte à Tomada de Decisão e; Gerenciamento de Projetos, 

cada uma com os artefatos que solucionam problemas dentro da sua Classe de Problemas. No 

contexto deste estudo, considerando-se que os artefatos encontrados são para resolver 

problemas de Gerenciamento do Obsolescência, de forma similar à classe de Gerenciamento de 

Projetos, pode-se pensar em Gerenciamento de Obsolescência como sendo uma Classe de 

Problemas, configurada para a área de óleo e gás.  

A estruturação e a configuração da classe de problemas poderão ser objeto de um estudo 

futuro dentro do tema de gerenciamento de obsolescência, quando um aprofundamento do 

assunto poderá ser feito, assim como uma melhor avaliação dos artefatos que se aplicam à 

resolução dos seus problemas. 
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4.4 Proposição de Artefatos para Resolver um Problema Específico 

No caso deste estudo, o problema específico foi a necessidade de atendimento ao 

requisito de gerenciamento de obsolescência para sistemas de controle de equipamentos de 

cabeça de poço, na fase pós venda. 

Segundo Dresch, Lacerda e Antunes (2015), o processo de proposição de artefatos é 

essencialmente criativo, portanto o raciocínio abdutivo, que consiste em estudar fatos e propor 

teorias para explica-los, é adequado para essa etapa. Além da criatividade, deve-se usar 

conhecimentos prévio para propor soluções robustas que possam ser usadas para melhorar a 

situação atual, resolvendo o problema em estudo.  

Considerando-se a instanciação da Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

como a solução adotada para o problema em questão, foi proposto instanciar, ou seja, criar um 

Conjunto de Procedimentos para a elaboração dos documentos Política de Gestão de 

Obsolescência e Plano de Gerenciamento de Obsolescência, considerando-se que o Plano de 

Gerenciamento de Obsolescência é composto por um compendio de documentos menores 

(Procedimentos de 03 a 12).  

Além disso, baseado em conhecimentos prévios, sabe-se que a negociação de um 

requisito completamente novo, como por exemplo atender aos requisitos de qualidade da norma 

ISO9001 que aconteceu no passado, nem sempre é uma tarefa trivial. Por isso, mesmo não 

sendo escopo da Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015), foi proposta a elaboração 

de um Procedimento Básico para a Negociação do Serviço de Gerenciamento de Obsolescência 

para facilitar a negociação entre o fornecedor e o operador. O proposito deste procedimento foi 

ressaltar os aspectos que precisam ser considerados e os aspectos que não podem ser esquecidos 

durante a negociação. 

Os procedimentos devem levar em consideração que no contexto deste estudo, 

Gerenciamento de Obsolescência é definido como: Atividades coordenadas para dirigir e 

controlar uma organização com relação à obsolescência (3428A, 2015), já Serviço de 

Gerenciamento de Obsolescência não tem um definição formal, mas ele refere-se a todas 

atividades que devem ser executadas para realizar o Gerenciamento da Obsolescência, assim 

como como todas as obrigações legais entre as partes que deverão ser regidas por um Contrato 

de Serviço. 
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4.5 Projeto e Desenvolvimento do Artefato Selecionado  

O artefato selecionado, conforme proposto anteriormente, é constituído por 

procedimentos que cobrem os seguintes tópicos: Negociação do Serviço de Gerenciamento de 

Obsolescência, Política de Gestão de Obsolescência e Plano de Gerenciamento de 

Obsolescência. 

4.5.1 Projeto do Procedimento para a Negociação do Serviço de 

Gerenciamento de Obsolescência 

Por uma questão natural do encadeamento das atividades, a negociação do Serviço de 

Gerenciamento de Obsolescência entre o fornecedor de equipamentos de cabeça de poço e o 

operador ocorre antes de se elaborar a Política de Gestão de Obsolescência e o Plano de 

Gerenciamento de Obsolescência. Por isso, optou-se por desenvolver primeiramente o 

Procedimento para a Negociação do Serviço de Gerenciamento de Obsolescência. 

Mesmo considerando-se que a negociação do Serviço de Gerenciamento de 

Obsolescência não é um requisito da norma IEC62402 e nem da Recomendação de Melhores 

Prática (3428B, 2015) da JIP (Joint Industry Project), decidiu-se elaborar um Procedimento 

Básico de Negociação do Serviço de Gerenciamento de Obsolescência para ajudar no 

entendimento do processo de implantação das atividades de Gerenciamento de Obsolescência 

nos fornecedores de Sistemas de Controles de Equipamentos de cabeça de Poço, na fase pós-

venda. 

É preciso considerar duas possibilidades para se iniciar uma negociação do Serviço de 

Gerenciamento de Obsolescência na fase pós-venda. Ela pode ser um requisito de um Operador 

que habitualmente já pratica o Gerenciamento de Obsolescência, ou pode ser um serviço a mais 

a ser ofertado para um Operador que ainda não tem esta prática. 

Em se tratando de Brasil, no primeiro caso, onde o Gerenciamento de Obsolescência é 

um requisito, a negociação vai ocorrer com os Operadores que fazem parte da JIP (Joint 

Industry Project) e possivelmente com novos Operadores que venham adotar esta prática. No 

segundo caso, onde será ofertado o serviço de Gerenciamento de Obsolescência, a negociação 

vai ocorrer possivelmente com novos Operadores nacionais, Operadores estrangeiros que não 

fazem parte da JIP e ainda não adotaram a prática de Gerenciamento de Obsolescência e para a 

própria Petrobras. 
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A Figura 10 mostra o fluxograma utilizado para a construção do Procedimento para a 

Negociação do Serviço de Gerenciamento de Obsolescência. 

Figura 10 - Construção do Procedimento para a Negociação do Serviço de Gerenciamento de 

Obsolescência 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Segue o Procedimento para a Negociação do Serviço de Gerenciamento de 

Obsolescência construído conforme acima. 
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4.5.1.1. Procedimento para Negociação do Serviço de Gerenciamento de 

Obsolescência (Procedimento 01) 

Este Procedimento para Negociação do Serviço de Gerenciamento de Obsolescência 

tem por objetivo ajudar no entendimento do processo de implantação das atividades de 

Gerenciamento de Obsolescência nos fornecedores de Sistemas de Controles de Equipamentos 

de cabeça de poço, na fase pós-venda. O Procedimento para Negociação do Serviço de 

Gerenciamento de Obsolescência não é referência para nenhum documento que vai ser criado 

para submissão ao operador. Ele deverá servir de referência para a criação ou modificação de 

algum documento interno do processo de negociação. 

A Gestão de Obsolescência no fornecedor de equipamentos de cabeça de poço inicia-se 

na fase de negociação com o Operador e termina quando é encerrado o prazo contratual e todas 

as obrigações são cumpridas por ambas as partes. Gestão significa a implantação profissional e 

efetiva de recursos e ser totalmente responsável pelos resultados mensuráveis obtidos 

(AMARATUNGA; BALDRY, 2002). Gestão pode ser considerada como um processo 

contínuo de tomada de decisão (JENSEN; MECKLING, 1976).  

A Figura 11 mostra um exemplo de fluxograma simplificado do Processo de Negociação 

do Serviço de Gerenciamento de Obsolescência. É importante acrescentar que cada fornecedor 

tem os seus próprios processos e que o exemplo dado deve servir apenas como uma referência 

para o Processo de Negociação. 

Existem duas possibilidades para se iniciar uma negociação do Serviço de 

Gerenciamento de Obsolescência na fase pós-venda. Ela pode ser um requisito de um Operador 

que habitualmente já pratica o Gerenciamento de Obsolescência, ou pode ser um serviço a mais 

a ser ofertado para um Operador que ainda não tem esta prática, como mais uma oportunidade 

de negócio. 

Para atender à ambas as possiblidades, pelo menos os processos básicos mostrados na 

Figura 11 devem ser adaptados e incorporados ao Processo de Negociação do fornecedor de 

sistemas de controles de equipamentos de cabeça de poço. Pelo menos os documentos 

referenciados na Figura 11 também devem ser considerados na negociação do Serviço de 

Gerenciamento de Obsolescência. 
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Figura 11 - Exemplo de processo de negociação do Serviço de Gerenciamento de 

Obsolescência 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Caso o fornecedor já tenha uma estrutura organizacional dedicada ao gerenciamento de 

obsolescência, é recomendado que todo o time de Gerenciamento de Obsolescência seja 

envolvido na negociação. Caso ainda não exista uma estrutura organizacional formal e 

operacional, é importante envolver as diversas áreas que são impactadas pelo gerenciamento de 

obsolescência, como as áreas de Contratos, Jurídico, Engenharia, Planejamento, Materiais, 

Serviços e outras, se for necessário. 

Este Procedimento para Negociação do Serviço de Gerenciamento de Obsolescência 

basicamente detalha o fluxograma da Figura 11 que traz algumas recomendações de como o 

fornecedor de sistemas de controle para equipamentos de cabeça de poço pode implementá-lo 

ou adaptar a um processo já existente. 

O Serviço de Gerenciamento de Obsolescência dificilmente vai ser um serviço isolado, 

ou seja, ele vai ser parte de um pacote serviços que pode incluir a guarda e manutenção de 

ferramentas e equipamentos, testes de integração, intervenções e instalações, fornecimento de 

sobressalentes, etc.  

Considerando o contexto acima, a primeira ação a ser tomada, é verificar se o 

Gerenciamento de Obsolescência é um requisito ou um dos serviços do pacote em negociação. 

Esta verificação deve ser feita consultando-se os “Requisitos do Cliente”, conforme mostrado 

no fluxograma da Figura 11, que na prática podem ser representados por uma ata de reunião, 

uma carta do cliente, um anexo do contrato, uma requisição de compra, uma especificação 

técnica, ou qualquer outro documento que seja ou venha a ser contratualmente válido. 

Caso o Gerenciamento de Obsolescência não seja um requisito, deve ser verificado 

internamente se é interessante ou não ofertar o Serviço de Gerenciamento de Obsolescência. 

Se não for um requisito e não houver interesse por parte do fornecedor, simplesmente 

encerra-se a negociação referente ao Serviço de Gerenciamento de Obsolescência. De qualquer 

forma, este encerramento deve ser registrado adequadamente dentro do processo de negociação. 

Sendo um requisito do operador ou um interesse do fornecedor, o Serviço de 

Gerenciamento de Obsolescência deve ser apresentado para o operador. Esta apresentação, 

pode ser feita de várias formas e em uma ou mais etapas, entretanto sempre haverá necessidade 

de apresentar os aspectos técnicos, representados como “Proposta Técnica” e os aspectos 

econômicos, representados como “Proposta Comercial” no fluxograma da Figura 11.  
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A proposta técnica deverá conter o escopo do serviço, ou seja, uma versão preliminar 

da Política de Gestão de Obsolescência e do Plano de Gerenciamento de Obsolescência, 

documentos que, após aprovados, serão partes integrantes do Contrato de Serviço. A Proposta 

Comercial deverá conter uma estimativa das possíveis perdas ou custos não planejados que 

poderão ser evitados com o Serviço de Gerenciamento de Obsolescência, os custos e prazos da 

prestação do serviço, e os “termos e condições”.  

Importante: custos de resolução são de propriedade do operador, devem ser negociados 

e constar nos “termos e condições”.  

A quantidade de ciclos de negociação, vai variar caso a caso, mas uma vez que a 

proposta esteja aprovada, a documentação deve ser emitida oficialmente e, de alguma forma, 

ser parte integrante do contrato. Todas as etapas relevantes e documentações pertinentes devem 

ser registradas adequadamente dentro do processo de negociação. 

4.5.2 Projeto do Procedimento para Política de Gestão de Obsolescência 

A Política de Gestão de Obsolescência tem como objetivo manter o equilíbrio ideal entre 

disponibilidade de produtos e propriedade de custos (3428B, 2015). Como uma instanciação, 

ela  deve atender todos os requisitos da Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015), e 

acrescentar outros requisitos que sejam específicos do fornecedor de sistemas de controle para 

equipamentos de cabeça de poço que sejam aplicáveis na fase pós venda. 

A Política de Gestão de Obsolescência deve conter no mínimo o detalhamento dos 

seguintes tópicos: 

a) Organização 

b) Gerenciamento de Risco 

c) Produto (suporte e reciclagem para a fase pós-venda) 

d) Controles 

A política de Gestão de Obsolescência deve declarar que todos os produtos dentro do 

escopo de Gerenciamento de Obsolescência  estarão em conformidade com a norma IEC 62402: 

2007 - Gerenciamento de obsolescência - Guia de aplicação e com a Especificação da Junta de 

Operadores - Especificação para Gerenciamento de Obsolescência (3428A, 2015) para sistemas 

de controle de produção submarina. 
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A Figura 12 mostra um fluxograma básico que será utilizado para a construção do 

Procedimento para a Política de Gestão Obsolescência. 

Figura 12 - Construção do Procedimento para a Política de Gestão de Obsolescência 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Segue a Política de Obsolescência construído conforme acima. 
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4.5.2.1 Política de Gestão de Obsolescência (Procedimento 02) 

A Política de Gestão de Obsolescência deve ter por objetivo a manutenção do equilíbrio 

ideal entre disponibilidade de produtos e propriedade de custos (3428B, 2015) e deve atender a 

todos os requisitos da Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015), além de acrescentar 

outros requisitos que sejam específicos do fornecedor de sistemas de controle para 

equipamentos de cabeça de poço e que sejam aplicáveis na fase pós venda. 

A Política de Gestão de Obsolescência deve ser um documento muito curto e de alto 

nível que deve definir a abordagem do fornecedor de equipamentos de cabeça de poço com 

relação ao Gerenciamento de Obsolescência.  Ela deve abordar no mínimo o detalhamento dos 

seguintes tópicos: 

e) Organização 

f) Indicação do Gerente de Obsolescência 

g) Gerenciamento de Risco 

h) Produto (suporte e reciclagem para a fase pós-venda) 

i) Controles 

A política de Gestão de Obsolescência deve declarar que todos os produtos dentro do 

escopo de Gerenciamento de Obsolescência  estão em conformidade com a norma IEC 62402: 

2007 - Gerenciamento de obsolescência - Guia de aplicação e com a Especificação da Junta de 

Operadores - Especificação para Gerenciamento de Obsolescência (3428A, 2015) para sistemas 

de controle de produção submarina. 
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4.5.3 Projeto do Procedimento para o Plano de Gerenciamento de 

Obsolescência 

O Plano de Gerenciamento de Obsolescência (Obsolescence Management Plan - OMP) 

tem como objetivo demonstrar os processos, recursos e ferramentas específicos que serão 

usados para gerenciar o risco de obsolescência de um projeto ou produto. 

A Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) traz uma tabela de elementos 

mínimos que devem estar contidos no Plano de Gerenciamento de Obsolescências para que ele 

atenda aos requisitos da Especificação da Junta de Operadores - Especificação para 

Gerenciamento de Obsolescência (3428A, 2015). Esta tabela é reproduzida no Quadro 10, a 

seguir. 

Quadro 10 - Requisitos da Especificação [3428A] versus Elementos do Plano 

 
Item Requisitos da Especificação [3428A] Elementos do Plano de Gerenciamento de 

Obsolescência que atende aos requisitos - [3428B] 

1 Objetivos Objetivos 

2 Plano de recuperação de 
equipamentos antigos 

Todos os requisitos se aplicam a equipamentos 
antigos e novos 

3 Aplicabilidade, incluindo uma lista 
completa de unidades cobertas pelo 
Plano 

Escopo do Plano 

4 Organização Organização de gerenciamento de obsolescência 

5 Papeis e responsabilidade Organização de gerenciamento de obsolescência 

6 Gerenciamento da base de 
habilidades [competências) 

Revisão futura 

7 Estratégias de obsolescência Avaliação de risco 

8 Plano de comunicação Processo de resolução e relatórios de 
gerenciamento de obsolescência 

9 Atividades de processo Avaliação de risco, processo de resolução e 
relatórios de gerenciamento de obsolescência 

10 Mapeamento de obsolescência Avaliação de risco 

11 Monitoramento de obsolescência Monitoramento de obsolescência 

12 Componentes críticos Avaliação de risco 

13 Cadeia de suprimentos Arranjos de fornecedores 

14 Filosofia de gerenciamento de nível 
de estoque 

Avaliação de risco e processo de resolução  

15 Métricas  Gerenciamento de desempenho 

16 Entregas Relatórios de gerenciamento de obsolescência 

17 Diagrama do ciclo de vida do produto Diagrama do ciclo de vida do produto 
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Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

Com base nesta tabela reproduzida no Quadro 10 anteriormente, a Recomendação de 

Melhores Práticas (3428B, 2015) traz uma estrutura de elementos que foram explicitados em 

anexos, conforme mostrado, a seguir. 

a) Objetivos [Anexo A] – [Item 1] 

b) Detalhes do Documento [Anexo B] 

c) Detalhes do Produto [Anexo C] – [Item 2] 

d) Escopo do Plano [Anexo D] – [Item 3] 

e) Organização da Gestão de Obsolescência [Anexo E] – [Itens 4 e 5] 

f) Gestão de Obsolescência em Projeto [Anexo F] – [Item 6] 

g) Avaliação de Risco [Anexo G] – [Itens 7, 9, 10 e 12] 

h) Monitoração de Obsolescência [Anexo H] – [Item 11] 

i) Processo de Resolução [Anexo I] – [Itens 8, 9 e 14] 

j) Arranjos de Fornecedores [Anexo J] – [Item 13] 

k) Relatórios de Gerenciamento de Obsolescência [Anexo K] – [Itens 8, 9 e 16] 

l) Diagramas de Ciclo de Vida do Produto [Anexo L] – [Item 17] 

m) Gerenciamento de desempenho [Anexo M] 

n) Plano de Transição [Anexo N] 

Os elementos da estrutura anterior também foram correlacionados com os itens que eles 

atendem. Nota-se que os elementos das letras, b), m) e n) não estão correlacionados com 

nenhum item. O elemento da letra b) destina-se apenas a uma melhor apresentação do Plano de 

Gerenciamento de Obsolescência, enquanto que os elementos das letras m) e n) são destinados 

a fornecer informações de relevância para os operadores. 

Do Anexo A até o Anexo D são abordadas as informações básicas necessárias para a 

implementação do Plano de Gerenciamento de Obsolescência. Estes quatro anexos devem ser 

instanciados em um único procedimento, intitulado “Objetivo, Escopo e Organização” – 

Procedimento 03. 
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O Anexo F aborda o Gerenciamento de Obsolescência considerando-se todas as fases 

do ciclo de vida do projeto, conforme mostra a Figura 13.  

Figura 13 - Fases do ciclo de vida do projeto 

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

De acordo com a Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015), conforme a 

Figura 13, o ciclo de vida do projeto começa com a identificação da oportunidade e termina 

somente após o descomissionamento dos equipamentos. A Avaliação Inicial de Risco é 

delegada ao Gerente de Obsolescência na fase de Proposta (1B na Figura 13) quando se inicia 

a elaboração dos Relatórios de Status de Obsolescência que continua até o fim da vida do 

projeto.  O Plano de Gerenciamento de Obsolescência começa a ser executado a partir da 

aprovação da Proposta (2A na Figura 13). Quando o projeto já está detalhado (3B na Figura 

13), é feito a Avaliação de Risco de Obsolescência de Produto e inicia-se o Plano de 

Gerenciamento de Peças, parte integrante do Gerenciamento de Obsolescência.  

Como este estudo foi limitado à fase pós-venda, o gerenciamento de obsolescência 

aplica-se somente após a produção, aceitação e entrega e, portanto, o Anexo F não deve ser 

instanciado, por não ser aplicável ao contexto deste estudo. 

Os anexos que vão do Anexo G até ao Anexo N, todos são aplicáveis e devem ser 

instanciados para os procedimentos que vão do Procedimento 05 ao Procedimento 12. 

A Figura 14 mostra um fluxograma básico utilizado para a construção do Procedimento 

para o Plano de Gerenciamento de Obsolescência. 

Em seguida são apresentados os procedimentos que vão do Procedimento 03 até o 

Procedimento 12 e constituem o Plano de Gerenciamento de Obsolescência. 
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Figura 14 - Construção dos Procedimentos para o Plano de Gerenciamento de Obsolescência 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.5.3.1 Objetivos, Detalhes dos Produtos e Escopo do Plano 

(Procedimento 03) 

A Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015), traz do Anexo A até o Anexo D, 

informações que são típicas da parte introdutória de um documento, conforme mostrado abaixo: 

a) Anexo A - Objetivos 

b) Anexo B - Detalhes do Documento  

c) Anexo C - Detalhes do Produto  

d)  Anexo D - Escopo do Plano 

Desta forma, decidiu-se reunir estes 4 anexos da Recomendação de Melhores Práticas 

(3428B, 2015)  em um único procedimento, sendo que cada um deles foi tratado como uma 

subseção deste Procedimento. 

a) Objetivos 

Segue exemplo de texto a ser colocado como objetivos do Plano de Gerenciamento de 

Obsolescência: 

“Este Plano de Gerenciamento de Obsolescência foi elaborado para atender aos 

requisitos estabelecidos na Especificação para Gerenciamento de Obsolescência para Sistemas 

de Controle Submarino, documento 3428A, V1.5 de 2015.  

O objetivo da Especificação para Gerenciamento de Obsolescência para Sistemas de 

Controle Submarino, documento 3428A, V1.5 de 2015, é definir o processo proativo de 

Gerenciamento de Obsolescência, que se aplica aos Sistemas de Controle de Produção 

Submarina e detalhar os requisitos mínimos do fornecedor de Equipamentos Submarinos para 

gerenciar os Riscos de Obsolescência. 

O objetivo do Plano de Gerenciamento de Obsolescência é garantir que uma abordagem 

de obsolescência técnica e economicamente viável para os Sistemas de Controle dos 

Equipamentos de Cabeça de Poço, na fase pós-venda, seja identificada, implementada e 

controlada, com o propósito de manter os produtos durante toda a vida útil em serviço. 

O objetivo deste Plano, portanto, é fornecer uma visão geral do processo de 

Gerenciamento de Obsolescência dos Sistemas de Controle dos Equipamentos de Cabeça de 
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Poço, na fase pós-venda, que será implementado e garantir o fornecimento de um serviço 

abrangente de Gerenciamento de Obsolescência [como parte do... inserir detalhes do contrato 

de serviço]. 

O entendimento da necessidade de se planejar para a obsolescência, reduz o risco de 

comprometimento da capacidade do produto pela falta de suporte contínuo, implementando-se 

estratégias de mitigação. A chave para o sucesso deste Plano de Gerenciamento de 

Obsolescência é o seu foco nos seguintes aspectos dos produtos: 

✓ Criticidade em termos de impacto na capacidade, 

✓ Probabilidade de ocorrer durante sua vida, 

✓ Alto custo de resolução quando ocorrer a obsolescência.” 

O texto acima é uma referência e pode ser alterado de forma que melhor se adapte aos 

padrões de documentação do fornecedor.  

b) Detalhes do Documento 

Esta seção deve seguir os padrões e os processos de controle de documentação definidos 

do fornecedor. A seguir, é apresentado um exemplo das informações que devem estar contidas 

nesta seção:  

✓ Título do documento  

✓ Número de referência do documento  

✓ Número da versão do documento  

✓ Data do documento  

✓ Autor do documento  

✓ Proprietário do documento  

✓ Registro de documentos referenciados  

✓ Índice 

Dependendo do padrão de documentação do fornecedor, as informações acima ou parte 

delas podem estar em outras seções. O importante é que o Plano de Gerenciamento de 

Obsolescência seja aprovado pelo Operador.  

c) Detalhes do Produto 

Esta seção é uma descrição do produto ou do projeto, identificando suas principais 

características e configurações:  



 

83 

✓ Nome do produto. É possível que seja mais apropriado o detalhamento do projeto 

do que do produto nesta seção. Neste caso substituir Produto por Projeto ao longo 

desta seção. 

✓ Número / pedido do contrato (pode ser um número / referência interno)  

✓ Descrição do produto  

✓ Lista de dependências do produto (se houver) 

✓ Detalhes do contrato de serviço - identificação dos detalhes do contrato de suporte 

para este produto que ajudará na avaliação do Plano de Gerenciamento de 

Obsolescência em relação ao contrato de suporte abrangente e ao que está 

contratado. Caso o contrato de gerenciamento de obsolescência seja independente, 

identificar os detalhes do contrato de outros serviços de campo que podem ajudar 

na avaliação do Plano de Gerenciamento de Obsolescência. 

✓ Cliente  

✓ Relacionamentos pai-filho. Próximo nível na estrutura de detalhamento de produto 

/ componente (para cima ou para baixo), se aplicável.  

✓ Registro de qualquer número de série, se aplicável, para equipamentos existentes 

(isso ajudará no gerenciamento da configuração) 

d) Escopo do Plano 

Esta seção é uma descrição do escopo completo do que o Plano de Gerenciamento de 

Obsolescência cobre e quaisquer exclusões:  

✓ Produto ou Projeto / Período ao qual o Plano de Gerenciamento de Obsolescência 

se refere, conforme definido no Contrato  

✓ Definição do sistema: Lista de módulos incluídos no escopo (Hardware, Software, 

Serviços de Suporte e Equipamento de Teste)  

✓ Abordagem estratégica adotada para o produto 

✓ Responsabilidade e abordagem para gerenciar a cadeia de suprimentos  

✓ Cronogramas de serviços de equipamentos  

✓ Exclusões discriminadas 

4.5.3.2 Organização do Gerenciamento de Obsolescência (Procedimento 04) 

Segue exemplo de texto a ser colocado no início da seção sobre a organização do 

Gerenciamento de Obsolescência: 

“A organização do Gerenciamento de Obsolescência, as funções e as responsabilidades 

de suporte para o [inserir o nome do produto/projeto] estão descritas a seguir. A equipe de 

obsolescência se dedicará a monitorar itens específicos de "risco" e fornecerá recomendações e 

orientação ao [inserir o nome do operador] em todos os assuntos referentes a questões e 
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problemas de obsolescência relacionados ao escopo deste Plano de Gerenciamento de 

Obsolescência.” 

A Figura 15, a seguir, mostra a estrutura sugerida pela Recomendação de Melhores 

Práticas (3428B, 2015) para o Gerenciamento de Obsolescência. 

Figura 15 - Estrutura sugerida para o Gerenciamento de Obsolescência 

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

As funções e responsabilidades para a organização do Gerenciamento de Obsolescência 

são detalhadas a seguir: 

 

 a) Operador 

O Operador (Cliente) é responsável pelo: 

✓ Fornecimento da especificação de requisitos para Gerenciar a Obsolescência de um 

produto, projeto, ou ativo para o fornecedor. 

✓ Estabelecimento do contrato de serviço com o fornecedor  

✓ Definição dos pontos apropriados de "disparo" para resolução do fornecedor e 

encaminhamento ao Operador 

✓ Garantia de que o fornecedor esteja em conformidade com os contratos  
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b) Alta Gerência 

A Alta Gerência é responsável pela: 

✓ Nomeação do Gerente de Obsolescência ou alguém responsável pelo 

gerenciamento de obsolescência do produto ou projeto  

✓ Garantia de que o Gerenciamento de Obsolescência seja praticado durante toda a 

vigência do contrato de serviço 

✓ Garantia da disponibilidade de orçamentos apropriados para gerenciar e resolver 

problemas de Gerenciamento de Obsolescência  

✓ Garantia da aplicação do Gerenciamento de Obsolescência nas atualizações do 

produto 

c) Gerente de Obsolescência 

O Gerente de Obsolescência é responsável pelo: 

✓ Gerenciamento de problemas de obsolescência em um produto ou projeto.  

✓ Desenvolvimento e entrega do Plano de Gerenciamento de Obsolescência e sua 

manutenção e revisão.  

✓ Avaliação inicial dos riscos, pelas mudanças subsequentes de status e pelos 

relatórios de status de obsolescência em andamento.  

✓ Alinhamento e coerência do Plano de Gerenciamento de Obsolescência com as 

atualizações de projeto e planos de reprojeto do produto  

✓ Recomendações estratégicas para lidar com a obsolescência de um produto  

✓ Garantia de que o produto ou subsistema completo tenha sido considerado na 

análise de risco de obsolescência do produto e formalmente emitido  

✓ Gerenciamento de questões contratuais de obsolescência entre o Operador e o 

Fornecedor.  

✓ Liderança de reavaliações de questões ou problemas de obsolescência  

✓ Determinação dos requisitos de treinamento e conscientização referente à 

obsolescência dentro da equipe de Produto, Projeto ou Organização 

Requisito de competência do gerente de obsolescência 

Antecedentes / Experiência 

Uma experiência de trabalho técnico e de engenharia é fundamental para garantir a 

compreensão dos requisitos de projeto, fabricação e suporte. 
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Competência 

✓ Conhecimento e entendimento dos Ciclos de Vida do Produto e das fases de um 

ciclo de vida, incluindo entendimento detalhado do processo de projeto e revisões.  

✓ Conhecimento e entendimento do produto que está sendo gerenciado.  

✓ Capaz de desenvolver um processo de Gerenciamento de Obsolescência para 

conscientização e implementação entre negócios.  

✓ Ter recebido algum treinamento formal de Gerenciamento de Obsolescência que 

cubra todos os requisitos para Gerenciamento de Obsolescência, incluindo: 

• Governança  

• Política  

• Estratégia  

• Plano de gerenciamento de obsolescência  

• Cadeia de suprimentos  

• Integração de negócios  

• Gerenciamento de Obsolescência  

• Gerenciamento de obsolescência proativo versus reativo  

• Gerenciamento de riscos 

✓ Compreensão do trabalho e de como as ferramentas de Gerenciamento de 

Obsolescência facilitam um gerenciamento proativo e a criação de relatórios para a 

empresa e para o cliente.  

✓ Implicações do Gerenciamento de Obsolescência em toda a cadeia de suprimentos.  

✓ Conhecimento das opções de fornecimento.  

✓ Poder aconselhar sobre o negócio de Gerenciamento de Obsolescência e os 

benefícios. 

✓ Produzir análise de prevenção de custos.  

d) Engenheiro de Obsolescência 

O Engenheiro de Obsolescência é responsável pelo: 

✓ Monitoramento e emissão de relatórios diários de questões e preocupações de 

obsolescência 

• Análise de primeiro nível (First Level) de risco e mitigação  

• Registro de todas as avaliações e decisões no registro de riscos de 

obsolescência do produto  

• Garantia de que os Alertas de Status de Obsolescência estão sendo gerenciados 

• Produção de relatórios de obsolescência conforme contratado ou necessário 
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✓ Garantir que os novos componentes introduzidos no banco de dados do fornecedor 

sejam aprovados para um nível acordado de disponibilidade, tanto no tempo quanto 

na legislação e na fabricação. 

✓ Trabalhar em toda a cadeia de suprimentos para ajudar na identificação e resolução 

de problemas ou preocupações de obsolescência e registrar as ações apropriadas 

tomadas. 

e) Comercial 

A área Comercial é responsável por: 

✓ Aceitar ou negociar com os Operadores os requisitos contratuais para 

Gerenciamento de Obsolescência  

✓ Aceitar ou negociar quaisquer indicadores de performance (Key Performance 

Indicator - KPI) apropriados com os Operadores em relação às resoluções de 

obsolescência e prevenção de custos  

✓ Disseminar as condições contratuais nos produtos da empresa (dentro do escopo 

contratual) 

f) Compras 

A área de Compras é responsável por: 

✓ Negociar com fornecedores diretos para garantir que os requisitos de 

Gerenciamento de Obsolescência sejam transmitidos e definidos dentro dos termos 

e condições incluídos na colocação de pedidos de compra. Isso deve incluir 

• Gerenciamento da obsolescência  

• Reconhecimento de quaisquer questões do ITAR (International Traffic in Arms 

Regulations) ou outras regras de importação e exportação  

• Identificação de minerais de áreas de “conflito”  

• Minerais extraídos em condições de conflito armado e violações dos direitos 

humanos com os lucros com a venda desses minerais sendo usados para o 

financiamento de combate. Exemplos de minerais sendo: cassiterita, 

wolframita, coltan e ouro  

• Esses minerais são amplamente utilizados em eletrônicos  

• Legislação como RoHS (Restriction of Hazardous Substances) e REACH 

(Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals)  

✓ Incluir o Gerenciamento de Obsolescência na seleção de fornecedores  

✓ Certificar que componentes e peças que devem ser adquiridos ainda não estão 

obsoletos e indisponíveis  

✓ Conhecimento de fontes não originais aprovadas (aftermarket sources) 
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g) Almoxarifado 

A área de Almoxarifado é responsável pelo: 

✓ Provisionamento e gerenciamento do estoque e do estoque potencial de acordo com 

o Plano de Gerenciamento de Obsolescência do Produto e conformidade com a 

Política de Gerenciamento de Obsolescência dos Fornecedores.  

✓ Relatar qualquer suspeita de falsificação, conforme SAE AS5553 (se aplicável).  

✓ Informar à equipe de Gerenciamento de Obsolescência sobre quaisquer problemas 

de vida útil que afetem a disponibilidade da perspectiva de obsolescência 

h) Suporte 

A área de Suporte é responsável por: 

✓ Contato com as outras unidades funcionais para alcançar um acordo de resolução 

que seja prático para oferecer suporte após a entrega do produto.  

✓ Manter taxas de falha e consumo de peças de reposição como uma entrada para 

gerenciar as considerações quando um problema ou preocupação com 

obsolescência for identificado.  

✓ Aconselhar o Gerente de Obsolescência das configurações implantadas para um 

projeto para que possa ser obtido um entendimento completo do impacto 

(dependendo de um contrato de suporte estar em vigor).  

✓ Análise de falhas de produtos devolvidos e análise de reparo subsequente para uso 

na avaliação de obsolescência.  

✓ Manter documentação para dar suporte à configuração de um projeto ou ativo 

(dependendo de um contrato de suporte estar em vigor).  

✓ Ser o suporte para serviços de campo (durante a vigência do contrato) 

A área de Projeto da estrutura organizacional não foi detalhada porque este Plano de 

Gerenciamento de Obsolescência é aplicável somente à fase pós-venda. A linha de 

Comunicação normalmente é feita oficialmente por um responsável dentro da área de contratos. 

A estrutura organizacional recomendada pela Recomendação de Melhores Práticas 

(3428B, 2015) para o Gerenciamento de Obsolescência, pode ainda ser um tanto complexa e 

difícil de ser entendida e implementada.  

Para facilitar um pouco mais o entendimento e a apresentação da estrutura 

organizacional para Gerenciamento de Obsolescência, a Figura 16, a seguir, mostra um 

exemplo de estrutura que foi obtida adaptando-se a estrutura existente no fornecedor de 

Equipamentos para Cabeça de Poço. 
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Figura 16 - Estrutura sugerida adaptando-se a estrutura existente do fornecedor 

 

Fonte: Adaptado da Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

Nesta estrutura, basicamente foram feitas as seguintes adaptações: 

✓ A área de Contratos faz o papel da Gerência de Obsolescência e da Linha de 

comunicação com o Operador (cliente). Além disso, ela tem uma assessoria do 

Departamento Jurídico 

✓ Foi especificado o cargo da pessoa dentro da Alta Gerencia responsável por 

Gerenciamento de Obsolescência: Gerente de Operações e Serviços 

✓ Foi acrescentado o papel do Engenheiro de “Upgrade”, responsável por garantir que 

qualquer mudança no produto leve em consideração os aspectos relativos à 

obsolescência. 

As demais áreas foram mantidas inalteradas. 
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4.5.3.3 Avaliação de Risco (Procedimento 05) 

A Avaliação de Riscos de obsolescência, de acordo com a Recomendação de Melhores 

Práticas (3428B, 2015), é feita através de um processo principal de 7 passos, conforme 

mostrado na Figura 17, a seguir. 

Figura 17 - Processo de avaliação de riscos de obsolescência 

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

a) Avaliação do Plano de Suporte do Sistema (passo 1) 

O primeiro passo deve ser a consideração do tempo durante o qual o sistema deve ser 

mantido. É necessário levar em consideração o planejamento de atualizações de meia-idade e 

também quais subsistemas provavelmente serão modificados ou substituídos nesse estágio. Isso 

permitirá identificar o período para o qual cada componente na Lista de Materiais (BoM) é 

necessário. 

b) Planejamento de Recursos (passo 2) 

Este passo do processo visa identificar os recursos disponíveis para Gerenciar a 

Obsolescência que podem ser alocados ao projeto. 

✓ Pessoas (por exemplo, gerente de obsolescência)  
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✓ Ferramentas (por exemplo, ferramentas de monitoramento de obsolescência)  

✓ Orçamento para gerenciamento de obsolescência 

Como esses recursos são limitados, a Avaliação de Riscos de Obsolescência deve 

permitir decidir os principais componentes para os quais esses recursos devem ser utilizados 

para minimizar o impacto da obsolescência no desempenho e nos custos de manutenção do 

sistema. 

Nesse estágio, é necessário alinhar os recursos com a estratégia selecionada para atender 

aos termos contratuais do Gerenciamento de Obsolescência. 

c) Extrair e filtrar a Lista de Materiais (passo 3) 

A primeira atividade deve ser a divisão do sistema ou do equipamento em partes 

gerenciáveis. O nível de detalhe a ser considerado deve ser o nível prático mais baixo, a critério 

do Gerente de Obsolescência. A maioria dos problemas de obsolescência está sendo enfrentada 

no nível de componentes. Portanto, sugere-se que a lista completa de materiais (BoM) seja 

extraída do sistema para o nível de componente. Porém, no caso de um fornecedor de 

equipamentos para grandes projetos, o nível de componente pode estar no nível de 

equipamentos. 

O Gerente de Obsolescência deve filtrar os componentes óbvios de baixo risco da BoM. 

Isso permitirá reduzir esforços que podem ser perdidos ao se tentar a realização de uma 

avaliação exaustiva dos riscos para cada componente do BoM. Quaisquer componentes que 

atendam a um dos seguintes critérios devem ser filtrados: 

✓ Projeto padrão  

✓ Conectores padrão (modular)  

✓ Passivo  

✓ Mais de 5 anos até o fim da vida útil (YTEOL – Years to end of life) 

A lista de itens removidos deve ser revisada pela Gerencia de Engenharia, pelo 

Supervisor de Manutenção e / ou pelo Gerente do Programa para verificar se algum componente 

é crítico para a operação. 

As atividades necessárias para Extração e Filtragem da Lista de Materiais (Passo 3), 

Análise de Risco para cada Componente (Passo 4) e Priorização de Componentes e Decisões 

de Mitigação (Passo 5) são descritas como um fluxograma, conforme mostrado na Figura 18. 
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d) Análise de Risco para cada Componente (passo 4) 

O Risco de Obsolescência para cada componente na BoM filtrada deve ser avaliado de 

acordo com os seguintes parâmetros: 

i. Probabilidade 

Avaliar a probabilidade do componente se tornar obsoleto e se transformar em um 

problema de obsolescência. Isso pode ser avaliado considerando o nível de estoque disponível 

para esse projeto, comparado com a taxa de consumo, e o número de fabricantes disponíveis ou 

o número de anos até o fim da vida útil do componente (YTEOL). Utilizar a informação que 

estiver disponível. 

a. Número de fabricantes disponíveis 

✓ Um: Alto  

✓ Dois: Médio  

✓ Mais de dois: Baixo 

b. Anos até o fim da vida útil (YTEOL) 

✓ Menos de 2 anos: Alta  

✓ Entre 2 e 5 anos: Média  

✓ Mais de 5 anos: Baixa 

c. Estoque disponível versus taxa de consumo 

✓ Estoque baixo e alta taxa de consumo: Alto [se o custo do componente é 

baixo e fácil de armazenar e o lead time curto: Médio]  

✓ Estoque baixo e baixa taxa de consumo OU Estoque alto e alta taxa de 

consumo: Médio  
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Figura 18 - Fluxograma das atividades dos passos 3, 4 e 5 

 

Fonte: Adaptado da Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 
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ii. Criticidade de impacto 

Avaliar a criticidade de impacto da questão da obsolescência no funcionamento e 

desempenho do sistema. A criticidade de impacto representa a potencial perda de 

disponibilidade ou capacidade do sistema. 

✓ Crítico com relação à segurança: Alto  

✓ Critico com relação à capacidade: Médio  

✓ Nenhuma das alternativas acima: Baixo 

O nível de criticidade deve ser avaliado no nível da montagem ou no nível de 

componente, dependendo do tipo de sistema para o qual a BoM foi analisada. 

e) Priorização de Componentes e Decisões de Mitigação (passo 5) 

O número de fontes disponíveis ou o tempo até o fim da vida útil do componente 

(YTEOL) e a comparação entre o estoque disponível e a taxa de consumo indicará a 

probabilidade de ocorrência de um problema de obsolescência para cada componente, conforme 

mostrado na matriz de probabilidade da Figura 19. Caso ambos, o número de fontes disponíveis 

e o tempo até o fim da vida útil do componente (YTEOL), estejam prontamente disponíveis, o 

nível de risco usado deve ser o mais alto deles. 

Figura 19 - Matriz de Probabilidade de ocorrência de Obsolescência 

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 
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A probabilidade pode então ser combinada com a criticidade de impacto operacional 

para determinar o risco de obsolescência para esse componente, usando a matriz de riscos 

mostrada na Figura 20. 

Figura 20 - Matriz de Risco de ocorrência de Obsolescência 

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

Depois que o processo é seguido para todos os componentes na BoM filtrada, eles 

podem ser classificados com base no nível de risco de obsolescência. A principal prioridade no 

Gerenciamento da Obsolescência é implantar estratégias de mitigação para abordar os 

componentes de risco muito alto. A próxima prioridade é abordar os componentes de risco alto. 

Os componentes de risco baixo devem ser tratados de maneira reativa, porque não seria 

economicamente viável gerenciá-los de forma proativa. A análise dos recursos disponíveis, 

realizada no Passo 2, determinará a decisão que deve ser tomada em relação ao nível de 

proatividade para lidar com os componentes de risco médio. 

i. Risco de Obsolescência Alto e Muito Alto 

Para os componentes com risco Alto e Muito Alto, uma abordagem proativa precisará 

ser implementada. Esses componentes devem receber atenção primordial e estratégias de 

mitigação devem ser implementadas para reduzir a probabilidade e o impacto que os problemas 

de obsolescência possam ter no sistema. Exemplos de estratégias de mitigação são os seguintes: 
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✓ Avaliação aprofundada de risco (se houver dúvidas) 

✓ Considerações de projeto  

✓ Transparência tecnológica  

✓ Contratos de parceria com fornecedores  

✓ Monitoramento de obsolescência  

✓ Atualizações planejadas do sistema  

✓ Compra de mitigação de riscos  

✓ Continuação de fabricação autorizada 

Um risco de obsolescência Muito Alto deve ter a mais alta prioridade se a localização 

do ativo estiver em uma área de alto risco, alto custo de mitigação ou alto custo de resolução. 

Romero Rojo, Roy e Kelly, 2012), propuseram, como um critério adicional, avaliar os 

Fatores de Risco para cada um dos componentes com risco Muito Alto, a fim de obter um 

melhor entendimento sobre as fontes desse risco de obsolescência e, consequentemente, decidir 

a estratégia de mitigação mais adequada. Os principais critérios são: 

✓ Probabilidade 

✓ Impacto operacional 

✓ Custo de resolução 

Cada critério é cuidadosamente avaliado com base nos parâmetros que o definem. A 

importância relativa desses fatores é quantificada pelos pesos alocados. Uma vez que o Gerente 

de Obsolescência tenha analisado esses fatores para cada componente, uma decisão mais 

assertiva pode ser tomada sobre qual é a estratégia mais adequada para mitigar esse risco de 

obsolescência. 

Por exemplo, se a análise mostrar que há alta probabilidade de que um componente 

crítico de segurança se torne obsoleto e seja necessário por um longo período de tempo, mas o 

estoque restante não é suficiente para cobrir esse período; deve-se considerar a possibilidade de 

mitigar esse risco comprando estoque suficiente para cobrir o período restante para o qual esse 

componente é necessário (compra de mitigação de risco). 

Os fatores de risco representados por probabilidade, impacto operacional e custo de 

resolução são avaliados atribuindo-se o nível de risco para cada um dos seus critérios, conforme 

mostrado no Quadro 11, no Quadro 12 e no Quadro 13, e somando-se os valores em 

porcentagem correspondentes. 
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ii. Risco de Obsolescência Médio  

Para os componentes com risco Médio, uma abordagem proativa precisará ser 

implementada. O nível de proatividade necessário para lidar com esses componentes fica a 

critério do Gerente de Obsolescência. Obviamente, o nível de esforço exigido por esses 

componentes é inferior ao nível de esforço exigido para os componentes com risco de 

obsolescência Alto e Muito Alto. 

iii. Risco de obsolescência Baixo 

Para os componentes com risco de obsolescência Baixo, uma abordagem totalmente 

proativa não é apropriada nem econômica. Portanto, é aconselhável para esses componentes 

que os problemas de obsolescência sejam tratados de maneira reativa. 

Neste caso, a própria abordagem reativa não deixa de ser também uma estratégia, tal 

que não se destina recursos para a mitigação de risco, deixando-se para adotar uma abordagem 

resolutiva quando a obsolescência acontecer. Um exemplo desta situação é mostrado no Quadro 

23 para os dois componentes de baixo risco. Exemplos de abordagens de resolução são os 

seguintes: 

✓ Estoque existente 

✓ Recuperação 

✓ Equivalente 

✓ Alternativo 

✓ Fornecedores alternativos aprovados (aftermarket) 

✓ Emulação 

✓ Reprojeto menor 

✓ Reprojeto maior  

✓ Compra de última vez 

É importante notar que no caso de uma abordagem proativa, se mesmo com as 

estratégias de mitigação adotadas, acontecer um problema de obsolescência, a resolução a ser 

adotada será possivelmente uma das resoluções listadas acima. Um exemplo desta situação é 

mostrado no Quadro 23, onde para dois itens de Alto risco é adotada a “compra pela última 

vez” como uma abordagem de resolução. 
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Quadro 11 - Avaliação da probabilidade como fator de risco 

 

Fonte: Adaptado de (ROMERO ROJO; ROY; KELLY) 

 

 

 

 

 

Descrição do componente Código Item

Descrição do Risco Peso (%) Alto Médio Baixo

Níveis de estoque vs Necessidade restante do componente 

(Probabilidade de ficar sem estoque)

Segurança do Abastecimento

Fornecedores de segurança nacional

Segurança do Abastecimento

Confiabilidade da solução de fornecimento atual

Relacionamento com o fornecedor

Segurança do Abastecimento

Confiabilidade da solução de fornecimento atual

Número de outros usuários

Segurança do Abastecimento

Confiabilidade da solução de fornecimento atual

Frequência de mudança de projeto

Segurança do Abastecimento

Confiabilidade da solução de fornecimento atual

Prontidão do alerta de PCN (Nota 1)

Segurança do Abastecimento

Número de fornecedores

Segurança do Abastecimento

Tempo médio entre demandas (MTBD) (Nota 2)

Estágio do ciclo de vida (componentes)

Tempo para o fim da vida vs Necessidade do componente

Mudanças nos Regulamentos

Probabilidade calculada (%)

Notas 1. PCN – Product Change Note (Notificação de Mudança de Produto)

              2. MTBF – Mean Time Between Failure  (Tempo Médio Entre Falhas)

4

2

35

12

6

Avaliação da Probabilidade

25

10

3

2

1



 

99 

Quadro 12 - Avaliação do impacto operacional como fator de risco 

 

Fonte: Adaptado de (ROMERO ROJO; ROY; KELLY) 

Quadro 13 - Avaliação do custo de resolução como fator de risco 

 

Fonte: Adaptado de (ROMERO ROJO; ROY; KELLY) 

Descrição do componente Código Item

Descrição do Risco Peso (%) Alto Médio Baixo

 Criticidade de segurança (Nota 1)

Contribuição para o desempenho do sistema 

(criticidade da missão)

Nível de Integração

Nível / complexidade das interfaces

Capacidade do Gerente de Obsolescência  para

implementar resoluções de obsolescência

Modularidade

Complexidade

Impacto Operacional calculado (%)

Nota 1: Se for "Sim", marque "Alto", se for "Não", marque "Baixo"

10

10

15

40

15

10

Avaliação do Impacto operacional

Descrição do componente Código Item

Descrição do Risco Peso (%) Alto Médio Baixo

Criticidade de segurança (Nota 1)

Nível de integração

Nível / complexidade das interfaces

Número de itens no sistema

Complexidade

Custo de Resoluçãol calculado (%)

Nota 1: Se for "Sim", marque "Alto", se for "Não", marque "Baixo"

10

 

50

30

10

Avaliação do Custo de Resolução
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f) Atualização do Registro de Riscos (passo 6) 

Depois que as decisões sobre o nível de proatividade são tomadas e as estratégias de 

mitigação são decididas para todos os componentes (quando aplicável), elas precisam ser 

registradas e implementadas. Um registro de riscos deve ser mantido atualizado, fornecendo as 

seguintes informações para cada componente na BoM: 

✓ Status atual (obsoleto ou não)  

✓ Período para o qual o componente é necessário  

✓ Nível de risco  

✓ Detalhes sobre todos os parâmetros considerados na avaliação de risco (por 

exemplo, número de fabricantes, YTEOL (Year To End Of Life – Anos até o fim da 

vida), criticidade de impacto operacional, taxa de consumo, estoque disponível)  

✓ Estratégias de mitigação adotadas (por exemplo, compra de mitigação de risco, 

monitoramento, acordos de parceria com fornecedor)  

✓ Abordagem de resolução adotada (no caso de se tratar de um problema de 

obsolescência) 

O Quadro 14, a seguir, mostra um exemplo de Registro de Risco de Obsolescência. 

Quadro 14 - Exemplo de Registro de Risco de Obsolescência 

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

g) Revisão (passo 7) 

Periodicamente, a avaliação precisa ser revisada e atualizada, se necessário. Sugere-se 

revisá-la a cada seis meses para projetos na fase de fabricação (enquanto a fase de fabricação 

ainda não está concluída) e anualmente para projetos na fase de suporte (depois que a fase de 

fabricação já está concluída). Essa periodicidade estará sujeita a acordo entre Operador e 

Fornecedor. 

 

 

 

Item Código Fabricante Status

Período 

Requerido

Nível de 

Risco

Número de 

fabricantes YTEOL Impacto

Taxa de 

Consumo

Estoque 

Disponível Estratrégia de Mitigação Adotada

Abordagem de 

Resolução

1 12345 Xilix Obsolete 2 anos Alto 2 0 Mádio Alto 100 N/A Comprar pela última vez

2 23456 Thales Obsolete 3 anos Alto 1 0 Alto Alto 0 N/A Comprar pela última vez

3 25252 Motorolla In Production 5 anos Alto 1 2 Alto Alto 10 Compra de mitigação de riscos N/A

4 141414 HP Obsolete 5 anos Médio 3 0 Médio Baixo 50 Monitoramento de obsolescência N/A

5 9988774 BAE InProduction 5 anos Médio 1 4 Médio Médio 20 Monitoramento de obsolescência N/A

6 20552 Honeywell InProduction 5 anos Baixo 3 5 Baixo Baixo 100 Reativa N/A

7 787855 Texas Inst InProduction 5 anos Baixo 3 7 Médio Médio 100 Reativa N/A
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4.5.3.4 Monitoração de Obsolescência (Procedimento 06) 

A Monitoração de Obsolescência é feita através de três abordagens, conforme detalhado 

a seguir. 

a) Monitoração por Ferramentas de Componentes 

Esse é o processo que fornece a análise inicial para investigação e, por meio dessa 

capacidade, o gerenciamento contínuo da obsolescência em qualquer nível de um projeto. 

As Listas de Materiais (BoM) originais são provenientes do sistema de usuários locais, 

onde elas são gerenciadas e os dados são importados para uma Ferramenta de gerenciamento 

de obsolescência para análise. 

O dado mínimo necessário é o código de peça do fabricante, outros dados como o 

fabricante adiciona níveis de granularidade. Assim como o código de peça do fabricante, é 

recomendável incluir o código de peça local, pois isso fornece análise de "onde a peça é usada". 

As listagens podem ser importadas através de vários métodos, mas o mais comum é 

através de uma planilha do Excel com um modelo construído na ferramenta de Gerenciamento 

de Obsolescência para aceitar os dados da lista de componentes que o usuário deseja importar. 

A importação normalmente é gerenciada por um processo automatizado e é um processo 

bastante rápido, sujeito ao tamanho da lista de componentes. 

O Quadro 15, a seguir, mostra um exemplo de Lista de Componentes para Importação 

Quadro 15 - Exemplo de lista de componentes para importação 

Item Código do Fornecedor Descrição 

1 ADR02ARZ-REEL7  ADR02AR 5V voltage reference 0.1%  

2 ADR02ARZ-REEL    

3 INA148UA Inst. amp. Common-Mode SO-8  

4 INA337AIDGKTG4 Inst. amp. Hi Temp MSOP-8  

5 INA337AIDGKR    

6 INA337AIDGK   

7 LM2675MX -ADJ/NOPB Simple switcher 1A SO-8  

8 LM2903DRG4 Dual comparator SO-8 

9 LM2903DRG4   

10 LM2903DT   

11 LM317LMX/NOPB Regulator adj. SO- 

12 LM4132CMF-2.5 Voltage ref. 2.5V SOT23-5  

13 LM4132CMF-4.1  Voltage ref. 4.1V SOT23-5  
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Item Código do Fornecedor Descrição 

14 LP3965ESX-ADJ/NOPB Regulator 1,5A TO-263 

15 OPA2333AIDRG4 Dual Op. Amp. R-R SO-8  

16 OPA2333AID   

17 SP000255450 Low Drop Volt Tracker 50mA 

18 TLE6368G2 CPU Power Supply PG-DSO-36- 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

b) Monitoração Manual de Componentes 

Para os itens que não correspondem às informações contidas na Ferramenta de 

Monitoração de Componentes, será produzida uma lista de itens não correspondentes. Cabe 

então ao gerente de obsolescência realizar uma investigação, entrando ele próprio em contato 

com o fabricante ou pesquisando por informações na internet, para obter o status de maturidade 

de um componente. Essas informações são adicionadas à Ferramenta de Monitoração de 

Componentes para a emissão de relatórios consolidados. 

A Figura 21 a seguir, mostra um exemplo de relatório de análise de componentes. 

Figura 21 – Exemplo de Relatório de Análise de Componentes 

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

Na Figura 21, tem-se a seguinte definição para as cores: 
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✓ Azul: Desconhecido 

✓ Vermelho: Obsoleto 

✓ Amarelo: Disponível, mas com fornecedor único 

✓ Verde: Disponível com mais de um fornecedor 

c) Monitoração do Fornecedor 

Para os itens relatados pelo sistema de gerenciamento de componentes, incluindo as 

adições manuais, uma Lista de fabricantes aprovados é relatada pela ferramenta. Os 

fornecedores devem usar essa Lista de fabricantes aprovados como base para a seleção de novas 

peças ou componentes de uma fonte qualificada. A manutenção da Lista de fabricantes 

aprovados é importante, pois os fabricantes mudam ou encerram suas atividades da mesma 

maneira que um componente se torna obsoleto. 

i. Gerenciamento de questões de obsolescência 

Normalmente chamado de gerenciamento de "Caso", em que o responsável pelo 

Gerenciamento de Obsolescência analisará e registrará recomendações sobre o tratamento de 

um problema ou preocupação de obsolescência. Essas informações podem ser compartilhadas 

com os usuários apropriados de uma organização e formam uma base de referência para tomada 

de decisões, o que também é benéfico para compartilhar custos e mitigações com outros 

projetos e produtos em uma organização. 

Algumas ferramentas de gerenciamento de obsolescência têm a capacidade de gerenciar 

"casos". 
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4.5.3.5 Processo de Resolução (Procedimento 07) 

O Processo de Resolução de problemas de obsolescência envolve o fornecedor e o 

operador e visa tomar as decisões e ações necessárias para resolver o problema de 

obsolescência. 

A Figura 22, a seguir, mostra um diagrama de atividades que é um exemplo de Processo 

de Resolução. 

Figura 22 - Exemplo de Processo de Resolução de Obsolescência 

PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE OBSOLESCÊNCIA

O
P

E
R

A
D

O
R

F
O

R
N

E
C

E
D

O
R

Início
Notificação de 
problema ou 
preocupação

Solicite mais 
informações 

Valida o problema 
ou preocupação

Foi validado?

Precisa mais 
infromações?

Não

Sim

Tem um 
substituto FFF 

disponível?
Sim

Identifica as 
opções de 
resolução

É necessária 
requalificação?

Notifica o 
Operador sobre as 

opções de 
resolução

Problema / 
preocupação não 

aplicável - 
nenhuma ação 

adicional

Implementa 
substituição de FF

Problema 
resolvido

Implementa 
proposta original

Colabora e 
implementa a 

resolução coletiva

O Operador revisa 
as opções

Operador 
concorda

Solução melhor 
Identificada

Envia Alerta de 
obsolescência 
para o Forum

Informa o 
Fornecedor sobre 

a solução 
alternativa

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

O envio de informações para o Forum de Gerenciamento 
de Obsolescência é um POSSIVEL PROCESSO FUTURO

FFF: Form, Fit and Function (Forma, Encaixe e Função)
FF: Form and Fit  (Forma e Encaixe)

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

Neste processo, o custo de resolução é de propriedade do Operador. 
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4.5.3.6 Arranjos de Fornecedores (Procedimento 08) 

O entendimento da Cadeia de Suprimentos sobre os requisitos de Gerenciamento de 

Obsolescência do Cliente Final precisa ser repassado para os fornecedores dos níveis mais 

baixos da cadeia de suprimento para minimizar qualquer risco da obsolescência para a 

capacidade e operação do cliente. É essencial garantir que as cláusulas e obrigações contratuais 

corretas sejam colocadas e compreendidas. 

Os principais pontos a serem abordados ao selecionar e manter um relacionamento com 

o fornecedor são mostrados no Quadro 16, a seguir. 

Quadro 16 - Pontos a serem abordados com o fornecedor 

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

A capacidade do fornecedor deve ser avaliada regularmente (anualmente), garantindo 

que o fornecedor tenha uma cadeia de suprimentos robusta que garanta não apenas a 

continuidade, mas atenda: 

✓ Falsificação  

✓ Risco de mercado paralelo  

✓ Materiais e componentes frutos de conflitos 

✓ Avaliação de riscos e plano de continuidade em caso de uma grande interrupção no 

fornecimento 

 

Requisito Atende? Peso (1-5)
Existe uma cultura no fornecedor para abordar o Gerenciamento 

de Obsolescência

Existe um responsável nomeado para Gerenciamento de 

Obsolescência?

Se o fornecedor usa outros fornecedores, eles são versados nos 

requisitos de gerenciamento de obsolescência do cliente final

O fornecedor possui o seguinte?

Processo de Gerenciamento de Obsolescência

Política de Gerenciamento de Obsolescência

Estratégia de Gerenciamento de Obsolescência

Plano de Gerenciamento de Obsolescência

Ferramenta de gerenciamento de obsolescência para identificar a 

maturidade de risco

Tenha um bom processo de avaliação e mitigação de riscos

Reconhece o impacto da legislação

Tem estabelecida e mantém uma prática regular de comunicação
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4.5.3.7 Relatórios de Gerenciamento de Obsolescência (Procedimento 09) 
 

a) Relatório de Atividades de Obsolescência do Fornecedor 

O relatório mostrado no Quadro 17 deverá ser enviado para o Operador a cada [período 

acordado entre Operador e Fornecedor], a menos que seja identificado um Alerta de 

Gerenciamento de Obsolescência que será processado imediatamente. 

O Relatório de Atividades de Obsolescência do Fornecedor mostrará as atividades de 

Gerenciamento de Obsolescência que foram realizadas pelo Fornecedor sob sua 

responsabilidade de acordo com os requisitos contratuais. Este relatório de atividades será 

referente ao [período acordado entre Operador e Fornecedor] anterior, desde o último Relatório 

Periódico enviado para o Operador.  

Este relatório deverá conter as seguintes informações: 

✓ Um resumo das partes afetadas e as decisões que o Operador é obrigado a tomar 

para resolver ou mitigar os problemas ou preocupações de obsolescência de que o 

Operador é responsável pela resolução. 

✓ Todas as atividades que o Fornecedor realizou como parte de sua responsabilidade 

nos termos contratuais, para questões e preocupações de obsolescência de que ele é 

responsável pela mitigação e resolução.  Isso será apenas informativo, mas dará 

visibilidade ao Operador caso ele deseje entender o efeito em outros equipamentos 

em outros lugares. 

Normalmente o período acordado entre o Operador e o Fornecedor para o envio dos Relatórios 

de Gerenciamento de Obsolescência é de seis meses. 
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Quadro 17 – Atividades de obsolescência do fornecedor 

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

Produto / ativo:

Campo:

Data:

Fornecedor:

Códido do 

Componente

Fabricante do 

Componente

Unidade de 

Entrega

Número de 

Identificação

Resolução 

Proposta

Custo

Códido do 

Componente

Fabricante do 

Componente

Unidade de 

Entrega

Número de 

Identificação

Resolução 

Implementada

Preocupações de obsolescência que exigem autorização do operador para prosseguir com a mitigação

Códido do 

Componente

Fabricante do 

Componente

Unidade de 

Entrega

Número de 

Identificação

Data de fim de 

vida

Mitigação 

proposta

Custo Comentários

Preocupações de obsolescência que foram mitigadas pelo fornecedor durante o período coberto pelo relatório

Códido do 

Componente

Fabricante do 

Componente

Unidade de 

Entrega

Número de 

Identificação

Data de fim de 

vida

Mitigação 

implementada

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE OBSOLESCÊNCIA DO FORNECEDOR

Comentários

Comentários

Relatório de Problemas de Obsolescência

Relatório de Preocupações com Obsolescência

Problemas de obsolescência que exigem autorização do Operador antes da resolução

Problemas de obsolescência que foram resolvidos pelo Fornecedor durante o período do relatório
Comentários
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b) Relatório geral de status de obsolescência 

O Relatório Geral de Status de Obsolescência deverá mostrar o status de uma lista de 

equipamentos que foram entregues pelo fornecedor para o Operador. Este relatório é composto 

de várias partes: 

✓ Título 

• Uma parte referente ao título mostrando a data do relatório, nome do 

fornecedor, nome do operador.  

✓ Visão Geral 

• Essa parte mostra uma visão geral de alto nível do status de obsolescência dos 

equipamentos do fornecedor.  

• Esta parte do relatório deverá conter hyperlinks, que ao serem clicados, 

permitam ao Operador ser levado diretamente à parte detalhada do 

equipamento em que ele está interessado. 

• Se tiver sido fornecida mais de uma versão do equipamento para o Operador 

(com uma configuração diferente), então cada versão do equipamento deverá 

ser listada. 

✓ Visão Detalhada 

• Essa parte permite que o Operador tenha uma visão mais detalhada do status 

de obsolescência do equipamento, mostrando uma análise aprofundada da 

integridade de peças e conjuntos dentro da estrutura do produto. 

Do Quadro 18 ao Quadro 22 e na Figura 23, a seguir, são mostrados os detalhes e o 

formato das informações que devem ser fornecidas ao Operador em forma de Relatórios de 

Status de Obsolescência. 
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Quadro 18 - Título do Relatório de Status de Obsolescência 

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

 

Seguem no Quadro 19 abaixo, as Definições e Códigos de cores utilizadas nos 

Relatórios. 

Quadro 19 - Definições e Códigos de cores utilizadas nos Relatórios 

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

 

 

 

 

Logotipo do Fornecedor 

[Inserir o logotipo aqui]

RELATÓRIO DE INTEGRIDADE DE OBSOLESCÊNCIA 

DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS

Data: Dia/Mês/Ano [Inserir aqui]

Relatório emitido pelo [Inserir o nome do fornecedor aqui] para o [Inserir 

o nome do Operador aqui]

Clique aqui para entrar 

no Relatório

Relatório gerado pelo 

fornecedor de equipamentos 

submarinos que mostra a 

integridade,  com relação à 

obsolescência, de todos os 

equipamentos fornecidos 

pelo fornecedor e entregues 

para o Operador. 

Este relatório mostra o status 

de obsolescência do 

equipamento entregue e a 

localização do equipamento 

afetado.

Vermelho:

Ambar:

Amarelo:

Verde:

Roxo:

EOL - End of Life Notice (Notificação de Fim de Vida)

PDN - Product Discontinuance Notice (Notificação de Descontinuação do Produto)

O componente é declarado obsoleto pelo fabricante original

Uma nota de aviso de obsolescência (por exemplo, EOL, PDN) foi emitida para o componente e ele não deve ser 

usado em novos projetos

Componente de fonte única

O Componente possui várias fontes de suprimento

Uma solução logística foi implementada pelo Fornecedor para resolver um problema ou preocupação de 

obsolescência, por exemplo, estoque adquirido após fonte de mercado identificada
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Quadro 20 - Visão geral dos status dos equipamentos 

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

Seguem abaixo as definições dos Campos no Quadro de Visão Geral dos Status dos 

Equipamentos: 

✓ Equipamento do Sistema de Controle de Produção: 

• O nome do equipamento que está sendo analisado 

✓ Número de Série: 

• O Número de Série exclusivo alocado para um item 

✓ Campo: 

• Nome do campo em que o equipamento está operacional 

✓ Fase de Projeto: 

• O Número da Fase do Projeto, para a qual o equipamento foi entregue  

✓ Número do Poço: 

• O nome exclusivo do poço (pode ser alfanumérico) 

✓ Código do Fabricante: 

• O Número de Peça (Código) do fabricante 

✓ Geração / Modelo: 

• Geração do Equipamento / Tipo do Modelo - não obrigatório 

✓ Revisão: 

• Quando a peça / equipamento de um fabricante foi fabricado para mais de uma 

revisão, o número da revisão é necessário para fins de Gerenciamento de 

Configuração. 

 

 

 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Subsea Control Module (SCM) 001 Snohvite Snohvite 1 1 1213456-01 1.0

Subsea Control Module (SCM) 002 Natalia Natalia 1 2 1554465-02 2.0

Subsea Distribution Unit (SDU) 001 Tyrihans Tyrihans 1 3 1554488-02 1.0

Umbilical Termination Assembly (UTA) 005 Asgard Asgard 1 1 1213456-01 1.0

Subsea Tree (X-Tree) 001 Midgard Asgard 2 5 5588776-01 1.0

Well Jumper / Connector 005 Smorbukk North Asgard 2 6 1213456-01 1.0

Manifold 003 Smorbukk North Asgard 3 1 4754444-01 1.0

High Integrity Pressure Protection Sistem (HIPPS) 007 South Asgard 1 8 256322-01 1.0

Separation & Boosting 008 Yttergryta Yttergryta 1 1 1213456-01 1.0

Flowline Jumper / Connector 002 Gamma Gamma 2 10 1245454-01 1.0

Pipeline End Termination (PLET) 007 Curran Oseberg Center 2 11 1213456-01 1.0

Well head 008 Curran Oseberg Center 3 1 0115522-01 1.0

Master Control Station (MCS) 005 Oseberg Oseberg Center 1 6 5445588-05 2.1

Electric Power Unit (EPU) 003 Oseberg Delta 2 Oseberg Center 1 6 1779955-03 1.0

Topside Umbilical Termination Unit (TUTU) 008 Oseberg Delta 3 Oseberg Center 1 6 5451312-05 1.0

Hydraulic Power Unit (HPU) 001 Oseberg Delta 4 Oseberg Center 1 6 2211548-07 1.0

* Clique no Número de Série para visualizar o status de obsolescência do equipamento

VISÃO GERAL DOS STATUS DOS EQUIPAMENTOS

Número do Poço 

Alfanumérico

Código do 

Fabricante

Geração / 

Modelo
Revisão

Status 

Atual

Integridade Prevista
Equipamentos do Sistema de Controle do Produção

Número 

de Série *
Campo Projeto Fase

Grupo de 

Poços

Visão geral da integridade com relação à obsolescência de todos os equipamentos entregues pelo Fornecedor ao Operador 
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Quadro 21 - Visão detalhada do Status de Obsolescência – Exemplo do SCM 

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

Quadro 22 - Visão detalhada do Status de Obsolescência – Exemplo da MCS 

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

O formato do Relatório do Quadro 21 acima deve ser usado para articular a visão geral 

do risco de obsolescência de um Produto (neste exemplo, um SCM). O relatório deve basear-

se na Estrutura Detalhada do Produto ou Equipamento que foi declarado dentro do Escopo do 

Plano de Gerenciamento de Obsolescência. 

Quando o risco de obsolescência tiver sido identificado no relatório de visão geral 

acima, um relatório periódico deve ser referenciado para fornecer detalhes do risco ao 

Operador. Se um risco de obsolescência tiver sido identificado no produto desde o último 

Relatório Periódico, um Alerta de Obsolescência do Gerenciamento de Obsolescência deverá 

ter sido publicado pelo Fornecedor e isso deverá ser referido, se aplicável. 

Status de Obsolescência Retornar para Visão Geral

Subsea Control Module (SCM) Número de Série: 001 Status Atual:

Revisão: 1.0

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4
Equipmento 

/ Código

Status 

Atual
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Relatório de 

Atividades

Visão Geral do Equipamento de Teste

Unidade de Testes Eletrônico

Base de Teste

Visão Geral do Sistema Hidráulico

Fluído de Controle

Medidor de Vazão

Válvula "Shuttle"

Entrada / Saída Hidráulica

"Manifold" Visão Geral do "Manifold"

Bloco do "Manifold"

Sensor de Pressão

Válvula de Controle

Acumulador

Visão Geral do Subsistema Elétrico

Acoplador Elétrico

Montagem da Fiação

Módulo Eletrônico Submarino (SEM) Visão Geral do SEM

Unidade de Alimentação

Cartão de MODEM

Cartão Microprocessador

Cartão de Saída Digital Visão Geral do Cartão de Saída Digital

Placa de Circuito Impresso

Plano Traseiro

Indutor

Capacitor

Dispositivo Lógico Propgramável

Cartão de Interface Serial

Cartão de Interface SIIS

SEM - Subsea Electronic Module (Módulo Eletrônico Submarino)

Equipamento de Teste

Sistema Hidráulico

Subsistema Elétrico

Status de Obsolescência Retornar para Visão Geral

Master control Station (MCS) Ver 2.1
Status Atual:

Nível 1 Número de Série Número da Revisão Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Cabinete

Estação de Trabalho

Fonte de Alimentação

Unidade de Comunicação
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O relatório acima é apenas para fins de demonstração e é baseado em um exemplo 

representativo de um Módulo de Controle Submarino (SCM). O exemplo de Estrutura 

Detalhada de Produto ou Componente em que o relatório acima se baseia pode ser encontrado 

na Figura 23. Alguns elementos dessa estrutura não aparecem no relatório acima para fins de 

brevidade. 

Figura 23 - Exemplo de Estrutura Detalhada de Produto ou Componente 

Subsea Control Module (SCM)
Módulo de Controle Submarino

Equipamento de 
Teste

Subsistema Hidráulico Subsistema Elétrico

Unidade de Testes 
Eletrônico

Base de Teste Fluido de Controle Medidor de Vazão Válvula  Shuttle 
Entrada / Saída 

Hidráulica
 Manifold Acumulador

Sensor de Pressão
Bloco do 

"Manifold"
Válvula de Controle

Acoplador Elétrico
Montagem da 

Fiação
Módulo Eletrônico 
Submarino (SEM)

Unidade de 
Alimentação

Cartão de MODEM
Cartão 

Microprocessador
Cartão de Saída 

Digital
Cartão de Interface 

Serial
Cartão de Interface 

SIIS

Plano TraseiroCapacitor
Dispositivo Lógico 

Propgramável
Indutor

Placa de Circuito 
Impresso

Estrutura detalhada referente ao SCM contendo somente os itens mostrados no Quadro 20 
 

Fonte: Adaptado da Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

c) Alerta de Obsolescência do Gerenciamento de Obsolescência 

Pode haver ocasiões em que um problema ou preocupação urgente de obsolescência seja 

descoberto pelo Fornecedor no decorrer de seu processo de Gerenciamento de Obsolescência. 

Para alguns casos, esperar até o próximo relatório periódico para que uma resolução seja 

autorizada pelo Operador pode ser tarde demais, pelo fato de poder afetar a capacidade ou 

aumentar os custos de resolução antes do processo periódico de autorização.  

Nesses casos, o Fornecedor emitirá ao Operador um Alerta de Obsolescência do 

Gerenciamento de Obsolescência. Este Alerta de Gerenciamento de Obsolescência fornecerá, 

como um mínimo, as seguintes informações: 
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✓ DATA  

✓ EQUIPAMENTO AFETADO  

✓ PEÇA AFETADA  

✓ DATA FINAL DA VIDA  

✓ IMPACTO PARA O OPERADOR  

✓ DETALHE DA RESOLUÇÃO PROPOSTA 

✓ CUSTO DA RESOLUÇÃO PROPOSTA 

Quadro 23 - Exemplo de Alerta de Obsolescência 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Logotipo do Fornecedor 

[Inserir o logotipo aqui]
NÚMERO:

[Inserir número 

do Alerta aqui]

DATA:

DATA FINAL DA VIDA:

CUSTO DA RESOLUÇÃO PROPOSTA:

EQUIPAMENTO AFETADO:

PEÇA AFETADA:

IMPACTO PARA O OPERADOR:

DETALHE DA RESOLUÇÃO PROPOSTA:

Relatório emitido pelo [Inserir o nome do fornecedor aqui] para o [Inserir o nome 

do Operador aqui]

ALERTA DE OBSOLESCÊNCIA 

Data: Dia/Mês/Ano [Inserir aqui]
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4.5.3.8 Diagramas de Ciclo de Vida do Produto (Procedimento 10) 

Atualizações devido à obsolescência durante o ciclo de vida do produto podem ser 

necessárias e devem ser prevista na fase de projeto. Para produtos legados estas atualizações 

devem ser estimadas em função das avaliações de risco com a ajuda de quaisquer outros dados 

relevantes disponíveis. 

Um exemplo de Diagrama de Ciclo de Vida demonstrando a necessidade de atualizações 

ou reprojetos de produtos instigados pelo status de risco de obsolescência do equipamento é 

mostrado no Quadro 24, a seguir. 

Quadro 24 - Diagrama de Ciclo de Vida – Exemplo do SCM 

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Lançamento do Produto Atualização de Produto 1 Atualização de Produto 2

Cronograma de risco de obsolescência

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Visão Geral do Subsistema Elétrico

Acoplador Elétrico

Montagem da Fiação

Módulo Eletrônico Submarino (SEM) Visão Geral do SEM

Unidade de Alimentação

Cartão de MODEM

Cartão Microprocessador

Cartão de Saída Digital Visão Geral do Cartão de Saída Digital

Placa de Circuito Impresso

Plano Traseiro

Indutor

Capacitor

Dispositivo Lógico Propgramável

Cartão de Interface Serial

Cartão de Interface SIIS

SEM - Subsea Electronic Module (Módulo Eletrônico Submarino)

Subsistema Elétrico

Compra pela última 

vez. A mitigação de 

risco é Comprar para 

Manter o Produto, e 

que deve ser calculada 

para manter  o Produto 

até o próximo ponto de 

atualização.

Deve-se demonstrar que as atualizações do produto devido a um cluster de risco de obsolescência devem 

estar alinhadas com quaisquer atualizações de capacidade planejadas
Um cluster significativo de risco 
de obsolescência determina o 
ponto de atualização / 
reprojeto do produto.
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4.5.3.9 Gerenciamento de desempenho (Procedimento 11) 

Para determinar a prevenção de custos resultante da implementação de uma estratégia 

proativa de gerenciamento de obsolescência, deve-se usar a metodologia de prevenção de 

custos. A seguir, no Quadro 25, é mostrado um método reconhecido que foi adotado por 

programas no Reino Unido e nos Estados Unidos. 

Quadro 25 - Custos de resolução de engenharia não recorrentes 

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

Os dados de métricas de resolução usados para demonstrar isso foram extraídos do 

Estudo de Métricas de Custo de Resolução de Obsolescência de Componentes do Ministério da 

Defesa (MOD) do Reino Unido, datado de março de 2004. 

A metodologia de prevenção de custos classifica cada resolução do menor para o maior 

custo. A redução de custos é determinada subtraindo o custo de uma resolução (Tabela 2) do 

custo da próxima resolução de custo mais alto. A Figura 24 fornece representação gráfica dos 

custos e o Quadro 26 lista todos os valores dos custos evitados resultantes. 

 

 

 

 

 

Resolução Custo (£)

Estoque existente 100£                        

Recuperação 1.300£                    

Equivalente 5.300£                    

Alternativo 13.500£                 

Mercado de reposição 15.900£                 

Emulação 73.000£                 

Reprojeto Menor 74.400£                 

Reprojeto Maior 305.900£               
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Figura 24 - Gráfico de Custo de Resolução 

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

Quadro 26 - Valores dos Custos Evitados 

  

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

a) Exemplo de Prevenção de Custo 

Um exemplo de redução total de custos alcançada com a adoção de uma estratégia 

proativa de Gerenciamento de Obsolescência, através da implementação das resoluções mais 

eficazes para cada problema ou preocupação de obsolescência, durante o programa, é mostrado 

no Quadro 27, a seguir. 

Resolução Custo Evitado (£)

Estoque existente 1.200£                    

Recuperação 4.000£                    

Equivalente 8.200£                    

Alternativo 2.400£                    

Mercado de reposição 57.100£                 

Emulação 1.400£                    

Reprojeto Menor 231.500£               

Reprojeto Maior 0£                             
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Quadro 27 - Exemplos de Prevenção de Custos  

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

Exemplo: 

Para determinar a estimativa de custo evitado do exemplo, o custo da estratégia de 

Gerenciamento de Obsolescência é deduzido do Custo Total Evitado. 

Custo Total Evitado em 3 anos = £ 2.945.400 

Custo total de implementação de um programa proativo de Gerenciamento de Obsolescência = 

£ 100.000 por ano 

Prevenção Total de Custos por um período de 3 anos = £ 2.945.400 menos £ 300.000 = 

£ 2.645.400 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução Número de resoluções 

implementadas

Custo Evitado (£) Custo Evitado 

Total (£)

Estoque existente 14 1.200£                  16.800£                 

Recuperação 0 4.000£                  0£                            

Equivalente 140 8.200£                  1.148.000£          

Alternativo 16 2.400£                  38.400£                 

Mercado de reposição 14 57.100£                799.400£              

Emulação 12 1.400£                  16.800£                 

Reprojeto Menor 4 231.500£             926.000£              

Reprojeto Maior 0 0£                           0£                            

Total 200 2.945.400£          
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4.5.3.10 Plano de Transição (Procedimento 12) 

O acordo Contratual entre o Operador e o Fornecedor definirá a data da transição da 

fase com suporte para a fase sem suporte. Pode ser no momento em que o equipamento for 

retirado de serviço, quando o Contrato de Serviço expirar ou quando um fornecedor diferente 

for contratado para dar suporte. Normalmente, estas condições são definidas pelos termos 

contratuais. 

No momento da Transição, o Fornecedor deve fornecer ao Operador as seguintes 

informações: 

✓ Status da configuração do equipamento  

✓ Análise de Status de Obsolescência por [período acordado entre Operador e 

Fornecedor] após a transição, onde o equipamento ainda está em serviço  

✓ Lista de componentes e sua lista de produtos químicos cobertos pela legislação  

✓ Informações de Projeto no momento da transição  

✓ Configuração de Software no momento da transição  

✓ Previsões de Tempo Médio entre Falhas (Mean Time Between Failures – MTBF) 

para equipamentos que ainda estiverem em serviço  

✓ Registro de Serviço do Equipamento  

✓ Nível de Prontidão da Tecnologia (Technology Readiness Level - TRL) 

Todos os itens acima devem estar contemplados no Contrato de Serviço de 

Gerenciamento de Obsolescência ou no Contrato de Serviço Geral Firmado entre o Fornecedor 

e o Operador. 

Os fornecedores podem querer refletir isso em sua cadeia de suprimentos e, nesses 

casos, é recomendável manter uma tabela de itens e registrar a conformidade para atender aos 

requisitos dos Operadores. 
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4.5.4 Considerações sobre avaliação e resultados de desempenho 

Para a avaliação do artefato, ou seja, do Conjunto de Procedimentos, o ideal seria a sua 

utilização para a implantação do serviço de Gerenciamento de Obsolescência em um caso real. 

Entretanto, esta opção não foi viável no contexto deste estudo por limitação de recursos e pelo 

fato dos documentos a serem criados constituírem propriedade industrial do fornecedor que 

estiver implantando o serviço. Postas estas limitações, a avaliação foi feita em ambiente 

simulado, de forma simplificada, porém com ênfase no Procedimento 05 – Avaliação de Riscos, 

que é a etapa mais extensa e uma das mais importantes na elaboração do Plano de 

Gerenciamento de Obsolescência. Para esta etapa foram utilizados dados reais, porém 

descaracterizados por questões de sigilo, mas que mantiveram as propriedades relevantes para 

permitir a avaliação e a validação do Conjunto de Procedimentos. 

A Figura 25 mostra um fluxograma básico que será utilizado para a Avaliação de Riscos, 

conforme o Procedimento 05. 

Figura 25 - Fluxograma de Avaliação de Riscos conforme o Procedimento 05 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O Conjunto de Procedimentos foi elaborado para ser completo, sem informações 

duvidosas e simples o bastante para permitir ao fornecedor de sistemas de controle para 
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equipamentos de cabeça de poço elaborar os documentos necessários para a implantação do 

Serviço de Gerenciamento de Obsolescência de forma a atender aos requisitos do operador, na 

fase pós-venda, com o melhor custo benefício possível. Portanto, completeza, clareza e 

simplicidade são os principais requisitos de desempenho esperados do Conjunto de 

Procedimentos. 

4.6 Avaliação do Artefato 

A avaliação do Conjunto de Procedimentos, ou seja, a verificação da sua funcionalidade 

foi feita em ambiente simulado, de forma simplificada, porém com ênfase no Procedimento 04 

– Avaliação de Risco, que é a etapa mais extensa e uma das mais importantes na elaboração do 

Plano de Gerenciamento de Obsolescência. Para esta etapa foram utilizados dados reais, porém 

descaracterizados por questões de sigilo, mas que mantiveram as propriedades relevantes para 

permitir a avaliação de riscos e, consequentemente, a validação do Conjunto de Procedimentos. 

Considerando-se que os equipamentos a serem selecionados são de um fornecedor de 

equipamentos para cabeça de poços com seus respectivos sistemas de controle, e que os projetos 

até então não consideravam quaisquer requisitos com relação a obsolescência de equipamentos 

e conjuntos, foi necessário consultar o especialista em Sistemas de Controle (Autoridade de 

Projeto) para avaliar quais projetos deveriam ser considerados neste estudo. 

Segundo o especialista em Sistemas de Controle, desde 2005, a empresa em questão 

desenvolveu três grandes projetos, que serviram como referências para projetos similares 

desenvolvidos posteriormente. Estes três projetos de referência, doravante denominados de 

projetos A, B e C, foram utilizados no contexto deste estudo. 

Foi recomendado pelo especialista em Sistemas de Controle, analisar as listas de 

materiais para o primeiro nível da BoM (Bill of Material) de cada projeto, de onde saíram as 

listas de equipamentos para serem enviadas para o cliente como parte dos documentos 

contratuais. Estas listas também servem de referência para negociação do Serviço de 

Gerenciamento de Obsolescência com os fornecedores de peças e conjuntos dos equipamentos 

listados. Fica claro, portanto, que Gerenciamento de Obsolescência é um dos aspectos do 

gerenciamento da cadeia de suprimento. 

A Avaliação de Riscos de Obsolescência e, consequentemente, a seleção dos 

Equipamentos foi feita com base no método de 7 passos recomendado pela Recomendação de 
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Melhores Práticas (3428B, 2015), conforme o Procedimento 05 do Conjunto de Procedimentos, 

reproduzido na Figura 26, a seguir. 

Figura 26 - Processo de Avaliação de Riscos conforme o Procedimento 05 

 

Fonte: Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

4.6.1 Avaliação do plano de suporte do sistema 

O primeiro passo foi verificar qual o tempo que o sistema deve ser mantido. Conforme 

informado pelo especialista em Sistemas de Controle, os projetos A, B e C foram desenvolvidos 

em atendimento a contratos firmados com um grande cliente da área de exploração e produção, 

que entre outros requerimentos, estipulam a vida útil exigida para os principais equipamentos 

e suas respectivas ferramentas. Neste caso, o tempo de suporte do sistema, foi determinado 

contratualmente, sendo de 25 anos, contados a partir da data de entrega do projeto. Entretanto, 

o Contrato Geral de Serviço, ao qual deve ficar vinculado o Serviço de Gerenciamento de 

Obsolescência, é revisto a cada 3 anos. 

4.6.2  Planejamento de Recursos 

No contexto deste estudo, onde a Avaliação de Riscos foi feita de forma simulada, não 

foi considerado um orçamento previsto. Os recursos disponíveis, em termos de pessoas foi o 

próprio autor deste estudo atuando principalmente como o Gerente de Obsolescência com o 
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suporte do especialista em Sistemas de Controle, e em termos de recursos materiais, os próprios 

sistemas da empresa.  

Em termos de Estrutura Organizacional, foi adaptada a estrutura organizacional 

existente, conforme mostrada como exemplo no Procedimento 04 e reproduzida na Figura 27, 

a seguir. 

Figura 27 - Estrutura existente no fornecedor adaptada conforme o Procedimento 04 

 

Fonte: Adaptado da Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 
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4.6.3 Extração e Filtragem da Lista de Materiais 

As listas de materiais (BoM – Bill of Material) foram extraídas do sistema de 

gerenciamento da empresa, o SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte in der 

Datenverarbeitung, no idioma alemão, ou Systems, Applications and Products in Data 

Processing, no idioma inglês, que numa tradução livre para português quer dizer, Sistemas, 

Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados), através da transação CS012, que permite 

exportar os dados extraídos para uma planilha de Excel. Assim foram geradas três listas de 

materiais em forma de planilhas, uma para o Projeto A, uma para o Projeto B e uma para o 

Projeto C. 

As Listas foram filtradas conforme o Passo 3 do Procedimento 05, Avaliação de Riscos 

de Obsolescência, para remover os itens que se enquadram em qualquer um dos critérios abaixo, 

e posteriormente foram revisadas pelo especialista em Sistemas de Controle. 

✓ Projeto padrão (arquitetura aberta, conectores padrão, modular); 

✓ Passivo; 

✓ Mecânico; 

✓ Mais de 7 anos para o fim da vida. 

 

Projeto A 

 

O projeto A contém 63 itens no primeiro nível da sua BoM, que após filtrados, resultou em uma 

lista de 5 equipamentos, conforme mostrados no Quadro 28, a seguir: 

 

Quadro 28 - Lista dos conjuntos do Projeto A 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Projeto B 

 

O projeto B contém 48 itens no primeiro nível da sua BoM, que após filtrados, resultou em uma 

lista de 6 equipamentos, conforme mostrados no Quadro 29, a seguir: 

 

 

 

 

 

Nível Item Código Revisão Descrição

.1 0001 00010001 11 Estação Mestre de Controle

.1 0003 00030002 03 Unidade de Suprimento Hidráulico

.1 0004 00040003 01 Estação de Operação Remota

.1 0030 00300004 09 Módulo de Controle Submarino

.1 0072 00720005 02 Equipamento de Teste Portátil
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Quadro 29 - Lista dos conjuntos do Projeto B 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Projeto C 

 

O projeto C contém 66 itens no primeiro nível da sua BoM, que após filtrados, resultou em uma 

lista de 8 equipamentos, conforme mostrados no Quadro 30, a seguir: 

 

Quadro 30 - Lista dos conjuntos do Projeto C 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.6.4 Análise de risco para cada componente 

Os parâmetros de Probabilidade, através dos seus componentes “Número de fabricantes 

disponíveis”, “Anos até o fim da vida”, “Estoque disponível versus taxa de consumo” e 

“Criticidade” foram analisados conforme o método utilizado no Procedimento 05 e os 

resultados foram apresentados no Quadro 31, no Quadro 32 e no Quadro 33 da seção a seguir, 

de forma a reduzir o número de quadros do texto. 

4.6.5 Priorização de Componentes e Decisões de Mitigação 

O Risco de Obsolescência foi avaliado para cada um dos componentes de cada lista 

(BoM), conforme o passo 5 do Procedimento 05. O Quadro 31, o Quadro 32 e o Quadro 33 

mostram as avaliações de Risco de Obsolescência para os itens das listas dos Projetos A, B e 

C, respectivamente. 

Nível Item Código Revisão Descrição

.1 0010 00100011 09 Estação Mestre de Controle

.1 0020 00200012 04 Estação de Operação Remota

.1 0090 00900013 03 Módulo de Controle Submarino - Tipo 1

.1 0100 01000014 03 Módulo de Controle Submarino - Tipo 2

.1 0110 01100015 03 Módulo de Controle Submarino - Tipo 3

.1 0360 03600016 05 Equipamento de Teste Portátil

Nivel Item Código Revisão Descrição

.1 0011 00110111 07 Estação Mestre de Controle Tipo 1

.1 0012 00120112 04 Estação Mestre de Controle Tipo 2

.1 0020 00200113 02 Estação de Operação Remota

.1 0310 03100114 09 Módulo de Controle Submarino - Tipo 1

.1 0320 03200115 06 Módulo de Leitura de Sensores - Tipo 1

.1 0330 03300116 06 Módulo de Leitura de Sensores - Tipo 2

.1 0340 03400117 06 Módulo de Leitura de Sensores - Tipo 3

.1 0570 05700118 02 Equipamento de Teste Portátil
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Projeto A 

Quadro 31 - Avaliação de risco de obsolescência dos itens do Projeto A 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Projeto B 

 

Quadro 32 - Avaliação de risco de obsolescência dos itens do Projeto B 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Projeto C 

 

Quadro 33 - Avaliação de risco de obsolescência dos itens do Projeto C 

 

Fonte: Elaboração própria 

Os equipamentos selecionados foram analisados também conforme os critérios 

apresentados no Quadro 11, no Quadro 12 e no Quadro 13 do Procedimento 05 e foram 

avaliados como sendo de risco de obsolescência Muito Alto e de risco de obsolescência Alto, 

que no caso foi apenas um deles. Com base na avaliação da probabilidade do risco de 

obsolescência, do impacto operacional e do custo de resolução estimados, e considerando 

também as características e as aplicações dos equipamentos, conforme o Procedimento 05, 

foram propostas as ações de mitigação mostradas no Quadro 34, no Quadro 35 e no Quadro 36, 

a seguir: 

 

 

Item Código Revisão Descrição
Num. 

Fabricantes

Anos até o 

fim da Vida

Estoque x 

Consumo
Criticidade Probabilidade

Risco de 

Obsolescência 

0001 00010001 11 Estação Mestre de Controle Alto Médio Médio Alta Alta Muito Alto

0003 00030002 03 Unidade de Suprimento Hidráulico Alto Baixo Médio Alta Média Alto

0004 00040003 01 Estação de Operação Remota Alto Médio Médio Alta Alta Muito Alto

0030 00300004 09 Módulo de Controle Submarino Alto Médio Médio Alta Alta Muito Alto

0072 00720005 02 Equipamento de Teste Portátil Alto Médio Médio Alta Alta Muito Alto

Item Código Revisão Descrição
Num. 

Fabricantes

Anos até o 

fim da Vida

Estoque x 

Consumo
Criticidade Probabilidade Risco de Obsolescência

0010 00100011 09 Estação Mestre de Controle Alto Médio Médio Alta Alta Muito Alto

0020 00200012 04 Estação de Operação Remota Alto Médio Médio Alta Alta Muito Alto

0090 00900013 03 Módulo de Controle Submarino - Tipo 1 Alto Médio Médio Alta Alta Muito Alto

0100 01000014 03 Módulo de Controle Submarino - Tipo 2 Alto Médio Médio Alta Alta Muito Alto

0110 01100015 03 Módulo de Controle Submarino - Tipo 3 Alto Médio Médio Alta Alta Muito Alto

0360 03600016 05 Equipamento de Teste Portátil Alto Médio Médio Alta Alta Muito Alto

Item Código Revisão Descrição
Num. 

Fabricantes

Anos até o 

fim da Vida

Estoque x 

Consumo
Criticidade Probabilidade 

Risco de 

Obsolescência

0011 00110111 07 Estação Mestre de Controle Tipo 1 Alto Médio Médio Alta Alta Muito Alto

0012 00120112 04 Estação Mestre de Controle Tipo 2 Alto Baixo Médio Alta Alta Muito Alto

0020 00200113 02 Estação de Operação Remota Alto Médio Médio Alta Alta Muito Alto

0310 03100114 09 Módulo de Controle Submarino Alto Médio Médio Alta Alta Muito Alto

0320 03200115 06 Módulo de Leitura de Sensores - Tipo 1 Alto Médio Médio Alta Alta Muito Alto

0330 03300116 06 Módulo de Leitura de Sensores - Tipo 2 Alto Médio Médio Alta Alta Muito Alto

0340 03400117 06 Módulo de Leitura de Sensores - Tipo 3 Alto Médio Médio Alta Alta Muito Alto

0570 05700118 02 Equipamento de Teste Portátil Alto Médio Médio Alta Alta Muito Alto



 

126 

 

Projeto A 

 

Quadro 34 - Mitigação para equipamentos com risco Muito Alto e Alto do Projeto A 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Projeto B 

 

Quadro 35 - Mitigação para equipamentos com risco Muito Alto do Projeto B 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Projeto C 

 

Quadro 36 - Mitigação para equipamentos com risco Muito Alto do Projeto C 

 

Fonte: Elaboração própria 

Portanto, os equipamentos selecionados e avaliados foram incluídos no Escopo dos 

Planos de Gerenciamento de Obsolescência dos Projetos A, B e C, documentos contratuais a 

serem submetidos ao Operador para avaliação e aprovação. 

4.6.6 Atualização do registro de riscos 

As Listas de Materiais (BoM) devem ser registradas no Sistema de Manutenção da 

empresa contendo no mínimo as informações propostas no Procedimento 05, reproduzidos a 

seguir. 

Item Descrição
Risco de 

Obsolescência 
Probabilidade

Impacto 

Operacional

Custo de 

Resolução
Mitigação

0001 Estação Mestre de Controle Muito Alto 64% 65% 60% Atualizações planejadas do sistema

0003 Unidade de Suprimento Hidráulico Alto 29% 55% 50% Monitoramento de obsolescência

0004 Estação de Operação Remota Muito Alto 62% 50% 50% Atualizações planejadas do sistema

0030 Módulo de Controle Submarino Muito Alto 76% 65% 60% Compra de mitigação de risco

0072 Equipamento de Teste Portátil Muito Alto 62% 15% 50% Atualizações planejadas do sistema

Item Descrição
Risco de 

Obsolescência 
Probabilidade

Impacto 

Operacional

Custo de 

Resolução
Mitigação

0010 Estação Mestre de Controle Muito Alto 64% 65% 60% Atualizações planejadas do sistema

0020 Estação de Operação Remota Muito Alto 62% 50% 50% Atualizações planejadas do sistema

0090 Módulo de Controle Submarino - Tipo 1 Muito Alto 76% 65% 60% Compra de mitigação de risco

0100 Módulo de Controle Submarino - Tipo 2 Muito Alto 76% 65% 60% Compra de mitigação de risco

0110 Módulo de Controle Submarino - Tipo 3 Muito Alto 76% 65% 60% Compra de mitigação de risco

0360 Equipamento de Teste Portátil Muito Alto 62% 15% 50% Atualizações planejadas do sistema

Item Descrição
Risco de 

Obsolescência
Probabilidade

Impacto 

Operacional

Custo de 

Resolução
Mitigação

0011 Estação Mestre de Controle Tipo 1 Muito Alto 64% 65% 60% Atualizações planejadas do sistema

0012 Estação Mestre de Controle Tipo 2 Muito Alto 64% 65% 60% Atualizações planejadas do sistema

0020 Estação de Operação Remota Muito Alto 62% 50% 50% Atualizações planejadas do sistema

0310 Módulo de Controle Submarino Muito Alto 76% 65% 60% Compra de mitigação de risco

0320 Módulo de Leitura de Sensores - Tipo 1 Muito Alto 79% 55% 50% Compra de mitigação de risco

0330 Módulo de Leitura de Sensores - Tipo 2 Muito Alto 79% 55% 50% Compra de mitigação de risco

0340 Módulo de Leitura de Sensores - Tipo 3 Muito Alto 79% 55% 50% Compra de mitigação de risco

0570 Equipamento de Teste Portátil Muito Alto 62% 15% 50% Atualizações planejadas do sistema
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✓ Status atual (obsoleto ou não)  

✓ Período para o qual o componente é necessário  

✓ Nível de risco  

✓ Detalhes sobre todos os parâmetros considerados na avaliação de risco (por 

exemplo, número de fabricantes, YTEOL, criticidade de impacto operacional, taxa 

de consumo, estoque disponível)  

✓ Estratégias de mitigação adotadas (por exemplo, compra de mitigação de risco, 

monitoramento, acordos de parceria com fornecedor)  

✓ Abordagem de resolução adotada (no caso de se tratar de um problema de 

obsolescência) 

 Estes registros deverão ser atualizados regularmente a cada seis meses [a ser aprovado 

pelo Operador] e a qualquer tempo dentro dos intervalos regulares sempre que for necessário. 

Todas as atualizações deverão ser enviadas para o Operador. Esta atualização não é aplicável 

no contexto deste estudo que não está vinculado a um periodo de tempo determinado. 

4.6.7 Revisão. 

A subseção 4.6.4 – Análise de Risco para cada Componente e a subseção 4.6.5 – 

Priorização de Componentes e Decisões de Mitigação, devem ser refeitas uma vez por ano 

dentro da vigência do contrato para as Listas de Materiais selecionadas para os Projetos A, 

 B e C, conforme a subseção 4.6.3. Esta revisão não é aplicável no contexto deste estudo 

que não está vinculado a um periodo de tempo determinado. 

Na próxima seção referente a Discussão, estarão englobados os passos de Design Scienc 

Research – DSR – referentes a Compilação da Aprendizagem Alcançada e à Generalização para 

uma Classe de Problemas. As Conclusões são colocadas em uma seção independente. Já a 

Divulgação dos Resultados está representada pela publicação do artigo anexo, assim como esta 

dissertação, que após aprovada, será disponibilizada na Biblioteca Virtual da Universidade 

Federal Fluminense – UFF, para consulta. Além disso, os resultados serão apresentados, de 

forma ainda a ser definida, para as partes interessadas do fornecedor de equipamentos de cabeça 

de poço que motivou a realização deste estudo.  
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5 DISCUSSÃO 

A instanciação da Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) permitiu, com os 

critérios próprios da metodologia adotada, adequar uma recomendação genérica de melhores 

práticas para o contexto dos Sistemas de Controle de Equipamentos de Cabeça de Poço, na fase 

pós-venda. O resultado desta instanciação foi a criação de um Conjunto de Procedimentos, 

representado pelos procedimentos de 01 a 12, conforme a seção 4 – Resultados.  

Estes Procedimentos podem ser destacados e compilados na forma de um documento 

separado e independente que constituirá o Conjunto de Procedimentos propriamente dito, 

conforme proposto.  

A parte mais extensa e mais importante do Conjunto de Procedimentos, representada 

pelo Procedimento 05 que trata da Avaliação de Riscos, foi aplicada às BOM – Bill of Materials 

– de três projetos reais, onde os dados foram descaracterizados por questões de sigilo e 

propriedade industrial, porém sem perder as informações relevantes para a avaliação de riscos 

de obsolescência e proposição de resoluções. Os resultados obtidos nesta avaliação mostraram-

se adequados de acordo com o Especialista em Sistema de Controles, além de atender aos 

requisitos da Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015). 

Além da elaboração dos Procedimentos conforme a Recomendação de Melhores 

Práticas (3428B, 2015), este estudo permitiu uma aprendizagem que foi compilada, conforme 

o item 5.1, a seguir.  

5.1 Compilação da Aprendizagem Alcançada 

A aprendizagem alcançada durante o desenvolvimento do estudo ocorreu com relação a 

diversos aspectos, sendo as mais relevantes listadas abaixo. 

a) No ambiente de rápido desenvolvimento tecnológico em que estamos vivendo, 

produtos com alta tecnologia e com ciclo de vida longo, maiores que 10 anos, sofrem 

com problemas de obsolescência de peças e conjuntos, principalmente os elétricos e 

eletrônicos, que possuem ciclo de vida muito menor que o ciclo de vida dos 

equipamentos onde eles são utilizados. 

b) A obsolescência é um fator de risco que quando acontece pode ter um alto custo de 

resolução podendo impactar a produção, a segurança das pessoas e o meio ambiente 
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(BELSHAW, 2015). Portanto, o Gerenciamento de Obsolescência, que é o 

gerenciamento de um fator de risco, tem-se tornado cada vez mais comum na 

indústria de óleo e gás. 

c) O Gerenciamento de Obsolescência, até o presente momento, praticamente não foi 

adotado no Brasil devido as condições do mercado brasileiro. Porém, com a abertura 

de mercado que ocorreu mais efetivamente a partir de 2016, o Gerenciamento de 

Obsolescência pode se tornar mais um requisito a ter que ser atendido pelos 

fornecedores de equipamentos de cabeça de poço. 

d) No desenvolvimento deste estudo houve um aprofundamento no conhecimento de 

tópicos, como: uma breve história do petróleo; petróleo no Brasil e a Petrobras; 

dados legais referentes à exploração de petróleo no Brasil; sistemas e equipamentos 

submarinos; manutenção de sistemas submarinos; sistemas de controle; 

obsolescência e; gerenciamento de obsolescência.  

e) A proposição e utilização do método de pesquisa de “Design Science Research – 

DSR”, permitiu o conhecimento e a aplicação de um método de pesquisa ainda não 

tão difundido na academia e menos ainda na industria de óleo e gás. 

f) A construção do Conjunto de Procedimentos permitiu aprender como são os 

requisitos de Gerenciamento de Obsolescência nos seus detalhes, e com isso, 

traduzir a sua aplicação para um fornecedor de equipamentos de cabeça de poço na 

fase pós-venda. 

g) A avaliação do Conjunto de Procedimentos, permitiu aprender como realmente pode 

ser feita a avaliação de Risco de Obsolescência, uma vez que foram utilizados dados 

reais, embora descaracterizados para não carregarem informações relevantes de sua 

origem. 

Este é um resumo do aprendizado adquirido no processo de desenvolvimento deste 

estudo, ressaltando as contribuições mais relevantes para o aumento do conhecimento da 

aplicação da Gestão de Obsolescência nos fornecedores de equipamentos de cabeça de poço, 

na fase pós-venda. 

Para os fornecedores de equipamentos de cabeça de poço, a contribuição foi a 

disponibilização de um Conjunto de Procedimentos para facilitar e agilizar a negociação e a 
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elaboração da documentação necessária para a implantação do Serviço de Gerenciamento de 

Obsolescência. 

Além disso, foi possível sugerir a generalização de uma classe de problemas, conforme 

a subseção a seguir. 

5.2 Generalização para uma classe de Problemas 

Classe de Problemas é a organização de um conjunto de problemas, práticos ou teóricos, 

que contêm artefatos úteis para ação nas organizações (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 

2015). A natureza dos artefatos em si pode induzir a formação de tais classes (DRESCH; 

LACERDA; ANTUNES, 2015). 

Entende-se que o problema real e, portanto, os artefatos que geram soluções satisfatórias 

para esses problemas são sempre únicos em seu contexto. No entanto, tanto os problemas 

quanto as soluções satisfatórias podem compartilhar características comuns que permitem a 

organização do conhecimento de uma classe de problemas específica - permitindo, assim, a 

generalização e o avanço do conhecimento na área (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015). 

Essa generalização permite que o conhecimento gerado em uma situação específica seja 

aplicado posteriormente em situações semelhantes que podem ser enfrentadas por diferentes 

organizações. A generalização deve ser realizada com base no raciocínio indutivo, quando 

procura-se generalizar a solução de um problema específico para uma determinada classe de 

problemas (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015). 

Neste estudo, o Conjunto de Procedimentos construído para servir de base para 

fundamentar a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Obsolescência específicos para o 

contexto dos fornecedores de equipamentos de cabeça de poço, assim como os outros artefatos 

identificados na revisão da literatura, são todos dedicados à solução de problemas relacionados 

ao Gerenciamento de Obsolescência. Portanto, pelo fato de não ter sido encontrada uma classe 

de problemas relacionada com obsolescência e ainda ter sido encontrada uma classe de 

problemas do tipo Gerenciamento de Projetos, por similaridade sugere-se a generalização de 

uma classe de problemas do tipo Gerenciamento de Obsolescência. 
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6 CONCLUSÕES 

O objetivo principal deste estudo era a elaboração de um Conjunto de Procedimentos 

para auxiliar os fornecedores de equipamentos de cabeça de poço na elaboração dos seus Planos 

de Gerenciamento de Obsolescência na fase pós-venda. Conclui-se que este objetivo foi 

alcançado com a instanciação da Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015), 

documento de referência da Junta de Operadores (Joint Industrial Project – JIP) composta em 

2011 por BP, Chevron, Total, Inpex, Shell, Equinor (antiga Statoil) e Woodside, utilizando o 

método de Design Science Research – DSR ) (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015), 

conforme apresentado na Seção 4 - Resultados. Para atingir o objetivo principal, ou seja, a 

construção do Conjunto de Procedimentos, etapas intermediárias como a revisão da literatura 

(THOMÉ; SCAVARDA; SCAVARDA, 2016), o desenvolvimento e a validação do Conjunto 

de Procedimentos também foram atingidas. Além disso, conclui-se também que a pergunta de 

pesquisa (Research Question - RQ) “Como gerenciar a obsolescência dos equipamentos do 

sistema de controle que são utilizados na produção submarina de petróleo e gás, do ponto de 

vista de um fornecedor de equipamentos de cabeça de poço na fase pós-venda?”, foi respondida 

através da criação do Conjunto de Procedimentos, que serve justamente para facilitar ao 

fornecedor de equipamentos de cabeça de poço, a elaboração dos documentos necessários para 

a execução do Serviço de Gerenciamento de Obsolescência na fase pós-venda, ou seja, como 

de fato gerenciar a obsolescência em questão. 

Este estudo contribuiu para um melhor entendimento da história da exploração do 

petróleo no mundo e no Brasil, e da evolução do mercado brasileiro dominado pelo monopólio 

estatal da Petrobras criada pela lei nº 2.004 de 1953 até o início da abertura do mercado através 

da lei nº 9.478 de 1997, conhecida como Lei do Petróleo, posteriormente modificada pela lei nº 

12.351 de 2010, conhecida como lei do Pré-sal e finalmente pela lei nº 13.365 de 2016, novo 

marco regulatório do petróleo na camada do Pré-sal, que na prática retirou a obrigação da 

Petrobras de participar de todos os consórcios e do valor mínimo de 30% de participação. Além 

disso, este estudo contribuiu também para melhorar o entendimento de conceitos como: 

Sistemas e Equipamentos Submarinos, Sistemas de Controle, Obsolescência e Gerenciamento 

de Obsolescência.  

Uma outra contribuição foi a utilização do Design Science Research – DSR, como 

método de pesquisa, conforme proposto, por ser método de pesquisa relativamente novo no 

meio acadêmico. Dresch, Lacerda e Antunes (2015) comparam as características de “Design 
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Science Research” com Estudo de Caso e Pesquisa-Ação, duas abordagens metodológicas 

diferentes usadas em pesquisas na área de gestão, e concluem que “Design Science Research” 

é o método de pesquisa mais apropriado quando o objetivo do estudo é projetar e desenvolver 

artefatos e soluções prescritivas em um ambiente real ou simulado.  

Para a indústria de petróleo e gás, a contribuição foi a construção de um Conjunto de 

Procedimentos, instanciado a partir da Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) e 

voltado para os fornecedores de equipamentos de cabeça de poço na fase pós-venda, com o 

propósito de facilitar a elaboração dos seus documentos principais denominados Política de 

Gestão de obsolescência e Plano de Gerenciamento de Obsolescência, além de fornecer 

algumas recomendações para a fase de negociação com o Operador.  

Este estudo teve algumas limitações como a sua aplicação específica para fornecedores 

de equipamentos de cabeça de poço na fase pós-venda e a validação do Conjunto de 

Procedimentos através da avaliação de riscos e proposição de estratégias de mitigação, que é 

uma das etapas mais importante do gerenciamento de obsolescência, com dados reais mas 

descaracterizados, porém sem considerar as outras etapas, devido a limitações de recursos e 

dificuldades em preservar o sigilo dos dados utilizados. 

Dadas as limitações deste estudo, sugere-se como prosseguimento para a pesquisa, a 

elaboração de um Plano de Gerenciamento de Obsolescência completo para um fornecedor de 

equipamentos de cabeça de poço com a devida autorização de utilização e aprovação da 

divulgação dos dados, o que certamente trará mudanças e melhorias para o Conjunto de 

Procedimentos. Considerando-se que este estudo foi realizado apenas para fornecedores de 

equipamentos de cabeça de poço na fase pós-venda, sugere-se também a extensão deste estudo 

para as demais fases do projeto e para fornecedores de outros tipos de equipamentos.  

 



 

133 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

3428A V1.5 - Obsolescence Management for Subsea Production Control Systems Joint 

Operator Specification 3428A, p. 1-13, 2015.  

3428B V1.5 - Joint Operator Obsolescence Management Specification - Recommended 

Practice for Obsolescence Management, p. 1-82, 2015.  

ABILI, N.; ONWUZULUIGBO, R.; KARA, F. Subsea controls future proofing: A systems 

strategy embracing obsolescence management. Underwater Technology, v. 31, n. 4, p. 187–

201, 2013.  

ADETUNJI, O.; BISCHOFF, J.; WILLY, C. J. Managing system obsolescence via multicriteria 

decision making. Systems Engineering, v. 21, n. 4, p. 307–321, 2018.  

AGRAWAL, V. V.; KAVADIAS, S.; TOKTAY, L. B. The limits of planned obsolescence for 

conspicuous durable goods. Manufacturing and Service Operations Management, v. 18, n. 2, 

p. 216–226, 2016.  

AGUIAR, T. R. S.; FREIRE, F. DE S. Shifts in modes of governance and sustainable 

development in the Brazilian oil sector. European Management Journal, v. 35, n. 5, p. 701–

710, 2017.  

AKBAR, I. et al. Managing obsolescence risk for subsea production control systems through 

the implementation of a proactive obsolescence management system. Proceedings of the Annual 

Offshore Technology Conference, v. 4, p. 2548–2558, 2015.  

ALTAMIRANDA, E.; COLINA, E. A systems engineering approach for development of 

aerospace production systems. SAE Technical Papers, v. 7, 2013.  

AMARATUNGA, D.; BALDRY, D. Moving from performance measurement to performance 

management. Facilities, v. 20, p. 217–223, 2002.  

BELSHAW, M. Addressing the challenges of obsolescence and extended life operations. Society 

of Petroleum Engineers - SPE Offshore Europe Conference and Exhibition, OE 2015, n. 

September, p. 8–11, 2015.  

BRASIL. Lei n. 9.478, de 6 de Agosto de 1997. Dispõe sobre a política energética nacional, as 

atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política 

Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial 

da União, 1997. 

BRASIL. Lei n. 12.351, de 22 de Dezembro de 2010. Dispõe sobre a exploração e a produção 

de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha de 

produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; cria o Fundo Social - FS e dispõe sobre 

sua estrutura e fontes de recursos; altera dispositivos da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997; 

e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 2010. 

BRASIL. Lei n. 13.365, de 29 de Novembro de 2016. Altera a Lei no 12.351, de 22 de dezembro 

de 2010, para facultar à Petrobras o direito de preferência para atuar como operador e possuir 

participação mínima de 30% (trinta por cento) nos consórcios formados para exploração de 



 

134 

blocos licitados no regime de partilha de produção. Brasília: Diário Oficial da União, 2016. 

BOOTH, W. C.; COLOMB, G. G.; WILLIAMS, J. M. The Craft of Research. 3. ed. The 

University of hicago Press, 2008. 

CAMPELLO, M. de M. C. Atores , interesses e diferentes concepções sobre as reservas do pré-

sal brasileiro: comparando os marcos regulatórios de 2010 e 2016. v. 17, p. 6–30, 2018.  

DEANS, G. Reliable subsea equipment. Measurement and Control, v. 42, n. 4, p. 118–122, 

2009.  

DIAS, J. L. de M.; QUAGLINO, M. A. A questão do petroleo no brasil: Uma história da 

Petrobras. CPDOC: PETROBRAS, 1993.  

DIAS, R. Instituições e desenvolvimento territorial: Um estudo a partir do caso do arranjo 

produtivo de petróleo e gás natural localizado em Macaé-Brasil. Eure, v. 39, n. 116, p. 141–

171, 2013.  

DRESCH, A.; LACERDA, D. P.; ANTUNES, J. A. V. Design Science Research: A Method for 

Science and Technology Advancement. Springer International Publishing, 2015. 

FELDMAN, K.; SANDBORN, P. Integrating technology obsolescence considerations into 

product design planning. 2007 Proceedings of the ASME International Design Engineering 

Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, 

DETC2007, v. 4, n. Gaines 1991, p. 981–988, 2008.  

GIBBONS, M., et al. The new production of knowledge: The dynamics of science and research 

in contemporary societies. Great Britain, USA: Sage Publications Ltd. 1994. 

GRICHI, Y.; BEAUREGARD, Y.; DAO, T. M. A random forest method for obsolescence 

forecasting. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering 

Management, v. 2017- Decem, p. 1602–1606, 2018.  

GUEDES, S. M. da C. Análise Prévia dos Atos de Concentração e a Cessão de Direitos e 

Obrigações dos Contratos de Concessão e Partilha de Produção na Indústria do Petróleo. 

Revista de Defesa da Concorrência, v.3, n.2, p. 64-86, 2015.  

HANSEN, R. L.; RICKEY, W. P. Evolution of subsea production systems: A worldwide 

overview. Proceedings of the Annual Offshore Technology Conference, v. 1994-May, n. August, 

p. 929–939, 1994.  

HERALD, T. et al. An obsolescence management framework for system baseline evolution-

perspectives through the system life cycle. Systems Engineering, v. 12, n. 1, p. 1–20, mar. 2009.  

HOPKINS, B. C.; WILLIAMS, M. R.; SKEELS, H. B. Diverless lay-away flowline connector 

system. Proceedings of the Annual Offshore Technology Conference, v. 1986- May, 1986.  

JENNINGS, C.; WU, D.; TERPENNY, J. Forecasting obsolescence risk and product life cycle 

with machine learning. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing 

Technology, v. 6, n. 9, p. 1428–1439, 2016.  

JENSEN, M. C.; MECKLING, W. H. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs 



 

135 

and ownership structure. Journal of Financial Economics, v. 3, n. 4, p. 305-360, 1976. 

KOLIOS, A. J.; UMOFIA, A.; SHAFIEE, M. Failure mode and effects analysis using a fuzzy-

TOPSIS method: A case study of subsea control module. International Journal of Multicriteria 

Decision Making, v. 7, n. 1, p. 29–53, 2017.  

KUMAR, U. D.; SARANGA, H. Optimal selection of obsolescence mitigation strategies using 

a restless bandit model. European Journal of Operational Research, v. 200, n. 1, p. 170–180, 

2010.  

LAMBERT, K. R. Insights into beyond-life complex systems suffering from obsolescence. South 

African Journal of Industrial Engineering, v. 29, n. 2, p. 65–73, 2018.  

LEITH, G. J.; ANSON, B. The Subsea Master Station: Its Evolution and Current Applications. 

OTC, n. May, p. 3–6, 1993.  

LUCCHESI, C. F. Petróleo. Estudos Avançados, v. 12, n. 33, p. 17–40, 1998.  

MAHLER, C.; AWO, R. The future of electric controls: Trees and subsea processing. 

Proceedings of the Annual Offshore Technology Conference, v. 4, n. March, p. 2792–2799, 

2014.  

MARKESET, T.; MORENO-TREJO, J.; KUMAR, R. Maintenance of subsea petroleum 

production systems: A case study. Journal of Quality in Maintenance Engineering, v. 19, n. 2, 

p. 128–143, 2013.  

MEMULETIWON, D. T. et al. Obsolescence management: Adopting a risk-based approach to 

optimizing equipment availability & asset lifecycle extension. Proceedings of the Annual 

Offshore Technology Conference, v. 6, p. 4482–4496, 2017.  

MENDONÇA, P. M. M.; SQADINI, A. R.; MILANI, E. J. Exploration at Petrobras: 50 years of 

success. Exploração na petrobras: 50 anos de sucesso, v. 12, n. 1, p. 9–58, 2003.  

MORENO-TREJO, J.; KUMAR, R.; MARKESET, T. Mapping factors influencing the selection 

of subsea petroleum production systems: A case study. International Journal of Systems 

Assurance Engineering and Management, v. 3, n. 1, p. 6–16, 2012.  

MULHOLLAND, K.; PITT, M.; MCLENNA, P. Development and testing of a Boolean 

obsolescence assessment tool for built environment asset systems. Journal of Facilities 

Management, v. 14, n. 3, p. 17, 2016.  

NAKANO, C. M. F. et al. Presalt santos basin-extended well test and production pilot in the 

Tupi area: The planning phase. JPT, Journal of Petroleum Technology, v. 62, n. 2, p. 66–68, 

2010.  

NELSON, R. S.; SANDBORN, P. Strategic management of component obsolescence using 

constraint-driven design refresh planning. International Journal of Product Lifecycle 

Management, v. 6, n. 2, p. 99–120, 2012.  

O’CONNOR, M.; GEDDES, B.; KELLEY, S. Guidance and methodologies for managing digital 

instrumentation and control obsolescence. Journal of Nuclear Engineering and Radiation 

Science, v. 2, n. 4, p. 1–8, 2016.  



 

136 

PARSHALL, J. Evolving subsea technology tackles huge new risks of today’s projects. JPT, 

Journal of Petroleum Technology, v. 60, n. 5, p. 40–47, 2008.  

PARSHALL, J. Petrobras: A Legacy of Growth Continuing and Accelerating. n. August, p. 26–

31, 2010.  

PIMENTEL, J.; ALCEU, G. Network Topology Protocol Change from ControlNetTM to 

Ethernet/IPTM for a Master Control Station in a Subsea Production System. Research & 

Development – Total E&P, n. December, 2016.  

PINGLE, P. Selection of obsolescence resolution strategy based on a multi criteria decision 

model. Graduate Theses and Dissertations. 2015. 

PRATES, A.; FREIGEDO, A.; ALMEIDA, P. O. A critical assessment of the main challenges 

related to feasibility studies, risk analysis and monitoring of current offshore projects in Brazil. 

Proceedings of the Annual Offshore Technology Conference, 2013.  

RAJ, J. Obsolescence a Great Challenge in Asset Life Cycle Management: Managing the 

Qatargas Way. International Petroleum Technology Conference. IPTC-18346-MS. 2015.  

ROMERO ROJO, F. J. et al. A study on obsolescence resolution profiles. Proceedings of the 

Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, v. 226, n. 1, 

p. 167–177, 2012a.  

ROMERO ROJO, F. J. et al. TOMCAT: An obsolescence management capability assessment 

framework. Journal of Physics: Conference Series, v. 364, n. 1, 2012b.  

ROMERO ROJO, F. J.; ROY, R.; KELLY, S. Obsolescence risk assessment process best 

practice. Journal of Physics: Conference Series, v. 364, n. 1, 2012. cv 

ROMERO ROJO, F. J.; ROY, R.; SHEHAB, E. Obsolescence management for long-life 

contracts: State of the art and future trends. International Journal of Advanced Manufacturing 

lTechnology, v. 49, n. 9–12, p. 1235–1250, 2010.  

RUSSELL, J.; KEITH, I. The challenges of extending the life of UK offshore installations. 

Society of Petroleum Engineers - International Petroleum Technology Conference 2014, IPTC 

2014: Unlocking Energy Through Innovation, Technology and Capability, v. 5, n. January, p. 

3999–4007, 2014.  

SILVESTRE, B. DOS S.; DALCOL, P. R. T. Geographical proximity and innovation: Evidences 

from the Campos Basin oil & gas industrial agglomeration-Brazil. Technovation, v. 29, n. 8, p. 

546–561, 2009.  

STROUSE, J. M.; SUTHERLAND, J.; BOTTO, A. Obsolescence Management Through 

Technology Qualification Processes. n. May, p. 5–8, 2014.  

THOMAS, J. E. Fundamentos de engenharia de petróleo. Editora Interciência. Petrobras, Rio 

de Janeiro, 2001.  

THOMÉ, A. M. T.; SCAVARDA, L. F.; SCAVARDA, A. J. Conducting systematic literature 

review in operations management. Production Planning & Control, v. 27, n. 5, p. 408–420, 

2016.  



 

137 

TVEIT, E.; SIVERTSEN, H.; HERNÆS, S. Experience from field life extension. Proceedings of 

the Annual Offshore Technology Conference, v. 1, n. May, p. 45–52, 2014.  

VIEIRA, S. Como escrever uma tese. 5. ed. São Paulo: Pioneira, 1991.  

WANG, L. et al. Design and reliability analysis of the electrical control system of the subsea 

control module. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part I: Journal of 

Systems and Control Engineering, v. 233, n. 6, p. 720–733, 2019a.  

WANG, X. et al. Reliability and Safety Modelling of the Electrical Control System of the Subsea 

Control Module Based on Markov and Multiple Beta Factor Model. IEEE Access, v. 7, p. 6194–

6208, 2019b.  

WARD, C. D.; SOHNS, C. W. Electronic component obsolescence. IEEE Instrumentation and 

Measurement Magazine, v. 14, n. 6, p. 8–12, 2011.  

WRIGHT, I. Ageing and life extension of offshore oil and gas installations. Society of Petroleum 

Engineers - Offshore Europe Oil and Gas Conference and Exhibition 2011, OE 2011, v. 2, n. 

September, p. 842–851, 2011.  

YASSERI, S. F.; BAHAI, H. Availability assessment of subsea distribution systems at the 

architectural level. Ocean Engineering, v. 153, n. January, p. 399–411, 2018.  

ZHANG, Y.; TANG, W.; DU, J. Development of subsea production system and its control 

system. ICCSS 2017 - 2017 International Conference on Information, Cybernetics, and 

Computational Social Systems, p. 117–122, 2017.  

ZHENG, L.; TERPENNY, J.; SANDBORN, P. Design refresh planning models for managing 

obsolescence. IIE Transactions (Institute of Industrial Engineers), v. 47, n. 12, p. 1407–1423, 

2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 

 

8. ANEXOS 

 

8.1 Conjunto de Procedimentos para Gerenciamento de Obsolescência 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS 

 

 

para implantação do 

 

 

 

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE 

OBSOLESCÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HISTÓRICO DE REVISÕES 

 

 

Revisão Descrição Executado Aprovado Motivo da Revisão 

01 Emissão inicial J. Barreto 

 (Aluno) 

C. Barros 

(Orientador) 

Divulgação do Resultado 

da Dissertação de 

Mestrado 

     

     

     

     

     

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 Introdução ........................................................................................................................ 145 

1.1 Normas e Documentos ................................................................................................. 147 

1.2 Definições ..................................................................................................................... 148 

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE OBSOLESCÊNCIA ......................................... 149 

PROCEDIMENTO 01 ........................................................................................................ 149 

2 Negociação do Serviço de Gerenciamento de Obsolescência ......................................... 149 

POLÍTICA DE GESTÃO DE OBSOLESCÊNCIA ........................................................... 153 

PROCEDIMENTO 02 ........................................................................................................ 153 

3 Procedimento para a Política de Gestão de Obsolescência ............................................. 153 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE OBSOLESCÊNCIA ............................................. 154 

4 Procedimentos do Plano de Gerenciamento de Obsolescência ....................................... 154 

PROCEDIMENTO 03 ........................................................................................................ 155 

4.1 Objetivos, Detalhes dos Produtos e Escopo do Plano .................................................. 155 

4.1.1 Objetivos .................................................................................................................... 155 

4.1.2 Detalhes do Documento............................................................................................. 156 

4.1.3 Detalhes do Produto .................................................................................................. 157 

4.1.4 Escopo do Plano ........................................................................................................ 157 

PROCEDIMENTO 04 ........................................................................................................ 158 

4.2. Organização do Gerenciamento de Obsolescência ...................................................... 158 

4.2.1 Operador .................................................................................................................... 159 

4.2.2 Alta Gerência ............................................................................................................. 159 

4.2.3 Gerente de Obsolescência .......................................................................................... 159 

4.2.3.1 Requisito de competência do gerente de obsolescência ......................................... 160 

4.2.4 Engenheiro de Obsolescência .................................................................................... 161 

4.2.5 Comercial .................................................................................................................. 161 

4.2.6 Compras ..................................................................................................................... 161 

4.2.7 Almoxarifado ............................................................................................................. 162 

4.2.8 Suporte ....................................................................................................................... 162 

PROCEDIMENTO 05 ........................................................................................................ 165 

4.3 Avaliação de Risco ....................................................................................................... 165 

4.3.1 Passo 1: Avaliação do Plano de Suporte do Sistema ................................................. 165 

4.3.2 Passo 2: Planejamento de Recursos ........................................................................... 166 

4.3.3 Passo 3: Extrair e filtrar a Lista de Materiais ............................................................ 166 

4.3.4 Passo 4: Análise de Risco para cada Componente .................................................... 167 



 

 

 

4.3.4.1 Probabilidade .......................................................................................................... 167 

4.3.4.2 Criticidade de impacto ............................................................................................ 169 

4.3.5 Passo 5: Priorização de Componentes e Decisões de Mitigação ............................... 169 

4.3.5.1 Risco de Obsolescência Alto e Muito Alto ............................................................ 170 

4.3.5.2 Risco de Obsolescência Médio ............................................................................... 172 

4.3.5.3 Risco de obsolescência Baixo ................................................................................ 172 

4.3.6 Passo 6: Atualização do Registro de Riscos .............................................................. 175 

4.3.7 Passo 7: Revisão ........................................................................................................ 175 

PROCEDIMENTO 06 ........................................................................................................ 176 

4.4 Monitoração de Obsolescência ..................................................................................... 176 

4.4.1 Monitoração por Ferramentas de Monitoração de Componentes .............................. 176 

4.4.2 Monitoração Manual de Componentes ...................................................................... 177 

4.4.3 Monitoração do Fornecedor ...................................................................................... 178 

4.4.3.1 Gerenciamento de questões de obsolescência ........................................................ 178 

PROCEDIMENTO 07 ........................................................................................................ 179 

4.5 Processo de Resolução ................................................................................................. 179 

PROCEDIMENTO 08 ........................................................................................................ 180 

4.6 Arranjos de Fornecedores ............................................................................................. 180 

PROCEDIMENTO 09 ........................................................................................................ 181 

4.7 Relatórios de Gerenciamento de Obsolescência ........................................................... 181 

4.7.1 Relatório de Atividades de Obsolescência do Fornecedor ........................................ 181 

4.7.2 Relatório geral de status de obsolescência ................................................................ 183 

4.7.3 Alerta de Obsolescência do Gerenciamento de Obsolescência ................................. 187 

PROCEDIMENTO 10 ........................................................................................................ 189 

4.8 Diagramas de Ciclo de Vida do Produto ...................................................................... 189 

PROCEDIMENTO 11 ........................................................................................................ 190 

4.9 Gerenciamento de desempenho .................................................................................... 190 

4.9.1 Exemplo de Prevenção de Custo ............................................................................... 192 

PROCEDIMENTO 12 ........................................................................................................ 193 

4.10 Plano de Transição...................................................................................................... 194 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 195 

 

 

 

 



 

 

 

Lista de Figuras 

Figura 1 - Exemplo de processo de negociação do serviço de gerenciamento de 

obsolescência ...................................................................................................................... 150 

Figura 2 - Estrutura sugerida para o Gerenciamento de Obsolescência ............................. 158 

Figura 3 - Estrutura sugerida adaptando-se a estrutura existente do fornecedor ................ 163 

Figura 4 - Processo de avaliação de riscos de obsolescência ............................................. 165 

Figura 5 - Fluxograma das atividades dos passos 3, 4 e 5 .................................................. 168 

Figura 6 - Matriz de Probabilidade de ocorrência de Obsolescência ................................. 169 

Figura 7 - Matriz de Risco de ocorrência de Obsolescência .............................................. 170 

Figura 8 – Exemplo de Relatório de Análise de Componentes .......................................... 178 

Figura 9 - Exemplo de Processo de Resolução de Obsolescência ...................................... 179 

Figura 10 - Exemplo de Estrutura Detalhada de Produto ou Componente ........................ 187 

Figura 11 - Gráfico de Custo de Resolução ........................................................................ 191 

 



 

144 

 

Lista de Quadros 

Quadro 1 - Avaliação da probabilidade como fator de risco .............................................. 173 

Quadro 2 - Avaliação do impacto operacional como fator de risco ................................... 174 

Quadro 3 - Avaliação do custo de resolução como fator de risco ...................................... 174 

Quadro 4 - Exemplo de Registro de Risco de Obsolescência ............................................ 175 

Quadro 5 - Exemplo de lista de componentes para importação ......................................... 176 

Quadro 6 - Pontos a serem abordados com o fornecedor ................................................... 180 

Quadro 7 – Exemplo de Relatório de Atividades de Obsolescência .................................. 182 

Quadro 8 - Título do Relatório de Status de Obsolescência ............................................... 184 

Quadro 9 - Definições e Códigos de cores utilizadas nos Relatórios ................................. 184 

Quadro 10 - Visão geral dos status dos equipamentos ....................................................... 184 

Quadro 11 - Visão detalhada do Status de Obsolescência – Exemplo do SCM ................. 185 

Quadro 12 - Visão detalhada do Status de Obsolescência – Exemplo da MCS ................. 186 

Quadro 13 - Exemplo de Alerta de Obsolescência ............................................................. 188 

Quadro 14 - Diagrama de Ciclo de Vida – Exemplo do SCM ........................................... 190 

Quadro 15 - Custos de resolução de engenharia não recorrentes ....................................... 191 

Quadro 16 - Valores dos Custos Evitados .......................................................................... 192 

Quadro 17 - Exemplos de Prevenção de Custos ................................................................. 193 

 



 

145 

 

1 Introdução 

Este Conjunto de Procedimentos é o resultado do estudo realizado durante o curso de  

Mestrado Profissional em Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais da Universidade 

Federal Fluminense – UFF, dentro da linha de pesquisa de Implantação, Gestão e Avaliação de 

Sistemas de Produção, pelo mestrando Joaquim Gonçalves Barreto e faz parte da sua 

dissertação de mestrado, cujo título é “Proposição de Procedimentos para Gerenciamento de 

Obsolescência de Sistemas de Controle de Equipamentos de Cabeça de Poço, na fase Pós-

venda”, concluída e aprovada no ano de 2021 sob a orientação do Professor Doutor Carlos 

Frederico de Oliveira Barros. 

Este Conjunto de Procedimentos foi criado para ser utilizado como um guia no processo 

de implantação do Serviço de Gerenciamento de Obsolescência em fornecedores de 

equipamentos de cabeça de poço, na fase pós venda, com o objetivo de facilitar o entendimento 

dos requisitos que precisam ser atendidos, assim como diminuir o tempo para a elaboração e 

aprovação dos documentos necessários ao cumprimento das obrigações contratuais. 

Considerando-se que o Gerenciamento de Obsolescência não era um serviço solicitado 

pelos Operadores até o final de 2016, quando houve um grande marco regulatório da abertura 

do mercado de óleo e gás, através da lei n° 13.365, que permitiu a entrada de novos Operadores 

para exploração e produção no pré-sal, verificou-se internamente juntos às áreas de 

Gerenciamento de Contrato e de Vendas do fornecedor de equipamentos de cabeça de poço em 

questão, que seria importante acrescentar algumas diretrizes relativas à negociação deste novo 

serviço. Para atender à esta solicitação interna, foi decidido criar um Procedimento com as 

diretrizes básicas para o processo de Negociação do Serviço de Gerenciamento de 

Obsolescência.  

Com relação aos Operadores, como uma das formas de atender aos requisitos de 

Gerenciamento de Obsolescência, a Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015) 

prescreve a criação da Política de Gestão de Obsolescência e do Plano de Gerenciamento de 

Obsolescência, dois documentos principais que devem estar de acordo com a norma IEC 62402 

- Gerenciamento de obsolescência - Guia de aplicação, e com a Especificação para 

Gerenciamento de Obsolescência (3428A, 2015), documento da Junta de Operadores formada 

em 2011 por BP, Chevron, Total, Inpex, Shell, Equinor (antiga Statoil) e Woodside.    
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Desta forma, foram criados Procedimentos com diretrizes básicas para a Criação de três 

documentos principais do fornecedor de equipamentos de cabeça de poço, para a fase pós 

venda, que são: 

1) Negociação do Serviço de Gerenciamento de Obsolescência 

2) Política de Gestão de Obsolescência 

3) Plano de Gerenciamento de Obsolescência 

O Procedimento para a Negociação do Serviço de Gerenciamento de Obsolescência foi 

criado de forma interativa com as áreas de Gerenciamento de Contrato e de Vendas. Já os 

Procedimentos para a Política de Gestão de Obsolescência e para o Plano de Gerenciamento de 

Obsolescência foram criados através da instanciação da Recomendação de Melhores Práticas 

(3428B, 2015). Neste contexto, instanciação consiste de um conjunto coerente de regras que 

orientam o uso de artefatos (construções, modelos e métodos) em um determinado ambiente 

real (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2015, p. 110), ou seja, os Anexos da Recomendação 

de Melhores Práticas (3428B, 2015) foram particularizados para aplicação no mundo real dos 

fornecedores de equipamentos de cabeça de poço, na fase pós venda. 

Os Procedimentos para a Negociação do Serviço de Gerenciamento de Obsolescência e 

para a Política de Gestão de Obsolescência foram criados como documentos únicos, 

Procedimento 01 e Procedimento 02, respectivamente. Já o Plano de Gerenciamento de 

Obsolescência foi criado como um compêndio de documentos, como mostrado no Quadro 1, a 

seguir: 
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Figura 1 – Procedimentos do Plano de Gerenciamento de Obsolescência 

Item Elementos do Plano de 
Gerenciamento de 
Obsolescência que atendem 
aos requisitos da 
Recomendação 3428B (2015) 

Anexo da 

Recomenda

ção 3428B 

(2015) 

Itens da 
Especificação 
3428A (2015) 

Procedimento do 

Guia do Plano de 

Gerenciamento 

de Obsolescência 

a) Objetivos Anexo A Item 1 Procedimento 03 

 
(Objetivos, 

Detalhes dos 

Produtos e Escopo 

do Plano)  

b) Detalhes do Documento Anexo B - 
c) Detalhes do Produto Anexo C Item 2 
d) Escopo do Plano Anexo D Item 3 

e) Organização da Gestão de 
Obsolescência 

Anexo E Itens 4 e 5 Procedimento 04 

f) Gestão de Obsolescência em 
Projeto 

Anexo F Item 6 - 

g) Avaliação de Risco Anexo G Itens 7, 9, 10 e 12 Procedimento 05 
h) Monitoração de 

Obsolescência 
Anexo H Item 11 Procedimento 06 

i) Processo de Resolução Anexo I Itens 8, 9 e 14 Procedimento 07 
j) Arranjo de Fornecedores Anexo J Item 13 Procedimento 08 
k) Relatórios de Gerenciamento 

de Obsolescência 
Anexo K Itens 8, 9 e 16 Procedimento 09 

l) Diagrama de Ciclos de Vida do 
Produto 

Anexo L Item 17 Procedimento 10 

m) Gerenciamento de 
Desempenho 

Anexo M Item 15 Procedimento 11 

n) Plano de Transição Anexo N - Procedimento 12 

 

1.1 Normas e Documentos  

Este Conjunto de Procedimentos atende aos requisitos das seguintes normas e 

documentos: 

IEC62402 - Obsolescence Management – Application Guide - 2007 

3428A - Especificação para Gerenciamento de Obsolescência – V1.5 - 2015.  

3428B – Recomendação de Melhores Práticas – V1.5 - 2015.  
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1.2 Definições 

As seguintes definições aplicam-se ao Guia ou Conjunto de Procedimentos: 

Obsolescência: Transição da disponibilidade do fabricante original para 

indisponibilidade (3428A, 2015, p. 4). 

Gerenciamento de Obsolescência: Atividades coordenadas para dirigir e controlar 

uma organização com relação à obsolescência (3428A, 2015, p. 4). 

Gestão de Obsolescência: Alocação profissional e efetiva de recursos e total 

responsabilidade pelos resultados mensuráveis obtidos (AMARATUNGA; BALDRY, 2002), 

assim como ser um processo contínuo de tomada de decisões referentes à obsolescência  

(JENSEN; MECKLING, 1976). 

Serviço de Gerenciamento de obsolescência: Refere-se a todas as atividades que 

devem ser executadas para realizar o Gerenciamento de Obsolescência, assim como todas as 

obrigações legais entre as partes, que deverão ser regidas por um Contrato de Serviço.  
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SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE OBSOLESCÊNCIA 

PROCEDIMENTO 01 

2 Negociação do Serviço de Gerenciamento de Obsolescência 

Este Procedimento para a Negociação do Serviço de Gerenciamento de Obsolescência 

tem por objetivo ajudar no entendimento das atividades necessárias para a negociação do 

Serviço de Gerenciamento de Obsolescência nos fornecedores de Sistemas de Controles de 

Equipamentos de cabeça de poço, na fase pós-venda. O Procedimento para a Negociação do 

Serviço de Gerenciamento de Obsolescência não é referência para nenhum documento que vai 

ser criado para submissão ao Operador. Ele deverá servir de referência para a criação ou 

modificação de algum documento interno do processo de negociação. 

O Serviço de Gerenciamento de Obsolescência no fornecedor de equipamentos de 

cabeça de poço inicia-se na fase de negociação com o Operador e termina quando é encerrado 

o prazo contratual e todas as obrigações são cumpridas por ambas as partes.  

A Figura 28 mostra um exemplo de fluxograma simplificado do Processo de Negociação 

do Serviço de Gerenciamento de Obsolescência. É importante acrescentar que cada fornecedor 

tem os seus próprios processos e que o exemplo dado deve servir apenas como uma referência 

para o Processo de Negociação. 

De acordo com a área de Vendas, existem duas possibilidades para se iniciar uma 

negociação do Serviço de Gerenciamento de Obsolescência na fase pós-venda. Ela pode ser um 

requisito de um Operador que habitualmente já pratica o Gerenciamento de Obsolescência, ou 

pode ser um serviço a mais a ser ofertado para um Operador que ainda não tem esta prática, 

como mais uma oportunidade de negócio. 

Para atender à ambas as possiblidades, pelo menos os processos básicos mostrados na 

Figura 28 devem ser adaptados e incorporados ao Processo de Negociação do fornecedor de 

equipamentos de cabeça de poço. Pelo menos os documentos referenciados na Figura 28 

também devem ser considerados na negociação do Serviço de Gerenciamento de 

Obsolescência. 

Caso o fornecedor já tenha uma estrutura organizacional dedicada ao gerenciamento de 

obsolescência, é recomendado que todo o time de Gerenciamento de Obsolescência seja 

envolvido na negociação. Caso ainda não exista uma estrutura organizacional formal e 

operacional, é importante envolver as diversas áreas que são impactadas pelo gerenciamento de 
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obsolescência, como as áreas de Gerenciamento de Contratos, Jurídico, Engenharia, 

Planejamento, Materiais, Serviços e outras, se for necessário. 

Figura 28 - Exemplo de processo de negociação do serviço de gerenciamento de 

obsolescência 

 



 

151 

 

Este Procedimento para a Negociação do Serviço de Gerenciamento de Obsolescência 

basicamente detalha o fluxograma da Figura 28 que traz algumas recomendações de como o 

fornecedor de equipamentos de cabeça de poço pode implementá-lo ou adaptá-lo a um processo 

já existente. 

O Serviço de Gerenciamento de Obsolescência dificilmente vai ser um serviço isolado, 

ou seja, ele vai ser parte de um pacote serviços que pode incluir a guarda e manutenção de 

ferramentas e equipamentos, testes de integração, intervenções e instalações, fornecimento de 

sobressalentes, etc.  

Considerando o contexto acima, a primeira ação a ser tomada, é verificar se o Serviço 

de Gerenciamento de Obsolescência é um requisito ou um dos serviços do pacote em 

negociação. Esta verificação deve ser feita consultando-se os “Requisitos do Cliente”, conforme 

mostrado no fluxograma da Figura 28, que na prática podem ser representados por uma ata de 

reunião, uma carta do cliente, um anexo do contrato, uma requisição de compra, uma 

especificação técnica, ou qualquer outro documento que seja ou venha a ser contratualmente 

válido. 

Caso o Serviço de Gerenciamento de Obsolescência não seja um requisito, deve ser 

verificado internamente se é interessante ou não ofertar o serviço de Gerenciamento de 

Obsolescência. 

Se não for um requisito e não houver interesse por parte do fornecedor, simplesmente 

encerra-se a negociação referente ao Serviço de Gerenciamento de Obsolescência. De qualquer 

forma, este encerramento deve ser registrado adequadamente dentro do processo de negociação. 

Sendo um requisito do operador ou um interesse do fornecedor, o Serviço de 

Gerenciamento de Obsolescência deve ser apresentado para o operador. Esta apresentação, 

pode ser feita de várias formas e em uma ou mais etapas, entretanto sempre haverá necessidade 

de apresentar os aspectos técnicos, representados como “Proposta Técnica” e os aspectos 

econômicos, representados como “Proposta Comercial” no fluxograma da Figura 28.  

A proposta técnica deverá conter o escopo do serviço, ou seja, uma versão preliminar 

da Política de Gestão de Obsolescência e do Plano de Gerenciamento de Obsolescência, 

documentos que, após aprovados, serão partes integrantes do Contrato de Serviço. A Proposta 

Comercial deverá conter uma estimativa das possíveis perdas ou custos não planejados que 

poderão ser evitados com o Serviço de Gerenciamento de Obsolescência, os custos e prazos da 

prestação do serviço, e os “termos e condições”.  
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Importante: custos de resolução são de propriedade do operador, devem ser negociados 

e constar nos “termos e condições”.  

A quantidade de ciclos de negociação, vai variar caso a caso, mas uma vez que a 

proposta esteja aprovada, a documentação deve ser emitida oficialmente e, de alguma forma, 

ser parte integrante do contrato. Todas as etapas relevantes e documentações pertinentes devem 

ser registradas adequadamente dentro do processo de negociação. 
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POLÍTICA DE GESTÃO DE OBSOLESCÊNCIA 

PROCEDIMENTO 02 

3 Procedimento para a Política de Gestão de Obsolescência 

A Política de Gestão de Obsolescência deve ter por objetivo a manutenção do equilíbrio 

ideal entre disponibilidade de produtos e propriedade de custos (3428B, 2015) e deve atender a 

todos os requisitos da Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015), além de acrescentar 

outros requisitos que sejam específicos do fornecedor de sistemas equipamentos de cabeça de 

poço e que sejam aplicáveis na fase pós venda. 

A Política de Gestão de Obsolescência deve um documento muito curto e de alto nível 

que deve definir a abordagem do fornecedor de equipamentos de cabeça de poço com relação 

ao Gerenciamento de Obsolescência. Ela deve abordar no mínimo o detalhamento dos seguintes 

tópicos: 

j) Organização 

k) Indicação do Gerente de Obsolescência 

l) Gerenciamento de Risco 

m) Produto (suporte e reciclagem para a fase pós-venda) 

n) Controles 

A política de Gestão de Obsolescência deve declarar que todos os produtos dentro do 

escopo de Gerenciamento de Obsolescência  estão em conformidade com a norma IEC 62402 

- Gerenciamento de obsolescência - Guia de aplicação e, com a Especificação para 

Gerenciamento de Obsolescência (3428A, 2015), documento da Junta de Operadores formada 

em 2011 por BP, Chevron, Total, Inpex, Shell, Equinor (antiga Statoil) e Woodside.    

 

 

 

 

 



 

154 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE OBSOLESCÊNCIA 

4 Procedimentos do Plano de Gerenciamento de Obsolescência 

O objetivo do Plano de Gerenciamento de Obsolescência é demonstrar os processos, 

recursos e ferramentas específicos que serão usados para gerenciar o Risco de Obsolescência 

dos Sistemas de Controle de Equipamentos de Cabeça de Poço, na fase pós-venda. 

O Plano de Gerenciamento de Obsolescência deve ser baseado nos nove procedimentos 

listados abaixo, que garantem o atendimento aos requisitos mínimos da Recomendação de 

Melhores Práticas (3428B, 2015), em conformidade com a Especificação para Gerenciamento 

de Obsolescência (3428A, 2015).  

a. Objetivos, Detalhes dos Produtos e Escopo do Plano [Procedimento 03] 

b. Organização da Gestão de Obsolescência [Procedimento 04]  

c. Gestão de Obsolescência em Projeto [não implementado]  

d. Avaliação de Risco [Procedimento 05]  

e. Monitoração de Obsolescência [Procedimento 06] 

f. Processo de Resolução [Procedimento 07] 

g. Arranjos de Fornecedores [Procedimento 08] 

h. Relatórios de Gerenciamento de Obsolescência [Procedimento 09] 

i. Diagramas de Ciclo de Vida do Produto [Procedimento 10] 

j. Gerenciamento de desempenho [Procedimento 11] 

k. Plano de Transição [Procedimento 12] 

A letra “c” acima correspondente ao Anexo “F” da Recomendação de Melhores Práticas 

(3428B, 2015), não foi implementado porque o Plano de Gerenciamento de Obsolescência deve 

ser aplicado somente à fase pós-venda. 

A seguir são detalhados os procedimentos que devem servir de referência para a 

elaboração do Plano de Gerenciamento de Obsolescência. 
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PROCEDIMENTO 03 

4.1 Objetivos, Detalhes dos Produtos e Escopo do Plano 

A Recomendação de Melhores Práticas (3428B, 2015), traz do Anexo A até o Anexo D, 

informações que são típicas da parte introdutória de um documento, conforme mostrado abaixo: 

e) Anexo A - Objetivos 

f) Anexo B - Detalhes do Documento  

g) Anexo C - Detalhes do Produto  

h)  Anexo D - Escopo do Plano 

Desta forma, decidiu-se reunir estes 4 anexos da Recomendação de Melhores Práticas 

(3428B, 2015)  em um único procedimento, sendo que cada um deles foi tratado como uma 

subseção deste Procedimento. 

4.1.1 Objetivos 

O Plano de Gerenciamento de Obsolescência deve elaborado para atender aos requisitos 

estabelecidos na Especificação para Gerenciamento de Obsolescência para Sistemas de 

Controle Submarino, documento 3428A, V1.5 de 2015.  

O objetivo da Especificação para Gerenciamento de Obsolescência para Sistemas de 

Controle Submarino, documento 3428A, V1.5 de 2015, é definir o processo proativo de 

Gerenciamento de Obsolescência, que se aplica aos Sistemas de Controle de Produção 

Submarina e detalhar os requisitos mínimos do fornecedor de Equipamentos Submarinos para 

gerenciar os Riscos de Obsolescência. 

O objetivo do Plano de Gerenciamento de Obsolescência é garantir que uma abordagem 

de obsolescência técnica e economicamente viável para os Sistemas de Controle dos 

Equipamentos de Cabeça de Poço, na fase pós-venda, seja identificada, implementada e 

controlada, com o propósito de manter os produtos durante toda a vida útil em serviço. 

O objetivo do plano, portanto, é fornecer uma visão geral do processo de Gerenciamento 

de Obsolescência dos Sistemas de Controle dos Equipamentos de Cabeça de Poço, na fase pós-

venda, que será implementado e garantir o fornecimento de um serviço abrangente de 

Gerenciamento de Obsolescência como parte do... [... completar com os detalhes do contrato 

de serviço]. 



 

156 

 

O entendimento da necessidade de se planejar para a obsolescência, reduz o risco de 

comprometimento da capacidade do produto pela falta de suporte contínuo, implementando-se 

estratégias de mitigação. A chave para o sucesso deste Plano de Gerenciamento de 

Obsolescência é o seu foco nos seguintes aspectos dos produtos: 

✓ Criticidade em termos de impacto na capacidade, 

✓ Probabilidade de ocorrer a obsolescência durante a sua vida, 

✓ Alto custo de resolução quando ocorrer a obsolescência. 

O texto acima é uma referência e pode ser alterado de forma que melhor se adapte aos 

padrões de documentação do fornecedor.  

4.1.2 Detalhes do Documento 

Esta seção deve seguir os padrões e os processos de controle de documentação definidos 

do fornecedor. A seguir, é apresentado um exemplo das informações que devem estar contidas 

nesta seção:  

✓ Título do documento  

✓ Número de referência do documento  

✓ Número da versão do documento  

✓ Data do documento  

✓ Autor do documento  

✓ Proprietário do documento  

✓ Registro de documentos referenciados  

✓ Índice 

Dependendo do padrão de documentação do fornecedor, as informações acima ou parte 

delas podem estar em outras seções. O importante é que o Plano de Gerenciamento de 

Obsolescência contenha estas informações e seja aprovado pelo Operador.  
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4.1.3 Detalhes do Produto 

Esta seção é uma descrição do produto ou do projeto, identificando suas principais 

características e configurações:  

✓ Nome do produto ou do projeto, o que for mais adequado.  

✓ Número / pedido do contrato (pode ser um número / referência interna)  

✓ Descrição do produto 

✓ Lista de dependências do produto (se houver) 

✓ Detalhes do contrato de serviço - identificação dos detalhes do contrato de suporte 

para este produto que ajudará na avaliação do Plano de Gerenciamento de 

Obsolescência em relação ao contrato de suporte abrangente e ao que está 

contratado. Caso o contrato de gerenciamento de obsolescência seja independente, 

identificar os detalhes do contrato de outros serviços de campo que podem ajudar 

na avaliação do Plano de Gerenciamento de Obsolescência. 

✓ Cliente  

✓ Relacionamentos pai-filho. Próximo nível na estrutura de detalhamento de produto 

/ componente (para cima ou para baixo), se aplicável.  

✓ Registro de qualquer número de série, se aplicável, para equipamentos existentes 

(isso ajudará no gerenciamento da configuração) 

4.1.4 Escopo do Plano 

Esta seção é uma descrição do escopo completo do que o Plano de Gerenciamento de 

Obsolescência cobre e quaisquer exclusões:  

✓ Produto ou Projeto / Período ao qual o Plano de Gerenciamento de Obsolescência 

se refere, conforme definido no Contrato  

✓ Definição do sistema: Lista de módulos incluídos no escopo (Hardware, Software, 

Serviços de Suporte e Equipamento de Teste)  

✓ Abordagem estratégica adotada para o produto 

✓ Responsabilidade e abordagem para gerenciar a cadeia de suprimentos  

✓ Cronogramas de serviços de equipamentos  

✓ Exclusões discriminadas 

 

 

 

 



 

158 

 

 

PROCEDIMENTO 04 

4.2. Organização do Gerenciamento de Obsolescência 

Esta parte do plano pode começar com o seguinte texto: A organização do 

Gerenciamento de Obsolescência, as funções e as responsabilidades de suporte para o [inserir 

o nome do produto/projeto] estão descritas a seguir. A equipe de obsolescência se dedicará a 

monitorar itens específicos de "risco" e fornecerá recomendações e orientação ao [inserir o 

nome do operador] em todos os assuntos referentes a questões e problemas de obsolescência 

relacionados ao escopo deste Plano de Gerenciamento de Obsolescência. 

A Figura 29, a seguir, mostra a estrutura sugerida pela Recomendação de Melhores 

Práticas (3428B, 2015) para o Gerenciamento de Obsolescência. 

Figura 29 - Estrutura sugerida para o Gerenciamento de Obsolescência 

 

As funções e responsabilidades para a organização do Gerenciamento de Obsolescência 

são detalhadas a seguir. 
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 4.2.1 Operador 

O Operador (Cliente) é responsável pelo: 

✓ Fornecimento da especificação de requisitos para Gerenciar a Obsolescência de um 

produto, projeto, ou ativo para o fornecedor. 

✓ Estabelecimento do contrato de serviço com o fornecedor  

✓ Definição dos pontos apropriados de "disparo" para resolução do fornecedor e 

encaminhamento ao Operador 

✓ Garantia de que o fornecedor esteja em conformidade com os contratos  

4.2.2 Alta Gerência 

A Alta Gerência é responsável pela: 

✓ Nomeação do Gerente de Obsolescência ou alguém responsável pelo 

gerenciamento de obsolescência do produto ou projeto  

✓ Garantia de que o Gerenciamento de Obsolescência seja praticado durante toda a 

vigência do contrato de serviço 

✓ Garantia da disponibilidade de orçamentos apropriados para gerenciar e resolver 

problemas de Gerenciamento de Obsolescência  

✓ Garantia da aplicação do Gerenciamento de Obsolescência nas atualizações do 

produto 

4.2.3 Gerente de Obsolescência 

O Gerente de Obsolescência é responsável pelo: 

✓ Gerenciamento de problemas de obsolescência em um produto ou projeto.  

✓ Desenvolvimento e entrega do Plano de Gerenciamento de Obsolescência e sua 

manutenção e revisão.  

✓ Avaliação inicial dos riscos, pelas mudanças subsequentes de status e pelos 

relatórios de status de obsolescência em andamento.  

✓ Alinhamento e coerência do Plano de Gerenciamento de Obsolescência com as 

atualizações de projeto e planos de reprojeto do produto  

✓ Recomendações estratégicas para lidar com a obsolescência de um produto  

✓ Garantia de que o produto ou subsistema completo tenha sido considerado na 

análise de risco de obsolescência do produto e formalmente emitido  

✓ Gerenciamento de questões contratuais de obsolescência entre o Operador e o 

Fornecedor.  
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✓ Liderança de reavaliações de questões ou problemas de obsolescência  

✓ Determinação dos requisitos de treinamento e conscientização referente à 

obsolescência dentro da equipe de Produto, Projeto ou Organização 

4.2.3.1 Requisito de competência do gerente de obsolescência 

Antecedentes / Experiência 

Uma experiência de trabalho técnico e de engenharia é fundamental para garantir a 

compreensão dos requisitos de projeto, fabricação e suporte. 

Competência 

✓ Conhecimento e entendimento dos Ciclos de Vida do Produto e das fases de um 

ciclo de vida, incluindo entendimento detalhado do processo de projeto e revisões.  

✓ Conhecimento e entendimento do produto que está sendo gerenciado.  

✓ Capaz de desenvolver um processo de Gerenciamento de Obsolescência para 

conscientização e implementação entre negócios.  

✓ Ter recebido algum treinamento formal de Gerenciamento de Obsolescência que 

cubra todos os requisitos para Gerenciamento de Obsolescência, incluindo: 

• Governança  

• Política  

• Estratégia  

• Plano de gerenciamento de obsolescência  

• Cadeia de suprimentos  

• Integração de negócios  

• Gerenciamento de Obsolescência  

• Gerenciamento de obsolescência proativo versus reativo  

• Gerenciamento de riscos 

✓ Compreensão do trabalho e de como as ferramentas de Gerenciamento de 

Obsolescência facilitam um gerenciamento proativo e a criação de relatórios para a 

empresa e para o cliente.  

✓ Implicações do Gerenciamento de Obsolescência em toda a cadeia de suprimentos.  

✓ Conhecimento das opções de fornecimento.  

✓ Poder aconselhar sobre o negócio de Gerenciamento de Obsolescência e os 

benefícios. 

✓ Produzir análise de prevenção de custos.  
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4.2.4 Engenheiro de Obsolescência 

O Engenheiro de Obsolescência é responsável pelo: 

✓ Monitoramento e emissão de relatórios diários de questões e preocupações de 

obsolescência 

• Análise de primeiro nível (First Level) de risco e mitigação  

• Registro de todas as avaliações e decisões no registro de riscos de 

obsolescência do produto  

• Garantia de que os Alertas de Status de Obsolescência estão sendo gerenciados 

• Produção de relatórios de obsolescência conforme contratado ou necessário 

✓ Garantir que os novos componentes introduzidos no banco de dados do fornecedor 

sejam aprovados para um nível acordado de disponibilidade, tanto no tempo quanto 

na legislação e na fabricação. 

✓ Trabalhar em toda a cadeia de suprimentos para ajudar na identificação e resolução 

de problemas ou preocupações de obsolescência e registrar as ações apropriadas 

tomadas. 

4.2.5 Comercial 

A área Comercial é responsável por: 

✓ Aceitar ou negociar com os Operadores os requisitos contratuais para 

Gerenciamento de Obsolescência  

✓ Aceitar ou negociar quaisquer indicadores de performance (Key Performance 

Indicator - KPI) apropriados com os Operadores em relação às resoluções de 

obsolescência e prevenção de custos  

✓ Disseminar as condições contratuais nos produtos da empresa (dentro do escopo 

contratual) 

4.2.6 Compras 

A área de Compras é responsável por: 

✓ Negociar com fornecedores diretos para garantir que os requisitos de 

Gerenciamento de Obsolescência sejam transmitidos e definidos dentro dos termos 

e condições incluídos na colocação de pedidos de compra. Isso deve incluir 

• Gerenciamento da obsolescência  

• Reconhecimento de quaisquer questões do ITAR (International Traffic in Arms 

Regulations) ou outras regras de importação e exportação  

• Identificação de minerais de áreas de “conflito”  
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• Minerais extraídos em condições de conflito armado e violações dos direitos 

humanos com os lucros com a venda desses minerais sendo usados para o 

financiamento de combate. Exemplos de minerais sendo: cassiterita, 

wolframita, coltan e ouro  

• Esses minerais são amplamente utilizados em eletrônicos  

• Legislação como RoHS (Restriction of Hazardous Substances) e REACH 

(Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals)  

✓ Incluir o Gerenciamento de Obsolescência na seleção de fornecedores  

✓ Certificar que componentes e peças que devem ser adquiridos ainda não estão 

obsoletos e indisponíveis  

✓ Conhecimento de fontes não originais aprovadas (aftermarket sources) 

4.2.7 Almoxarifado 

A área de Almoxarifado é responsável pelo: 

✓ Provisionamento e gerenciamento do estoque e do estoque potencial de acordo com 

o Plano de Gerenciamento de Obsolescência do Produto e conformidade com a 

Política de Gerenciamento de Obsolescência dos Fornecedores.  

✓ Relatar qualquer suspeita de falsificação, conforme SAE AS5553 (se aplicável).  

✓ Informar à equipe de Gerenciamento de Obsolescência sobre quaisquer problemas 

de vida útil que afetem a disponibilidade da perspectiva de obsolescência 

4.2.8 Suporte 

A área de Suporte é responsável por: 

✓ Contato com as outras unidades funcionais para alcançar um acordo de resolução 

que seja prático para oferecer suporte após a entrega do produto.  

✓ Manter taxas de falha e consumo de peças de reposição como uma entrada para 

gerenciar as considerações quando um problema ou preocupação com 

obsolescência for identificado.  

✓ Aconselhar o Gerente de Obsolescência das configurações implantadas para um 

projeto para que possa ser obtido um entendimento completo do impacto 

(dependendo de um contrato de suporte estar em vigor).  

✓ Análise de falhas de produtos devolvidos e análise de reparo subsequente para uso 

na avaliação de obsolescência.  

✓ Manter documentação para dar suporte à configuração de um projeto ou ativo 

(dependendo de um contrato de suporte estar em vigor).  

✓ Ser o suporte para serviços de campo (durante a vigência do contrato) 
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A área de Projeto da estrutura organizacional não foi detalhada porque o Plano de 

Gerenciamento de Obsolescência é para ser aplicável somente à fase pós-venda. A linha de 

Comunicação normalmente é feita oficialmente por um responsável dentro da área de contratos. 

A estrutura organizacional recomendada pela Recomendação de Melhores Práticas 

(3428B, 2015) para o Gerenciamento de Obsolescência, pode ainda ser um tanto complexa e 

difícil de ser entendida e implementada.  

Para facilitar um pouco mais o entendimento e a apresentação da estrutura 

organizacional para Gerenciamento de Obsolescência, a Figura 30, a seguir, mostra um 

exemplo de estrutura que foi obtida adaptando-se a estrutura existente no fornecedor de 

Equipamentos para Cabeça de Poço em questão. 

Figura 30 - Estrutura sugerida adaptando-se a estrutura existente do fornecedor 
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Nesta estrutura, foram feitas basicamente as seguintes adaptações: 

✓ A área de Contratos faz o papel da Gerência de Obsolescência e da Linha de 

comunicação com o Operador (cliente). Além disso, ela tem uma assessoria do 

Departamento Jurídico 

✓ Foi especificado o cargo da pessoa dentro da Alta Gerencia responsável por 

Gerenciamento de Obsolescência: Gerente de Operações e Serviços 

✓ Foi acrescentado o papel do Engenheiro de “Upgrade”, responsável por garantir que 

qualquer mudança no produto leve em consideração os aspectos relativos à 

obsolescência. 

As demais áreas foram mantidas inalteradas. 
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PROCEDIMENTO 05 

4.3 Avaliação de Risco  

A Avaliação de riscos de obsolescência, de acordo com a Recomendação de Melhores 

Práticas (3428B, 2015), é feita através de um processo principal de 7 passos, conforme 

mostrado na Figura 31, a seguir. 

Figura 31 - Processo de avaliação de riscos de obsolescência 

 

 

4.3.1 Passo 1: Avaliação do Plano de Suporte do Sistema 

O primeiro passo deve ser a consideração do tempo durante o qual o sistema deve ser 

mantido. É necessário levar em consideração o planejamento de atualizações de meia-idade e 

também quais subsistemas provavelmente serão modificados ou substituídos nesse estágio. Isso 

permitirá identificar o período para o qual cada componente na Lista de Materiais (BoM) é 

necessário. 
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4.3.2 Passo 2: Planejamento de Recursos  

Este passo do processo visa identificar os recursos disponíveis para Gerenciar a 

Obsolescência que podem ser alocados ao projeto. 

✓ Pessoas (por exemplo, gerente de obsolescência)  

✓ Ferramentas (por exemplo, ferramentas de monitoramento de obsolescência)  

✓ Orçamento para gerenciamento de obsolescência 

Como esses recursos são limitados, a Avaliação de Riscos de Obsolescência deve 

permitir decidir os principais componentes para os quais esses recursos devem ser utilizados 

para minimizar o impacto da obsolescência no desempenho e nos custos de manutenção do 

sistema. 

Nesse estágio, é necessário alinhar os recursos com a estratégia selecionada para atender 

aos termos contratuais do Gerenciamento de Obsolescência. 

4.3.3 Passo 3: Extrair e filtrar a Lista de Materiais  

A primeira atividade deve ser a divisão do sistema ou do equipamento em partes 

gerenciáveis. O nível de detalhe a ser considerado deve ser o nível prático mais baixo, a critério 

do Gerente de Obsolescência. A maioria dos problemas de obsolescência está sendo enfrentada 

no nível de componentes. Portanto, sugere-se que a lista completa de materiais (BoM) seja 

extraída do sistema para o nível de componente. Porém, no caso de um fornecedor de 

equipamentos para grandes projetos, o nível de componente pode estar ainda no nível de 

equipamentos. 

O Gerente de Obsolescência deve filtrar os componentes óbvios de baixo risco da BoM. 

Isso permitirá reduzir esforços que podem ser perdidos ao se tentar a realização de uma 

avaliação exaustiva dos riscos para cada componente do BoM. Quaisquer componentes que 

atendam a um dos seguintes critérios devem ser filtrados: 

✓ Projeto padrão  

✓ Conectores padrão (modular)  

✓ Passivo  

✓ Mais de 5 anos até o fim da vida útil (YTEOL – Years to end of life) 
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A lista de itens removidos deve ser revisada pela Gerencia de Engenharia, pelo 

Supervisor de Manutenção e / ou pelo Gerente do Programa para verificar se algum componente 

é crítico para a operação. 

As atividades necessárias para Extração e Filtragem da Lista de Materiais (Passo 3), 

Análise de Risco para cada Componente (Passo 4) e Priorização de Componentes e Decisões 

de Mitigação (Passo 5) são descritas como um fluxograma, conforme mostrado na Figura 32. 

4.3.4 Passo 4: Análise de Risco para cada Componente  

O Risco de Obsolescência para cada componente na BoM filtrada deve ser avaliado de 

acordo com os seguintes parâmetros: 

4.3.4.1 Probabilidade 

Avaliar a probabilidade do componente se tornar obsoleto e se transformar em um 

problema de obsolescência. Isso pode ser avaliado considerando o nível de estoque disponível 

para esse projeto, comparado com a taxa de consumo, e o número de fabricantes disponíveis ou 

o número de anos até o fim da vida útil do componente (YTEOL). Utilizar a informação que 

estiver disponível. 

d. Número de fabricantes disponíveis 

✓ Um: Alto  

✓ Dois: Médio  

✓ Mais de dois: Baixo 

e. Anos até o fim da vida útil (YTEOL) 

✓ Menos de 2 anos: Alta  

✓ Entre 2 e 5 anos: Média  

✓ Mais de 5 anos: Baixa 

f. Estoque disponível versus taxa de consumo 

✓ Estoque baixo e alta taxa de consumo: Alto [se o custo do componente é 

baixo e fácil de armazenar e o lead time curto: Médio]  

✓ Estoque baixo e baixa taxa de consumo OU Estoque alto e alta taxa de 

consumo: Médio  

✓ Estoque alto e baixa taxa de consumo: Baixo 
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Figura 32 - Fluxograma das atividades dos passos 3, 4 e 5 
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4.3.4.2 Criticidade de impacto 

Avaliar a criticidade de impacto da questão da obsolescência no funcionamento e 

desempenho do sistema. A criticidade de impacto representa a potencial perda de 

disponibilidade ou capacidade do sistema. 

✓ Crítico com relação à segurança: Alto  

✓ Critico com relação à capacidade: Médio  

✓ Nenhuma das alternativas acima: Baixo 

O nível de criticidade deve ser avaliado no nível da montagem ou no nível de 

componente, dependendo do tipo de sistema para o qual a BoM foi analisada. 

4.3.5 Passo 5: Priorização de Componentes e Decisões de 

Mitigação  

O número de fontes disponíveis ou o tempo até o fim da vida útil do componente 

(YTEOL) e a comparação entre o estoque disponível e a taxa de consumo indicará a 

probabilidade de ocorrência de um problema de obsolescência para cada componente, conforme 

mostrado na matriz de probabilidade da Figura 33. Caso ambos, o número de fontes disponíveis 

e o tempo até o fim da vida útil do componente (YTEOL), estejam prontamente disponíveis, o 

nível de risco usado deve ser o mais alto deles. 

Figura 33 - Matriz de Probabilidade de ocorrência de Obsolescência 
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A probabilidade pode então ser combinada com a criticidade de impacto operacional 

para determinar o risco de obsolescência para esse componente, usando a matriz de riscos 

mostrada na Figura 34. 

Figura 34 - Matriz de Risco de ocorrência de Obsolescência 

 

Depois que o processo é seguido para todos os componentes na BoM filtrada, eles 

podem ser classificados com base no nível de risco de obsolescência. A principal prioridade no 

Gerenciamento da Obsolescência é implantar estratégias de mitigação para abordar os 

componentes de risco muito alto. A próxima prioridade é abordar os componentes de alto risco. 

Os componentes de baixo risco devem ser tratados de maneira reativa, porque não seria 

economicamente viável gerenciá-los de forma proativa. A análise dos recursos disponíveis, 

realizada no Passo 2, determinará a decisão que deve ser tomada em relação ao nível de 

proatividade para lidar com os componentes de risco médio. 

4.3.5.1 Risco de Obsolescência Alto e Muito Alto 

Para os componentes com risco Alto e Muito Alto, uma abordagem proativa precisará 

ser implementada. Esses componentes devem receber atenção primordial e estratégias de 

mitigação devem ser implementadas para reduzir a probabilidade e o impacto que os problemas 

de obsolescência possam ter no sistema. Exemplos de estratégias de mitigação são os seguintes. 

P
ro

b
ab

il
id

ad
e

Alto Médio Alto
Muito

Alto

Médio Médio Alto Alto

Baixo Baixo Médio Alto

Baixo Médio Alto

Risco de 

Obsolescência

 Criticidade do Impacto 

 Operacional



 

171 

 

✓ Avaliação aprofundada de risco (se houver dúvidas) 

✓ Considerações de projeto  

✓ Transparência tecnológica  

✓ Contratos de parceria com fornecedores  

✓ Monitoramento de obsolescência  

✓ Atualizações planejadas do sistema  

✓ Compra de mitigação de riscos  

✓ Continuação de fabricação autorizada 

Um risco de obsolescência Muito Alto deve ter a mais alta prioridade se a localização 

do ativo estiver em uma área de alto risco, alto custo de mitigação ou alto custo de resolução. 

Romero Rojo, Roy e Kelly (2012, p. 8), propuseram um método para avaliar os Fatores 

de Risco para cada um dos componentes com risco Muito Alto, a fim de obter um melhor 

entendimento sobre as fontes desse risco de obsolescência e, consequentemente, decidir a 

estratégia de mitigação mais adequada. Os principais critérios são: 

✓ Probabilidade 

✓ Impacto operacional 

✓ Custo de resolução 

Cada critério é cuidadosamente avaliado com base nos parâmetros que o definem. A 

importância relativa desses fatores é quantificada pelos pesos alocados. Uma vez que o Gerente 

de Obsolescência tenha analisado esses fatores para cada componente, uma decisão mais 

assertiva pode ser tomada sobre qual é a estratégia mais adequada para mitigar esse risco de 

obsolescência. 

Por exemplo, se a análise mostrar que há alta probabilidade de que um componente 

crítico de segurança se torne obsoleto e seja necessário por um longo período de tempo, mas o 

estoque restante não é suficiente para cobrir esse período; deve-se considerar a possibilidade de 

mitigar esse risco comprando estoque suficiente para cobrir o período restante para o qual esse 

componente é necessário (compra de mitigação de risco). 

Os fatores de risco representados por probabilidde, impacto operacional e custo de 

resolução são avaliados atribuindo-se o nível de risco para cada um dos seus critérios, conforme 

mostrado no Quadro 37, no Quadro 38 e no Quadro 39, e somando-se os valores em 

porcentagem correspondentes. 
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4.3.5.2 Risco de Obsolescência Médio  

Para os componentes com risco Médio, uma abordagem proativa precisará ser 

implementada. O nível de proatividade necessário para lidar com esses componentes fica a 

critério do Gerente de Obsolescência. Obviamente, o nível de esforço exigido por esses 

componentes é inferior ao nível de esforço exigido para os componentes com risco de 

obsolescência Alto e Muito Alto. 

4.3.5.3 Risco de obsolescência Baixo 

Para os componentes com risco de obsolescência Baixo, uma abordagem totalmente 

proativa não é apropriada nem econômica. Portanto, é aconselhável para esses componentes 

que os problemas de obsolescência sejam tratados de maneira reativa. 

Neste caso, a própria abordagem reativa não deixa de ser também uma estratégia, tal 

que não se destina recursos para a mitigação de risco, deixando-se para adotar uma abordagem 

resolutiva quando a obsolescência acontecer. Um exemplo desta situação é mostrado no Quadro 

23 para os dois componentes de baixo risco. Exemplos de abordagens de resolução são os 

seguintes: 

✓ Estoque existente 

✓ Recuperação 

✓ Equivalente 

✓ Alternativo 

✓ Fornecedores alternativos aprovados (aftermarket) 

✓ Emulação 

✓ Reprojeto menor 

✓ Reprojeto maior  

✓ Compra de última vez 

É importante notar que no caso de uma abordagem proativa, se mesmo com as 

estratégias de mitigação adotadas, acontecer um problema de obsolescência, a resolução a ser 

adotada será possivelmente uma das resoluções listadas acima. Um exemplo desta situação é 

mostrado no Quadro 40, onde para dois itens de Alto risco é adotada a “compra pela última 

vez” como uma abordagem de resolução. 
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Quadro 37 - Avaliação da probabilidade como fator de risco 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição do componente Código Item

Descrição do Risco Peso (%) Alto Médio Baixo

Níveis de estoque vs Necessidade restante do componente 

(Probabilidade de ficar sem estoque)

Segurança do Abastecimento

Fornecedores de segurança nacional

Segurança do Abastecimento

Confiabilidade da solução de fornecimento atual

Relacionamento com o fornecedor

Segurança do Abastecimento

Confiabilidade da solução de fornecimento atual

Número de outros usuários

Segurança do Abastecimento

Confiabilidade da solução de fornecimento atual

Frequência de mudança de projeto

Segurança do Abastecimento

Confiabilidade da solução de fornecimento atual

Prontidão do alerta de PCN (Nota 1)

Segurança do Abastecimento

Número de fornecedores

Segurança do Abastecimento

Tempo médio entre demandas (MTBD) (Nota 2)

Estágio do ciclo de vida (componentes)

Tempo para o fim da vida vs Necessidade do componente

Mudanças nos Regulamentos

Probabilidade calculada (%)

Notas 1. PCN – Product Change Note (Notificação de Mudança de Produto)

              2. MTBF – Mean Time Between Failure  (Tempo Médio Entre Falhas)

4

2

35

12

6

Avaliação da Probabilidade

25

10

3

2

1
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Quadro 38 - Avaliação do impacto operacional como fator de risco 

 

 

Quadro 39 - Avaliação do custo de resolução como fator de risco 

 

 

Descrição do componente Código Item

Descrição do Risco Peso (%) Alto Médio Baixo

 Criticidade de segurança (Nota 1)

Contribuição para o desempenho do sistema 

(criticidade da missão)

Nível de Integração

Nível / complexidade das interfaces

Capacidade do Gerente de Obsolescência  para

implementar resoluções de obsolescência

Modularidade

Complexidade

Impacto Operacional calculado (%)

Nota 1: Se for "Sim", marque "Alto", se for "Não", marque "Baixo"
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40
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10

Avaliação do Impacto operacional

Descrição do componente Código Item

Descrição do Risco Peso (%) Alto Médio Baixo

Criticidade de segurança (Nota 1)

Nível de integração

Nível / complexidade das interfaces

Número de itens no sistema

Complexidade

Custo de Resoluçãol calculado (%)

Nota 1: Se for "Sim", marque "Alto", se for "Não", marque "Baixo"

10
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30

10

Avaliação do Custo de Resolução
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4.3.6 Passo 6: Atualização do Registro de Riscos  

Depois que as decisões sobre o nível de proatividade são tomadas e as estratégias de 

mitigação são decididas para todos os componentes (quando aplicável), elas precisam ser 

registradas e implementadas. Um registro de riscos deve ser mantido atualizado, fornecendo as 

seguintes informações para cada componente na BoM: 

✓ Status atual (obsoleto ou não)  

✓ Período para o qual o componente é necessário  

✓ Nível de risco  

✓ Detalhes sobre todos os parâmetros considerados na avaliação de risco (por 

exemplo, número de fabricantes, YTEOL (Year To End Of Life – Anos até o fim da 

vida), criticidade de impacto operacional, taxa de consumo, estoque disponível)  

✓ Estratégias de mitigação adotadas (por exemplo, compra de mitigação de risco, 

monitoramento, acordos de parceria com fornecedor)  

✓ Abordagem de resolução adotada (no caso de se tratar de um problema de 

obsolescência) 

O Quadro 40, a seguir, mostra um exemplo de Registro de Risco de Obsolescência. 

Quadro 40 - Exemplo de Registro de Risco de Obsolescência 

 

 

4.3.7 Passo 7: Revisão  

Periodicamente, a avaliação precisa ser revisada e atualizada, se necessário. Sugere-se 

revisá-la a cada seis meses para projetos na fase de fabricação (enquanto a fase de fabricação 

ainda não está concluída) e anualmente para projetos na fase de suporte (depois que a fase de 

fabricação já está concluída). Essa periodicidade estará sujeita a acordo entre Operador e 

Fornecedor. 

 

 

Item Código Fabricante Status

Período 

Requerido

Nível de 

Risco

Número de 

fabricantes YTEOL Impacto

Taxa de 

Consumo

Estoque 

Disponível Estratrégia de Mitigação Adotada

Abordagem de 

Resolução

1 12345 Xilix Obsolete 2 anos Alto 2 0 Mádio Alto 100 N/A Comprar pela última vez

2 23456 Thales Obsolete 3 anos Alto 1 0 Alto Alto 0 N/A Comprar pela última vez

3 25252 Motorolla In Production 5 anos Alto 1 2 Alto Alto 10 Compra de mitigação de riscos N/A

4 141414 HP Obsolete 5 anos Médio 3 0 Médio Baixo 50 Monitoramento de obsolescência N/A

5 9988774 BAE InProduction 5 anos Médio 1 4 Médio Médio 20 Monitoramento de obsolescência N/A

6 20552 Honeywell InProduction 5 anos Baixo 3 5 Baixo Baixo 100 Reativa N/A

7 787855 Texas Inst InProduction 5 anos Baixo 3 7 Médio Médio 100 Reativa N/A
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PROCEDIMENTO 06 

4.4 Monitoração de Obsolescência  

A Monitoração de Obsolescência é feita através de três abordagens, conforme detalhado 

a seguir. 

4.4.1 Monitoração por Ferramentas de Monitoração de 

Componentes 

Esse é o processo que fornece a análise inicial para investigação e, por meio dessa 

capacidade, o gerenciamento contínuo da obsolescência em qualquer nível de um projeto. 

As Listas de Peças (BoM) originais são provenientes do sistema de usuários locais, onde 

elas são gerenciadas e os dados são importados para uma Ferramenta de gerenciamento de 

obsolescência para análise. 

O dado mínimo necessário é o código de peça do fabricante, porém outros dados podem 

ser utilizados. Assim como o código de peça do fabricante, é recomendável incluir o código de 

peça local, pois isso fornece análise de "onde a peça é usada". 

As listagens podem ser importadas através de vários métodos, mas o mais comum é 

através de uma planilha do Excel com um modelo construído na ferramenta de Gerenciamento 

de Obsolescência para aceitar os dados da lista de componentes que o usuário deseja importar. 

A importação normalmente é gerenciada por um processo automatizado e é um processo 

bastante rápido, sujeito ao tamanho da lista de componentes. 

O Quadro 41, a seguir, mostra um exemplo de Lista de Componentes para Importação 

Quadro 41 - Exemplo de lista de componentes para importação 

Item Código do Fornecedor Descrição 

1 ADR02ARZ-REEL7  ADR02AR 5V voltage reference 0.1%  

2 ADR02ARZ-REEL    

3 INA148UA Inst. amp. Common-Mode SO-8  

4 INA337AIDGKTG4 Inst. amp. Hi Temp MSOP-8  

5 INA337AIDGKR    

6 INA337AIDGK   

7 LM2675MX -ADJ/NOPB Simple switcher 1A SO-8  

8 LM2903DRG4 Dual comparator SO-8 
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Item Código do Fornecedor Descrição 

9 LM2903DRG4   

10 LM2903DT   

11 LM317LMX/NOPB Regulator adj. SO- 

12 LM4132CMF-2.5 Voltage ref. 2.5V SOT23-5  

13 LM4132CMF-4.1  Voltage ref. 4.1V SOT23-5  

14 LP3965ESX-ADJ/NOPB Regulator 1,5A TO-263 

15 OPA2333AIDRG4 Dual Op. Amp. R-R SO-8  

16 OPA2333AID   

17 SP000255450 Low Drop Volt Tracker 50mA 

18 TLE6368G2 CPU Power Supply PG-DSO-36- 

Este exemplo de lista está no nível de componentes mesmo, porém no caso de um 

fornecedor de equipamentos de cabeça de poço, cada item poderá ser um equipamento. Neste 

caso, outras ferramentas mais apropriadas deverão ser utilizadas ou deverá ser feita uma 

monitoração manual. 

4.4.2 Monitoração Manual de Componentes 

Para os itens que não correspondem às informações contidas na Ferramenta de 

Monitoração de Componentes, será produzida uma lista de itens não correspondentes. Cabe 

então ao gerente de obsolescência realizar uma investigação, entrando ele próprio em contato 

com o fabricante ou pesquisando por informações na internet, para obter o status de maturidade 

de um componente. Essas informações são adicionadas à Ferramenta de Monitoração de 

Componentes para a emissão de relatórios consolidados. 

A Figura 35, mostra um exemplo de relatório de análise de componentes. Nesta figura, 

tem-se a seguinte definição para as cores: 

✓ Azul: Desconhecido 

✓ Vermelho: Obsoleto 

✓ Amarelo: Disponível, mas com fornecedor único 

✓ Verde: Disponível com mais de um fornecedor 

 



 

178 

 

Figura 35 – Exemplo de Relatório de Análise de Componentes 

 

4.4.3 Monitoração do Fornecedor 

Para os itens relatados pelo sistema de gerenciamento de componentes, incluindo as 

adições manuais, uma Lista de fabricantes aprovados é relatada pela ferramenta. Os 

fornecedores devem usar essa Lista de fabricantes aprovados como base para a seleção de novas 

peças ou componentes de uma fonte qualificada. A manutenção da Lista de fabricantes 

aprovados é importante, pois os fabricantes mudam ou encerram suas atividades da mesma 

maneira que um componente se torna obsoleto. 

4.4.3.1 Gerenciamento de questões de obsolescência 

Normalmente chamado de gerenciamento de "Caso", em que o responsável pelo 

Gerenciamento de Obsolescência analisará e registrará recomendações sobre o tratamento de 

um problema ou preocupação de obsolescência. Essas informações podem ser compartilhadas 

com os usuários apropriados de uma organização e formam uma base de referência para tomada 

de decisões, o que também é benéfico para compartilhar custos e mitigações com outros 

projetos e produtos em uma organização. Algumas ferramentas de gerenciamento de 

obsolescência têm a capacidade de gerenciar "casos". 
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PROCEDIMENTO 07 

4.5 Processo de Resolução 

O Processo de Resolução de problemas de obsolescência envolve o fornecedor e o 

operador e visa tomar as decisões e ações necessárias para resolver o problema de 

obsolescência. 

A Figura 36, a seguir, mostra um diagrama de atividades que é um exemplo de Processo 

de Resolução. 

Figura 36 - Exemplo de Processo de Resolução de Obsolescência 

PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE OBSOLESCÊNCIA

O
P

E
R

A
D

O
R

F
O

R
N

E
C

E
D

O
R

Início
Notificação de 
problema ou 
preocupação

Solicite mais 
informações 

Valida o problema 
ou preocupação

Foi validado?

Precisa mais 
infromações?

Não

Sim

Tem um 
substituto FFF 

disponível?
Sim

Identifica as 
opções de 
resolução

É necessária 
requalificação?

Notifica o 
Operador sobre as 

opções de 
resolução

Problema / 
preocupação não 

aplicável - 
nenhuma ação 

adicional

Implementa 
substituição de FF

Problema 
resolvido

Implementa 
proposta original

Colabora e 
implementa a 

resolução coletiva

O Operador revisa 
as opções

Operador 
concorda

Solução melhor 
Identificada

Envia Alerta de 
obsolescência 
para o Forum

Informa o 
Fornecedor sobre 

a solução 
alternativa

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

O envio de informações para o Forum de Gerenciamento 
de Obsolescência é um POSSIVEL PROCESSO FUTURO

FFF: Form, Fit and Function (Forma, Encaixe e Função)
FF: Form and Fit  (Forma e Encaixe)

 

 

O processo de resolução deverá ser sempre acordado e aprovado pelo Operador, porém é  

importante lembra e estar claro no Contrato que o custo de resolução é de propriedade do 

Operador. 
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PROCEDIMENTO 08 

4.6 Arranjos de Fornecedores 

O entendimento da Cadeia de Suprimentos sobre os requisitos de Gerenciamento de 

Obsolescência do Cliente Final precisa ser repassado para os fornecedores dos níveis mais 

baixos da cadeia de suprimento para minimizar qualquer risco da obsolescência para a 

capacidade e operação do cliente. É essencial garantir que as cláusulas e obrigações contratuais 

corretas sejam colocadas e compreendidas. 

Os principais pontos a serem abordados ao selecionar e manter um relacionamento com 

o fornecedor são mostrados no Quadro 42, a seguir. 

Quadro 42 - Pontos a serem abordados com o fornecedor 

 

A capacidade do fornecedor deve ser avaliada regularmente (anualmente), garantindo 

que o fornecedor tenha uma cadeia de suprimentos robusta que garanta não apenas a 

continuidade, mas atenda: 

✓ Falsificação  

✓ Risco de mercado paralelo  

✓ Materiais e componentes frutos de conflitos 

✓ Avaliação de riscos e plano de continuidade em caso de uma grande interrupção no 

fornecimento 

 

Requisito Atende? Peso (1-5)
Existe uma cultura no fornecedor para abordar o Gerenciamento 

de Obsolescência

Existe um responsável nomeado para Gerenciamento de 

Obsolescência?

Se o fornecedor usa outros fornecedores, eles são versados nos 

requisitos de gerenciamento de obsolescência do cliente final

O fornecedor possui o seguinte?

Processo de Gerenciamento de Obsolescência

Política de Gerenciamento de Obsolescência

Estratégia de Gerenciamento de Obsolescência

Plano de Gerenciamento de Obsolescência

Ferramenta de gerenciamento de obsolescência para identificar a 

maturidade de risco

Tenha um bom processo de avaliação e mitigação de riscos

Reconhece o impacto da legislação

Tem estabelecida e mantém uma prática regular de comunicação
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PROCEDIMENTO 09 

4.7 Relatórios de Gerenciamento de Obsolescência 
 

4.7.1 Relatório de Atividades de Obsolescência do Fornecedor 

O relatório mostrado no Quadro 43 deverá ser enviado para o Operador a cada [período 

acordado entre Operador e Fornecedor], a menos que seja identificado um Alerta de 

Gerenciamento de Obsolescência que será processado imediatamente. 

O Relatório de Atividades de Obsolescência do Fornecedor mostrará as atividades de 

Gerenciamento de Obsolescência que foram realizadas pelo Fornecedor sob sua 

responsabilidade de acordo com os requisitos contratuais. Este relatório de atividades será 

referente ao [período acordado entre Operador e Fornecedor] anterior, desde o último Relatório 

Periódico enviado para o Operador.  

Este relatório deverá conter as seguintes informações: 

✓ Um resumo das partes afetadas e as decisões que o Operador é obrigado a tomar 

para resolver ou mitigar os problemas ou preocupações de obsolescência de que o 

Operador é responsável pela resolução. 

✓ Todas as atividades que o Fornecedor realizou como parte de sua responsabilidade 

nos termos contratuais, para questões e preocupações de obsolescência de que ele é 

responsável pela mitigação e resolução.  Isso será apenas informativo, mas dará 

visibilidade ao Operador caso ele deseje entender o efeito em outros equipamentos 

em outros lugares. 

O formato de relatório mostrado no Quadro 43 é um exemplo e deverá ser modificado/adaptado 

para o contexto do Fornecedor. Normalmente o período acordado entre o Operador e o 

Fornecedor para o envio do Relatório de Atividades de Obsolescência é de seis meses. 
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Quadro 43 – Exemplo de Relatório de Atividades de Obsolescência 

 

 

Produto / ativo:

Campo:

Data:

Fornecedor:

Códido do 

Componente

Fabricante do 

Componente

Unidade de 

Entrega

Número de 

Identificação

Resolução 

Proposta

Custo

Códido do 

Componente

Fabricante do 

Componente

Unidade de 

Entrega

Número de 

Identificação

Resolução 

Implementada

Preocupações de obsolescência que exigem autorização do operador para prosseguir com a mitigação

Códido do 

Componente

Fabricante do 

Componente

Unidade de 

Entrega

Número de 

Identificação

Data de fim de 

vida

Mitigação 

proposta

Custo Comentários

Preocupações de obsolescência que foram mitigadas pelo fornecedor durante o período coberto pelo relatório

Códido do 

Componente

Fabricante do 

Componente

Unidade de 

Entrega

Número de 

Identificação

Data de fim de 

vida

Mitigação 

implementada

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE OBSOLESCÊNCIA DO FORNECEDOR

Comentários

Comentários

Relatório de Problemas de Obsolescência

Relatório de Preocupações com Obsolescência

Problemas de obsolescência que exigem autorização do Operador antes da resolução

Problemas de obsolescência que foram resolvidos pelo Fornecedor durante o período do relatório
Comentários
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4.7.2 Relatório geral de status de obsolescência 

O Relatório Geral de Status de Obsolescência deverá mostrar o status de uma lista de 

equipamentos que foram entregues pelo fornecedor para o Operador. Este relatório é composto 

de várias partes: 

✓ Título 

• Uma parte referente ao título mostrando a data do relatório, nome do 

fornecedor, nome do operador.  

✓ Visão Geral 

• Essa parte mostra uma visão geral de alto nível do status de obsolescência dos 

equipamentos do fornecedor.  

• Esta parte do relatório deverá conter hyperlinks, que ao serem clicados, 

permitam ao Operador ser levado diretamente à parte detalhada do 

equipamento em que ele está interessado. 

• Se tiver sido fornecida mais de uma versão do equipamento para o Operador 

(com uma configuração diferente), então cada versão do equipamento deverá 

ser listada. 

✓ Visão Detalhada 

• Essa parte permite que o Operador tenha uma visão mais detalhada do status 

de obsolescência do equipamento, mostrando uma análise aprofundada da 

integridade de peças e conjuntos dentro da estrutura do produto. 

Do Quadro 44 ao Quadro 48 e na Figura 37, a seguir, são mostrados os detalhes e o 

formato das informações que devem ser fornecidas ao Operador em forma de Relatórios de 

Status de Obsolescência. 
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Quadro 44 - Título do Relatório de Status de Obsolescência 

 

 

Seguem no Quadro 45 abaixo, as Definições e Códigos de cores utilizadas nos 

Relatórios. 

Quadro 45 - Definições e Códigos de cores utilizadas nos Relatórios 

 

 

Quadro 46 - Visão geral dos status dos equipamentos 

Logotipo do Fornecedor 

[Inserir o logotipo aqui]

RELATÓRIO DE INTEGRIDADE DE OBSOLESCÊNCIA 

DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS

Data: Dia/Mês/Ano [Inserir aqui]

Relatório emitido pelo [Inserir o nome do fornecedor aqui] para o [Inserir 

o nome do Operador aqui]

Clique aqui para entrar 

no Relatório

Relatório gerado pelo 

fornecedor de equipamentos 

submarinos que mostra a 

integridade,  com relação à 

obsolescência, de todos os 

equipamentos fornecidos 

pelo fornecedor e entregues 

para o Operador. 

Este relatório mostra o status 

de obsolescência do 

equipamento entregue e a 

localização do equipamento 

afetado.

Vermelho:

Ambar:

Amarelo:

Verde:

Roxo:

EOL - End of Life Notice (Notificação de Fim de Vida)

PDN - Product Discontinuance Notice (Notificação de Descontinuação do Produto)

O componente é declarado obsoleto pelo fabricante original

Uma nota de aviso de obsolescência (por exemplo, EOL, PDN) foi emitida para o componente e ele não deve ser 

usado em novos projetos

Componente de fonte única

O Componente possui várias fontes de suprimento

Uma solução logística foi implementada pelo Fornecedor para resolver um problema ou preocupação de 

obsolescência, por exemplo, estoque adquirido após fonte de mercado identificada
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Seguem abaixo as definições dos Campos no Quadro de Visão Geral dos Status dos 

Equipamentos: 

✓ Equipamento do Sistema de Controle de Produção: 

• O nome do equipamento que está sendo analisado 

✓ Número de Série: 

• O Número de Série exclusivo alocado para um item 

✓ Campo: 

• Nome do campo em que o equipamento está operacional 

✓ Fase de Projeto: 

• O Número da Fase do Projeto, para a qual o equipamento foi entregue  

✓ Número do Poço: 

• O nome exclusivo do poço (pode ser alfanumérico) 

✓ Código do Fabricante: 

• O Número de Peça (Código) do fabricante 

✓ Geração / Modelo: 

• Geração do Equipamento / Tipo do Modelo - não obrigatório 

✓ Revisão: 

• Quando a peça / equipamento de um fabricante foi fabricado para mais de uma 

revisão, o número da revisão é necessário para fins de Gerenciamento de 

Configuração. 

Quadro 47 - Visão detalhada do Status de Obsolescência – Exemplo do SCM 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Subsea Control Module (SCM) 001 Snohvite Snohvite 1 1 1213456-01 1.0

Subsea Control Module (SCM) 002 Natalia Natalia 1 2 1554465-02 2.0

Subsea Distribution Unit (SDU) 001 Tyrihans Tyrihans 1 3 1554488-02 1.0

Umbilical Termination Assembly (UTA) 005 Asgard Asgard 1 1 1213456-01 1.0

Subsea Tree (X-Tree) 001 Midgard Asgard 2 5 5588776-01 1.0

Well Jumper / Connector 005 Smorbukk North Asgard 2 6 1213456-01 1.0

Manifold 003 Smorbukk North Asgard 3 1 4754444-01 1.0

High Integrity Pressure Protection Sistem (HIPPS) 007 South Asgard 1 8 256322-01 1.0

Separation & Boosting 008 Yttergryta Yttergryta 1 1 1213456-01 1.0

Flowline Jumper / Connector 002 Gamma Gamma 2 10 1245454-01 1.0

Pipeline End Termination (PLET) 007 Curran Oseberg Center 2 11 1213456-01 1.0

Well head 008 Curran Oseberg Center 3 1 0115522-01 1.0

Master Control Station (MCS) 005 Oseberg Oseberg Center 1 6 5445588-05 2.1

Electric Power Unit (EPU) 003 Oseberg Delta 2 Oseberg Center 1 6 1779955-03 1.0

Topside Umbilical Termination Unit (TUTU) 008 Oseberg Delta 3 Oseberg Center 1 6 5451312-05 1.0

Hydraulic Power Unit (HPU) 001 Oseberg Delta 4 Oseberg Center 1 6 2211548-07 1.0

* Clique no Número de Série para visualizar o status de obsolescência do equipamento

VISÃO GERAL DOS STATUS DOS EQUIPAMENTOS

Número do Poço 

Alfanumérico

Código do 

Fabricante

Geração / 

Modelo
Revisão

Status 

Atual

Integridade Prevista
Equipamentos do Sistema de Controle do Produção

Número 

de Série *
Campo Projeto Fase

Grupo de 

Poços

Visão geral da integridade com relação à obsolescência de todos os equipamentos entregues pelo Fornecedor ao Operador 
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Quadro 48 - Visão detalhada do Status de Obsolescência – Exemplo da MCS 

 

 

Um formato de Relatório com base no exemplo mostrado no Quadro 47 acima deve ser 

usado para articular a visão geral do risco de obsolescência de um Produto (neste exemplo, um 

SCM). O relatório deve basear-se na Estrutura Detalhada do Produto ou Equipamento que foi 

declarado dentro do Escopo do Plano de Gerenciamento de Obsolescência. 

Quando o risco de obsolescência tiver sido identificado no relatório de visão geral 

acima, um relatório periódico deve ser referenciado para fornecer detalhes do risco ao 

Operador. Se um risco de obsolescência tiver sido identificado no produto desde o último 

Relatório Periódico, um Alerta de Obsolescência do Gerenciamento de Obsolescência deverá 

ter sido publicado pelo Fornecedor e isso deverá ser referido, se aplicável. 

O relatório acima é apenas para fins de demonstração e é baseado em um exemplo 

representativo de um Módulo de Controle Submarino (SCM). O exemplo de Estrutura 

Detalhada de Produto ou Componente em que o relatório acima se baseia pode ser encontrado 

Status de Obsolescência Retornar para Visão Geral

Subsea Control Module (SCM) Número de Série: 001 Status Atual:

Revisão: 1.0

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4
Equipmento 

/ Código

Status 

Atual
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Relatório de 

Atividades

Visão Geral do Equipamento de Teste

Unidade de Testes Eletrônico

Base de Teste

Visão Geral do Sistema Hidráulico

Fluído de Controle

Medidor de Vazão

Válvula "Shuttle"

Entrada / Saída Hidráulica

"Manifold" Visão Geral do "Manifold"

Bloco do "Manifold"

Sensor de Pressão

Válvula de Controle

Acumulador

Visão Geral do Subsistema Elétrico

Acoplador Elétrico

Montagem da Fiação

Módulo Eletrônico Submarino (SEM) Visão Geral do SEM

Unidade de Alimentação

Cartão de MODEM

Cartão Microprocessador

Cartão de Saída Digital Visão Geral do Cartão de Saída Digital

Placa de Circuito Impresso

Plano Traseiro

Indutor

Capacitor

Dispositivo Lógico Propgramável

Cartão de Interface Serial

Cartão de Interface SIIS

SEM - Subsea Electronic Module (Módulo Eletrônico Submarino)

Equipamento de Teste

Sistema Hidráulico

Subsistema Elétrico

Status de Obsolescência Retornar para Visão Geral

Master control Station (MCS) Ver 2.1
Status Atual:

Nível 1 Número de Série Número da Revisão Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Cabinete

Estação de Trabalho

Fonte de Alimentação

Unidade de Comunicação
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na Figura 37. Alguns elementos dessa estrutura não aparecem no relatório acima para fins de 

brevidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Exemplo de Estrutura Detalhada de Produto ou Componente 

Subsea Control Module (SCM)
Módulo de Controle Submarino

Equipamento de 
Teste

Subsistema Hidráulico Subsistema Elétrico

Unidade de Testes 
Eletrônico

Base de Teste Fluido de Controle Medidor de Vazão Válvula  Shuttle 
Entrada / Saída 

Hidráulica
 Manifold Acumulador

Sensor de Pressão
Bloco do 

"Manifold"
Válvula de Controle

Acoplador Elétrico
Montagem da 

Fiação
Módulo Eletrônico 
Submarino (SEM)

Unidade de 
Alimentação

Cartão de MODEM
Cartão 

Microprocessador
Cartão de Saída 

Digital
Cartão de Interface 

Serial
Cartão de Interface 

SIIS

Plano TraseiroCapacitor
Dispositivo Lógico 

Propgramável
Indutor

Placa de Circuito 
Impresso

Estrutura detalhada referente ao SCM contendo somente os itens mostrados no Quadro 20 
 

4.7.3 Alerta de Obsolescência do Gerenciamento de Obsolescência 

Pode haver ocasiões em que um problema ou preocupação urgente de obsolescência seja 

descoberto pelo Fornecedor no decorrer de seu processo de Gerenciamento de Obsolescência. 

Para alguns casos, esperar até o próximo relatório periódico para que uma resolução seja 
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autorizada pelo Operador pode ser tarde demais, pelo fato de poder afetar a capacidade ou 

aumentar os custos de resolução antes do processo periódico de autorização.  

Nesses casos, o Fornecedor emitirá ao Operador um Alerta de Obsolescência do 

Gerenciamento de Obsolescência. Este Alerta de Gerenciamento de Obsolescência fornecerá, 

como um mínimo, as seguintes informações: 

✓ DATA  

✓ EQUIPAMENTO AFETADO  

✓ PEÇA AFETADA  

✓ DATA FINAL DA VIDA  

✓ IMPACTO PARA O OPERADOR  

✓ DETALHE DA RESOLUÇÃO PROPOSTA 

✓ CUSTO DA RESOLUÇÃO PROPOSTA 

O Quadro 49 mostra um exemplo de Alerta de Obsolescência. 

Quadro 49 - Exemplo de Alerta de Obsolescência 
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PROCEDIMENTO 10 

4.8 Diagramas de Ciclo de Vida do Produto 

Logotipo do Fornecedor 

[Inserir o logotipo aqui]
NÚMERO:

[Inserir número 

do Alerta aqui]

DATA:

DATA FINAL DA VIDA:

CUSTO DA RESOLUÇÃO PROPOSTA:

EQUIPAMENTO AFETADO:

PEÇA AFETADA:

IMPACTO PARA O OPERADOR:

DETALHE DA RESOLUÇÃO PROPOSTA:

Relatório emitido pelo [Inserir o nome do fornecedor aqui] para o [Inserir o nome 

do Operador aqui]

ALERTA DE OBSOLESCÊNCIA 

Data: Dia/Mês/Ano [Inserir aqui]
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Atualizações devido à obsolescência durante o ciclo de vida do produto podem ser 

necessárias e devem ser prevista na fase de projeto. Para produtos legados estas atualizações 

devem ser estimadas em função das avaliações de risco com a ajuda de quaisquer outros dados 

relevantes disponíveis. 

Um exemplo de Diagrama de Ciclo de Vida demonstrando a necessidade de atualizações 

ou reprojetos de produtos instigados pelo status de risco de obsolescência do equipamento é 

mostrado no Quadro 50, a seguir. 

Quadro 50 - Diagrama de Ciclo de Vida – Exemplo do SCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 11 

4.9 Gerenciamento de desempenho 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Lançamento do Produto Atualização de Produto 1 Atualização de Produto 2

Cronograma de risco de obsolescência

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Visão Geral do Subsistema Elétrico

Acoplador Elétrico

Montagem da Fiação

Módulo Eletrônico Submarino (SEM) Visão Geral do SEM

Unidade de Alimentação

Cartão de MODEM

Cartão Microprocessador

Cartão de Saída Digital Visão Geral do Cartão de Saída Digital

Placa de Circuito Impresso

Plano Traseiro

Indutor

Capacitor

Dispositivo Lógico Propgramável

Cartão de Interface Serial

Cartão de Interface SIIS

SEM - Subsea Electronic Module (Módulo Eletrônico Submarino)

Subsistema Elétrico

Compra pela última 

vez. A mitigação de 

risco é Comprar para 

Manter o Produto, e 

que deve ser calculada 

para manter  o Produto 

até o próximo ponto de 

atualização.

Deve-se demonstrar que as atualizações do produto devido a um cluster de risco de obsolescência devem 

estar alinhadas com quaisquer atualizações de capacidade planejadas
Um cluster significativo de risco 
de obsolescência determina o 
ponto de atualização / 
reprojeto do produto.
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Para determinar a prevenção de custos resultante da implementação de uma estratégia 

proativa de gerenciamento de obsolescência, deve-se usar a metodologia de prevenção de 

custos. A seguir, no Quadro 51, é mostrado um método reconhecido que foi adotado por 

programas no Reino Unido e nos Estados Unidos. 

Quadro 51 - Custos de resolução de engenharia não recorrentes 

 

 

Os dados de métricas de resolução usados para demonstrar isso foram extraídos do 

Estudo de Métricas de Custo de Resolução de Obsolescência de Componentes do Ministério da 

Defesa (MOD) do Reino Unido, datado de março de 2004. 

A metodologia de prevenção de custos classifica cada resolução do menor para o maior 

custo. A redução de custos é determinada subtraindo o custo de uma resolução (Quadro 51) do 

custo da próxima resolução de custo mais alto. A Figura 38 fornece representação gráfica dos 

custos e o Quadro 52 lista todos os valores dos custos evitados resultantes. 

 

 

 

 

Figura 38 - Gráfico de Custo de Resolução 

Resolução Custo (£)

Estoque existente 100£                        

Recuperação 1.300£                    

Equivalente 5.300£                    

Alternativo 13.500£                 

Mercado de reposição 15.900£                 

Emulação 73.000£                 

Reprojeto Menor 74.400£                 

Reprojeto Maior 305.900£               
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Quadro 52 - Valores dos Custos Evitados 

  

 

4.9.1 Exemplo de Prevenção de Custo 

Um exemplo de redução total de custos alcançada com a adoção de uma estratégia 

proativa de Gerenciamento de Obsolescência, através da implementação das resoluções mais 

eficazes para cada problema ou preocupação de obsolescência, durante o programa, é mostrado 

no Quadro 53, a seguir. 

 

Resolução Custo Evitado (£)

Estoque existente 1.200£                    

Recuperação 4.000£                    

Equivalente 8.200£                    

Alternativo 2.400£                    

Mercado de reposição 57.100£                 

Emulação 1.400£                    

Reprojeto Menor 231.500£               

Reprojeto Maior 0£                             
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Quadro 53 - Exemplos de Prevenção de Custos  

 

 

Exemplo: 

Para determinar a estimativa de custo evitado do exemplo, o custo da estratégia de 

Gerenciamento de Obsolescência é deduzido do Custo Total Evitado. 

Custo Total Evitado em 3 anos = £ 2.945.400 

Custo total de implementação de um programa proativo de Gerenciamento de Obsolescência = 

£ 100.000 por ano 

Prevenção Total de Custos por um período de 3 anos = £ 2.945.400 menos £ 300.000 = 

£ 2.645.400 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 12 

Resolução Número de resoluções 

implementadas

Custo Evitado (£) Custo Evitado 

Total (£)

Estoque existente 14 1.200£                  16.800£                 

Recuperação 0 4.000£                  0£                            

Equivalente 140 8.200£                  1.148.000£          

Alternativo 16 2.400£                  38.400£                 

Mercado de reposição 14 57.100£                799.400£              

Emulação 12 1.400£                  16.800£                 

Reprojeto Menor 4 231.500£             926.000£              

Reprojeto Maior 0 0£                           0£                            

Total 200 2.945.400£          
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4.10 Plano de Transição 

O acordo Contratual entre o Operador e o Fornecedor definirá a data da transição da 

fase com suporte para a fase sem suporte. Pode ser no momento em que o equipamento for 

retirado de serviço, quando o Contrato de Serviço expirar ou quando um fornecedor diferente 

for contratado para dar suporte. Normalmente, estas condições são definidas pelos termos 

contratuais. 

No momento da Transição, o Fornecedor deve fornecer ao Operador as seguintes 

informações: 

✓ Status da configuração do equipamento  

✓ Análise de Status de Obsolescência por [período acordado entre Operador e 

Fornecedor] após a transição, onde o equipamento ainda está em serviço  

✓ Lista de componentes e sua lista de produtos químicos cobertos pela legislação  

✓ Informações de Projeto no momento da transição  

✓ Configuração de Software no momento da transição  

✓ Previsões de Tempo Médio entre Falhas (Mean Time Between Failures – MTBF) 

para equipamentos que ainda estiverem em serviço  

✓ Registro de Serviço do Equipamento  

✓ Nível de Prontidão da Tecnologia (Technology Readiness Level - TRL) 

Todos os itens acima devem estar contemplados no Contrato de Serviço de 

Gerenciamento ou no Contrato de Serviço Geral Firmado Entre o Fornecedor e o Operador. 

Os fornecedores podem querer refletir isso em sua cadeia de suprimentos e, nesses 

casos, é recomendável manter uma tabela de itens e registrar a conformidade para atender aos 

requisitos dos Operadores. 
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Abstract — The purpose of this article is to specify 

the minimum personnel and organizational structure, 

appropriated to the context of a wellhead equipment 

supplier in the aftermarket phase, meeting the 

obsolescence management requirements according to 

the Obsolescence Management for Subsea 

Production Control Systems - 3428A V1.5 and the 

Recommended Practice for Obsolescence 

Management - 3428B V1.5 reference models [1], [2]. 

The opportunity to perform this study is understood 

through a literature review, mainly on the concepts of 

obsolescence and obsolescence management. A 

Design Science Research – DSR – methodology, was 

conducted and adapted to the context of this study and 

was applied to specify the minimum personnel and 

organizational structure in the studied company. It 

was shown that it is possible to use the existing 

organizational structure in the wellhead equipment 

supplier with the proper training of key people for 

obsolescence management, depending on the 

workload that should be assessed against the 

Obsolescence Management Plan. In other words, it is 

possible, to some extent, to use the existing 

organizational structure to meet the operators’ 

obsolescence management requirements.  

 

Keywords — Obsolescence, design science research 

– DSR, organizational structure, minimum personnel, 

wellhead equipment supplier. 

I. INTRODUCTION 

Oil exploration equipment has a long service life, 

which in many cases exceeds 25 years [3]. As such, it 

is expected that the assemblies, particularly those 

containing electronic parts, will become obsolete 

before the end of equipment's life, and can lead to 

serious replacement problems that pose risks to 

production, to people’s safety and to environment  

[3].  Reference [4]  estimates that between 10% and 

15% of electronic items enter into obsolescence phase 

in the first 5 years after installation, and in some 

cases, this happens even before the equipment starts 

working. 

Considering obsolescence as a risk to the oil and 

gas industry, a Joint Industry Project (JIP) was 

created in 2011 consisting of BP, Chevron, Total, 

Inpex, Shell, Statoil [now Equinor] and Woodside 

with the objective of addressing the obsolescence of 

subsea control systems equipment in a consistent 

manner. 

This Joint Industry Project (JIP) has created the 

Obsolescence Management for Subsea Production 

Control Systems - 3428A V1.5 [1] and the 

Recommended Practice for Obsolescence 

Management - 3428B V1.5 [2] - documents to serve 

as reference models for operators, both based on the 

IEC 62402: 2007 - Obsolescence Management – 

Application Guide. 

In accordance to [1], at least electrical and 

electronic assemblies with their respective firmware 

and software, where applicable, for surface 

equipment (platform), subsea equipment (wellhead), 

and testing equipment should be considered critical 

and be within the scope of the supplier's 

Obsolescence Management Plan. 

In this sense, this article reviews the concepts of 

obsolescence and obsolescence management, and 

then, instantiates the organizational model proposed 

in [2] to be applied to the company object of this 

study, a wellhead equipment supplier in the 

aftermarket phase, with the purpose of defining the 

minimum personnel and organizational structure for 

Obsolescence Management. 
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II. OPPORTUNITY 

References [1] and [2] are reference models 

created by Operators, based on the IEC 62402 - 

Obsolescence Management - Application Guide. 

They are generic enough to be applied to suppliers of 

the various types of equipment used in subsea oil 

exploration and production (E&P) 

. Thus, an opportunity is seen to instantiate the 

proposed organizational structure for the context of a 

wellhead equipment supply company in the 

aftermarket phase. The Research Question (RQ) 

posed is: What are the minimum personnel and 

organizational structure to meet the Obsolescence 

Management requirements at a wellhead 

equipment supplier in the aftermarket phase?  

III. OBJECTIVES 

The main objective of this article is to present the 

minimum personnel and organizational structure, 

appropriate to the context of an aftermarket wellhead 

equipment supplier, that meets the requirements of 

reference models [1], [2], and thus, answer the 

research question (RQ). 

In order to achieve the main objective, some 

secondary objectives, such as the literature review of 

the theme, the understanding of the organizational 

structure presented in the reference model and the 

development of the minimum personnel and 

organizational structure to be proposed, must be 

achieved. 

IV. JUSTIFICATION 

The minimum personnel and organizational 

structure to be specified will be appropriate to the 

context of wellhead equipment suppliers, in the 

aftermarket phase, and will meet the requirements of  

reference models [1], [2], which is a requirement of 

the Joint Industry Project (JIP) composed of BP, 

Chevron, Total, Inpex, Shell, Equinor (formerly 

Statoil) and Woodside. Thus, a better understanding 

of the minimum personnel and organizational 

structure necessary to meet the requirements of the 

above-mentioned operators should facilitate and 

accelerate the restructuring of wellhead equipment 

suppliers in the aftermarket phase as part of the 

Obsolescence Management process implementation, 

which justifies this study. 

V. DELIMITATION 

Minimum personnel and organizational structure 

will be specified based on the organizational structure 

proposed in [2] and will be limited to wellhead 

equipment suppliers in the aftermarket phase. 

Moreover, the organizational restructuring of the 

company studied in this article will be limited to the 

theoretical proposition, based on the author's 

experience in the oil and gas area, due to the time 

required to have the appropriate resources to 

implement the proposed organizational structure in 

the company object of this study. 

VI. LITERATURE REVIEW 

This literature review will cover Wellhead 

Equipment as well as Subsea Control Systems (SCS) 

that are used in conjunction with Wellhead 

Equipment. In addition, the concepts of Obsolescence 

and Obsolescence Management, which according to 

[1] are related to risks, are addressed. Finally, the 

concept of organizational structure will be 

approached with the positions and roles involved, as 

a basis for specifying the minimum organizational 

structure necessary to support the Obsolescence 

Management process in Wellhead Equipment 

suppliers in the aftermarket phase. 

A. Wellhead Equipment 

A typical Subsea System includes: (1) Wellhead, 

Tubing Hanger, Wet Christmas Tree; (2) Production 

Control System; (3) Umbilical; (4) Intervention 

System; (5) Subsea Structures and Piping Systems; 

(6) Flow Lines; and (7) Subsea Processing, Booster, 

Separation, etc. [5]. 

Considering only item (1) above, Subsea 

Wellheads support Well Casings, resist to Riser 

stresses and provide sealing to the Blow Out 

Preventer (BOP). In the production phase, they serve 

as housing, locking and sealing for the Tubing Hanger 

and the Wet Christmas Tree [6]. Usually the Wet 

Christmas Tree (WCT) is composed by: Flow Lines 

Base, also called the Production Adapter Base or 

PAB; Production Column Hanger (Tubing Hanger - 

TH); Flow Lines Termination, also called Vertical 

Connection Module or VCM; Wet Christmas Tree 

itself; and Tree Cap [6], and it is aligned and fixed 

onto the Wellhead at the bottom of the ocean [7]. 

The Surface Production Equipment are installed on 

the Production Platform and the Subsea Control 

Equipment  are installed on the Christmas Tree [8]. 

The Subsea Control Module (SCM), which is the 

main equipment of the Subsea Control System (SCS), 

is installed on a subsea production equipment 

structure, such as a Christmas Tree. The SCM is used 

to acquire data from subsea equipment and send it to 

the Master Control Station (MCS) located on the 

Production Platform, as well as to receive commands 

from the MCS to control the subsea equipment [9]. 

The Subsea Control Module Mounting Base 

(SCMMB) provides the connection point between 

SCM and subsea Christmas Tree functions and 

Monitoring Equipment [10]. 

B. Control System 

To ensure the sustainable development of the 

world energy supply, a new approach to dealing with 

subsea exploration of oil and gas had to be found. 

Therefore, the Subsea Production System (SPS) was 

introduced, which comprises the Subsea Control 

Module, the Christmas Tree, Manifold, Riser, 

Pipeline, Umbilical, etc. [8]. 

The core of the Subsea Production System (SPS) is 

the Control System (CS) which plays a critical role in 
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subsea production activities [8]. According to [8], 

currently most Subsea Control Systems use 

Multiplexed Electrohydraulic Control. This is 

essentially a subsea computer that controls hydraulic 

pilot valves through a communication system with 

surface control equipment. The surface equipment of 

Multiplexed Electrohydraulic System consists of 

Hydraulic Power Unit (HPU), Electrical Power Unit 

(EPU), Master Control Station (MCS), Umbilical 

Termination Assembly (UTA), etc. And the subsea 

equipment consists of Umbilical, Subsea Control 

Module (SCM), Subsea Distribution Unit (SDU), 

Interconnection Lines, etc. The main features of 

Multiplexed Electrohydraulic Control are real-time 

system response, increase in the distance between 

surface and subsea equipment, reduction of the 

umbilical size and high level of operational 

flexibility, which makes this control technique very 

important for development of the oil and gas industry 

[8]. It is worth noting that the Control System (CS) 

for Subsea Production System (SPS), as exposed 

above, is quite different from Industrial Control 

Systems as discussed in [11], for example. 

For management purpose, reference model [1] 

includes, but is not limited to, electrical and electronic 

equipment for surface application (platform), subsea 

application and test equipment, as well as software 

and firmware installed on any equipment. 

C. Obsolescence 

The International Standard IEC 62402, first issued 

in 2007, states two complementary definitions for 

obsolescence: (1) transition from availability from 

original manufacturer to unavailability and (2) 

permanent transition from operability to non-

functionality due to external reasons, as transcribed 

by [1]. The definition (1) above is adopted in this 

article, as it best applies to equipment used in the oil 

exploration and production (E&P). 

The obsolescence is inevitable, but according to 

[1], the negative impacts of obsolescence can be 

mitigated and controlled. Early identification of the 

risk of obsolescence, as per [2], allows a wider range 

of options to be considered and consequently reduces 

the actual cost of resolution as well as the attribution 

of responsibility for problem resolution. 

Among the main systems most likely to experience 

obsolescence in the Subsea Production System (SPS) 

is the Subsea Production Control System (SPCS). It 

is more prone to obsolescence because its main 

components, which are electronic, have much shorter 

life cycles than the life cycle of the Subsea Production 

System (SPS). And among the main items of a Subsea 

Production Control System (SCPS), the main concern 

of obsolescence management is the Subsea Control 

Module (SCM) [12]. 

D. Obsolescence Management 

The International standard IEC 62402 states the 

following definition for obsolescence management: 

“Co-ordinated activities for direct and control of an 

organization with respect to obsolescence”, as 

transcribed by [1]. 

Aligned with this concept, [1] aims to describe a 

proactive Obsolescence Management (OM) process 

that applies to Subsea Production Control Systems 

(SPCS) and details the minimum requirements of 

subsea equipment suppliers to manage obsolescence 

risks through the activities associated with 

prevention, prediction and resolution of obsolescence 

problems. According to [13], the way to incorporate 

risks into decision making process is to get the Senior 

Management involved in the discussion. 

In addition, according to [1], subsea equipment 

supplier must ensure that the proactive Obsolescence 

Management is fully integrated into its internal 

processes and procedures and that relevant 

knowledge, experience and skills are maintained and 

available. 

Reference model [2] recommends a general 

process that should be implemented between 

Operators and Suppliers to understand, mitigate, 

resolve and report obsolescence risks. The Figure 1 

graphically shows the details of this process. 

Reference model [2] also recommends the use of 

two systemic documents: The Obsolescence 

Management Governance and the Obsolescence 

Management Plan. 

The Obsolescence Management Governance 

should be a general and short document according to 

[2]. It should address the company Obsolescence 

Management policy aimed at maintaining the ideal 

balance between product availability and cost 

ownership. For this purpose, it should cover topics 

such as: organization and appointment of 

obsolescence manager, risk management, product 

scope and control, among others. 

As proposed by [2], the Obsolescence 

Management Plan should be an extensive document 

or a compendium of smaller documents that should 

cover at least the following elements: objectives; 

document details; product details; scope of the plan; 

organization of obsolescence management; project 

obsolescence management; risk assessment; 

obsolescence monitoring; resolution process; supplier 

arrangements; obsolescence management reports; 

product life cycle diagrams; performance 

management; and transition planning. 
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Fig 1: General Obsolescence Management process [2]   

The Obsolescence Management involves all 

activities, strategies and resolutions applied in the 

treatment of obsolescence problems [12]. 

E. Obsolescence Management Organization 

To run the Obsolescence Management Process, [2] 

recommends the organizational structure shown in 

Figure 2. 

The obsolescence team should be dedicated to 

monitoring specific "risk" items and providing advice 

and guidance to the Operator on all matters related to 

obsolescence and equipment issues. 

In the structure presented in Figure 2, the key 

people and the areas involved have different roles, as 

described as follows [2]: 

The Operator is the Customer and has the role of 

providing the Requirement Specification to manage 

the obsolescence of a Product/Project/Asset to the 

supplier, establish the Obsolescence Management 

contracts with the supplier and ensure suppliers’ 

compliance with the established contracts. 

The Product Program Manager has the 

fundamental roles of appointing the Obsolescence 

Manager, ensuring that the Obsolescence 

Management (OM) is practiced throughout the 

product life cycle and providing appropriate 

resources to manage obsolescence issues. 
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Fig 2: Organizational structure for Obsolescence Management process [2]

The Obsolescence Engineer has the role of 

continuously monitoring and reporting the issues and 

concerns regarding Obsolescence Management 

through first level risk analysis and mitigation; 

recording all assessments and decisions in the 

obsolescence risk recording system; ensuring 

management of obsolescence alerts and reporting of 

obsolescence management as per contract and other 

requirements; make sure that new components 

entered into the suppliers database are approved for 

an agreed level of availability, both in terms of time 

and legislation and manufacturing; work throughout 

the supply chain to help to identify and resolve 

obsolescence issues/concerns; and record appropriate 

actions taken. 

The Commercial area has the role of agreeing with 

the Operators the contractual requirements for 

Obsolescence Management; comply with Operators 

the appropriate Key Performance Indicators (KPI) 

regarding obsolescence resolutions and cost 

reduction; and internally transmit the contractual 

conditions applicable to the company products. 

The Purchasing area has the role of negotiating 

with suppliers to ensure that the requirements for 

Obsolescence Management are transmitted and 

defined within the terms and conditions included in 

orders; include Obsolescence Management 

requirements in the vendor selection; ensure that 

components and parts to be purchased are not yet 

obsolete and unavailable; and be aware of approved 

aftermarket suppliers. 

The Inventory area is responsible for provisioning 

and managing the inventory in accordance with the 

Product Obsolescence Management Plan and in 

conformity with the Supplier Obsolescence 

Management Policy; reporting any suspected 

counterfeiting (if applicable); and inform the 

Obsolescence Management of any life issues that 

affect availability from the perspective of 

obsolescence. 

The Design area has the role of selecting the parts 

to be used in the development and life of a product, 

including checking for obsolescence when selecting a 

part; maintain configuration control, reflecting 

changes caused by resolving an obsolescence 

issue/concern; approve obsolescence status reports 

for each phase of product lifecycle management; 

ensure that any changes to a product from an 

obsolescence standpoint are properly addressed and 

that the product can be fully assembled and tested to 

the required standards; and ensure that all test 

equipment is available and properly certified to meet 

product requirements and be a company team 

working to optimize the mitigation of obsolescence 

issues/concerns. 

The Support area has the role of contacting other 

functional units to reach a resolution agreement that 

is practical to support once a product has been 

delivered; keep spare parts failure and consumption 

rates as an input to managing the total considerations 

when an obsolescence problem/concern is identified; 

advise the Obsolescence Manager of deployed 

configurations for a project so that a complete 

understanding of the impact can be obtained 

(depending on whether a support contract is in place); 

analyze returned product failures and subsequent 

http://www.ijcttjournal.org/


International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT) – Volume 68 Issue 2 - Feb 2020 

 

ISSN: 2231-2803                    http://www.ijcttjournal.org                                      Page 69 

repairs for use in obsolescence assessment; and 

maintain documentation to support the configuration 

of a project and/or asset (depending on whether a 

support contract is in place) and be the service support 

for the field’s life. 

VII. METHODOLOGY 

The methodology to be used is the Design Science 

Research - DSR, as proposed by [14], with the 

necessary adaptations and simplifications to the 

context of this article. The Design Science Research 

methodology consists of 12 steps, as shown in Figure 

3. 

The Design Science Research establishes and 

operationalizes research when the desired goal is an 

artifact or a recommendation. In other words, the 

Design Science Research is the most appropriate 

research methodology when the objective of the study 

is to design and develop prescriptive artifacts and 

solutions in a real or simulated environment [14]. 

In the context of this article, steps 1, 2, 3 and 4 are 

implicit in the early parts of the text, when an 

opportunity was identified; when this opportunity 

was understood through the literature review and 

when the organizational structure was presented by 

[2]. 

The step 5 will be the proposition of adapting the 

organizational structure presented by [2] to the 

context of a wellhead equipment supplier, using the 

abductive method, which consists of studying facts 

and proposing theories to explain them. 

The steps 6 and 7 constitute the design and 

development of the new structure that will basically 

correlate the proposed structure with the existing 

structure of the wellhead equipment supplier, taking 

into account the existing areas and functions. In these 

two steps the deductive method, which consists in 

studying universal premises to arrive at the specific 

conclusion, can be used.  

The step 8, evaluation of the organizational 

structure to be proposed, will not be performed in the 

context of this article as time limitations. 

The step 9 will basically be a summary of the 

learning achieved during the development of the new 

organizational structure with its peculiarities. The 

step 10 will be the presentation of the conclusions. 

The step 11, generalization for a class of problems, 

will not be performed in the context of this article, but 

it will be performed later in the continuation of the 

research. However, while the study is being 

developed, there is a tendency to the generalization 

for a class of "equipment suppliers for subsea oil 

exploration and production". The generalization for a 

class of problems, when performed, can use the 

inductive method, which consists in studying specific 

facts to reach the general conclusion. The step 12, 

communication of the results, will be the submission 

of the article for publication. 

VIII. ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE 

WELLHEAD EQUIPMENT SUPPLIER 

In order to meet the Obsolescence Management 

requirements, as proposed by [2], detailed in section 

“E” above, the minimum organizational structure to 

be proposed shall use the existing areas at the 

wellhead equipment supplier, with the addition or not 

of personnel to be assessed on a case-by-case basis, 

clearly assigning the roles to be played by the people 

involved (step 5). 

Considering the Company object of this study, 

used as a reference in this article, we can deduce the 

organizational/functional structure as shown in 

Figure 4. 

In the minimum organizational structure proposed 

for the company, the roles of the Senior 

Management will be performed by the Operations 

and Services Manager. The Obsolescence 

Manager roles will be performed by the Contract 

Manager with the help of the Contract Officer who 

will act as the Operator (Client) Communication 

Interface. In addition, the contract area is always 

supported by the Legal Department. 

Considering that the minimum organizational 

structure proposed is for the Obsolescence 

Management in the aftermarket phase, the 

development/product engineering area will not be 

involved, but two key engineering people will be 

required, here called Upgrade Engineer and 

Obsolescence Engineer. The Upgrade Engineer is 

responsible for validating all product modifications 

due to process improvements, material changes, 

modifications in operation, changes in standards and 

legislation, and new health, safety and environmental 

(HSE) requirements. This professional should be 

trained in obsolescence issues and work closely with 

the Obsolescence Engineer to ensure compliance 

with the Obsolescence Management requirements. 

The Obsolescence Engineer will be a professional 

who should perform all the roles prescribed by [2], for 

the Obsolescence Engineer. 

The Materials area should have a Purchasing 

Professional and an Inventory Professional, both 

trained to support the Obsolescence Management 

process. A trained Professional from the Sales area 

and a trained Professional from the Field Service area 

will also be required. 
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Fig 3: Design Science Research methodology [14] 

With this minimum organizational structure is 

possible to perform the Obsolescence Management, 

provided that the workload is properly evaluated 

based on the amount of equipment included in the 

Obsolescence Management Plan (steps 6 and 7). 

The evaluation or validation of the proposed 

organizational structure will not be done in the 

context of this article. To do so, it would at a 

minimum be necessary to evaluate the organizational 

structure proposed in a simulated environment, or 

ideally, to deploy the proposed organizational 

structure in the company to verify its operation in real 

condition for a determined period of time (step 8). 
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Fig 4: Organizational structure of the wellhead equipment supplier (proposed by the authors) 

In summary, the following learning was achieved 

during the development of this article: Obsolescence 

Management is characterized as risk management 

that may be required by the client, in this case the 

Operator; the minimum personnel and 

organizational structure to meet the customer 

requirements in accordance with [1], [2] can be 

inserted into the existing wellhead equipment 

supplier structure, depending on the workload that 

should be assessed against the Obsolescence 

Management Plan and appropriate training for people 

who will be key in the Obsolescence Management 

process is required (step 9). 

IX. CONCLUSIONS 

The objective of this article was to present the 

minimum personnel and organizational structure, 

appropriate to the context of an aftermarket wellhead 

equipment supplier, to meet the requirements of 

reference models [1], [2]. For this purpose, a review 

and application of the Design Science Research 

(DSR) method adapted to the context of the company 

object of this study has been conducted  

It was concluded that with the minimum personnel 

and organizational structure presented in section VIII, 

it is possible to meet the Obsolescence Management 

requirements, as prescribed in [1], [2], at a wellhead 

equipment supplier in the aftermarket phase. In this 

way, the main objective of specifying the minimum 

personnel and organizational structure required, and 

the secondary objectives necessary to achieve the 

main objective, have been achieved, as well as 

answered the research question (RQ). 

For further researches it is recommended the 

evaluation of the organizational structure proposed in 

this article in the studied company, as well as extend 

this research to others Wellhead Equipment 

Suppliers. 
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