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RESUMO 

 

O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo de implementação da 
automação destinada ao controle de processos industriais em plantas petroquímicas, cujos projetos 
são enquadrados como complexos pelas suas particularidades. O modelo criado aplica-se no 
conceito do Main Automation Contractor (MAC – Contratista Principal da Automação) onde uma única 
empresa é responsável pela automação de todo o empreendimento. Este trabalho é uma continuação 
da dissertação de mestrado do autor onde foram encontrados os construtos que justificam a 
elaboração do modelo proposto. O levantamento de dados foi baseado em pesquisa bibliográfica e 
entrevistas semi-estruturadas com o corpo gerencial de mais alto nível das empresas envolvidas na 
construção de três grandes plantas petroquimicas. Os resultados foram obtidos a partir de uma 
abordagem qualitativa com aplicação de uma metodologia de análise de conteúdo e serviram para 
levantamento das condições de aplicação e a validação do modelo. A pesquisa bibliográfica 
exploratória teve por finalidade obter maior conhecimento sobre os temas principais incluindo uma 
análise sobre a evolução da automação e dos modelos de contratação praticados pela indústria, além 
da análise dos impactos da automação no ciclo de vida desses projetos e das metodologias de 
seleção de fornecedores. A pesquisa concluiu sobre a viabilidade de utilização do modelo proposto 
que é composto de três partes: a) a escolha do fornecedor do MAC; b) sua participação nas fases 
iniciais do projeto (FEED - Front End Engineering and Design) e; c) o processo de implementação do 
projeto de automação. A automação para o controle de processos industriais, principalmente 
destinado a grandes plantas petroquimicas é de fundamental importância para a otimização dos 
resultados desses investimentos e o modelo apresentado é suficientemente robusto,  permitindo uma 
padronização das atividades e a minimização de subjetividades que podem ocorrer sem apoio de 
uma metodologia adequada.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Automação;  EPC; MAC; PEpC; execução de projetos. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this work is the development of an automation implementation model designed 
to industrial process control in petrochemical plants, whose projects are classified as complex by its 
peculiarities. The created model applies the concept of Main Automation Contractor (MAC) which one 
company is responsible for automation of the entire project. This work is a continuation of the master 
science program of author that has found the constructs that justify the proposed model.  The survey 
was based on a literature review and semi-structured interviews with the top management team of 
companies involved in construction of three large petrochemical plants. The results were obtained by a 
qualitative approach with application of a content analysis methodology and were used to identify  the 
application conditions and model validation. The exploratory literature search aimed to gain more 
knowledge about key topics including a discussion on the automation evolution and contract models 
practiced by the industry, besides studying the automation impacts in the life cycle of these projects 
and methods of supplier selection. The research concluded on the feasibility of the proposed model, 
which is composed of three parts: a) the choice of the MAC vendor; b) their participation in the early 
stages of design (FEED - Front End Engineering and Design) and; c) the process of implementation of 
the automation project. Automation for industrial process control, mainly to large petrochemical plants, 
is crucial for optimizing the results of these investments and the model is sufficiently robust, allowing 
standardization activities and to minimize subjectivity that can occur without the support of an 
appropriate methodolog. 
 

 

KEY-WORDS: Automation;  EPC; MAC; PEpC; project execution 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

A analise dos segmentos empresariais significativos que compõem o universo da automação 

industrial
1
 permite encontrar soluções inovadoras desenvolvidos por empreendedores e a 

instrumentação industrial com seus sistemas de aquisição, supervisão e controle de dados sempre foi 

um celeiro de novos produtos sejam sensores, amplificadores, monitores, medidores, dispositivos de 

interface, elementos de controle, válvulas, atuadores e mais recentemente o uso maciço de softwares 

de gerenciamento e aplicações. Mas os mercados são relativamente pequenos, especializados e 

fragmentados, e raramente é encontrado qualquer volume significativo a partir de produtos individuais 

(PINTO, 2007). 

Muitas empresas de automação foram fundadas com esses desenvolvimentos inovadores 

para aplicações em determinados nichos de mercado. Os clientes-alvo eram geralmente usuários 

locais que forneciam a oportunidade de testar novas ideias, geralmente por causa de necessidades 

específicas não atendidas. A aplicação bem sucedida dessas inovações permitia a expansão desses 

produtos para novos mercados e quando o fundador reunia características de empreendedorismo ou 

cercava-se de profissionais com boas habilidades de gestão, então muitas vezes uma boa ideia dava 

origem a uma empresa de sucesso. 

Bennett (1996) apresentou diversos desses exemplos de boas ideias e cita o primeiro sistema 

de controle de temperatura da incubadora de pintos proposto por Drebbel no início do século XVI; o 

sistema de controle da velocidade de rotação dos motores a vapor proposto por Boulton no século 

XVIII; e o sistema de controle do tipo PID
2
 (Proporcional, Integral e Derivativo) proposto por Sperry e 

Minorsky no início do século XX. Já em termos de materialização dos produtos em empresas cita a 

criação da Foxboro Instrument Company no final do século XIX - que teve seu crescimento 

fortemente alavancado pela introdução do primeiro controlador PID pneumático, graças ao 

empreendedorismo dos seus fundadores e irmãos Edgar Hiel Bristol e Bennet Beri Bristol; e da 

própria Bailey Meter Company - fundada no início do século XX por Ervin G. Balley, que também foi 

muito impulsionada em 1961 pelo lançamento do primeiro sistema de controle baseado em eletrônica 

do estado sólido.  

                                                 
1 O APÊNDICE  explana as diferenças entre os vários tipos de automação existentes no mercado e o 
foco deste trabalho será o controle de processos industriais. 

2
 PID é uma técnica de controle de processos baseada em um algoritmo que calcula o erro entre o 

valor medido na saída de um processo e o seu valor desejado. Assim o controlador tenta diminuir 
esse erro ajustando as entradas através de uma ação proporcional, minimiza a diferença pela ação 
integral e procurando antecipar futuros desvios pela ação derivativa. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Controle
http://pt.wikipedia.org/wiki/Processo
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Uma vez que a automação é um negócio tão fragmentado, todas as maiores empresas são 

principalmente um conglomerado de produtos e serviços: cada segmento de produto gera um volume 

relativamente pequeno, mas agrupados formam empresas de dimensão considerável. E esses 

conglomerados acabam se formando principalmente através da aquisição de pequenas e inovadoras 

empresas de produtos destinados a determinados nichos, cujo crescimento é limitado pela falta de 

capital para o desenvolvimento de novos equipamentos ou pelas próprias características desse 

mercado (PINTO, 2007). A Figura 1 apresenta exatamente essa situação que demonstra o ocorrido 

com alguns desses conglomerados que atuam no mercado de automação para o controle de 

processos industriais e que se formaram ao longo do tempo. Observar que no espaço de vinte anos o 

mercado de automação evoului de vinte e sete grandes empresas para apenas seis conglomerados. 

 
Figura 1: Exemplos da Formação de Conglomerados no Mercado de Automação Industrial 
Fonte: AUTOR 
 

Como existem mercados industriais fragmentados, poucas empresas conseguem alcançar 

uma receita que vai além de algumas dezenas de milhões de dólares e o problema está na variedade 

de aplicações: há tipos diferentes de teropares (um tipo de sensor para medir temperatura) sendo 

consumidos nas plantas industriais, muitos com especificações exclusivas e relacionados com 

exigências de determinados tipos de processos, porém não é encontrado uma empresa que fature um 

bilhão de dolares fabricando somente termopares. É possível encontrar empresas que produzam 

sensores, onde os termopares se inserem, com receitas dessa ordem de grandeza ou até valores 

maiores, mas não fabricantes únicos de termopares, por exemplo.  

No Quadro 1 têm-se as 50 maiores empresas do mercado de automação e essa afirmação 

pode ser claramente visualizada: companhias como Endress+Hauser e Ametek são tradicionais 

fabricantes desse tipo de componente, porém, graças a uma vasta linha de sensores para aplicações 

diversas, conseguem uma receita da ordem de USD 1,5 Bilhão. Já na mesma listagem não 
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encontramos nenhuma empresa que tradicionalmente fornece termopares e seus complementos. A 

análise dessa listagem permite observar que as principais companhias são exatamente esses 

grandes conglomerados que foram adquirindo empresas frutos de boas ideias do passado. 

Quadro 1: Lista das Cinquentas Maiores Empresas de Automação 
 

Fonte:  BOYES (2013) 
 

No entanto, conforme mencionado por Pinto (2007), o desenvolvimento de produtos na área 

de automação pode necessitar de investimentos altíssimos e sem essa atualização tecnológica as 

empresas não conseguem crescer. Todo crescimento em automação industrial consome tempo, 

dinheiro e muitas atividades de marketing e poucas empresas desse ramo de atividades realmente 

têm disponíveis esses recursos. Assim os grandes conglomerados são compradores dessas 

pequenas empresas que não alcançaram o patamar de faturamento de USD 100 milhões. A Figura 2 

mostra os investimentos na compra de empresas por parte do grupo Emerson Electric, que é o 

proprietário da unidade de negócios Emerson Process e que ocupa a terceira colocada na lista de 

maiores empresas do mercado de automação como mostrado no Quadro 1 - esse grupo investiu 

quase USD 10 bilhões na compra de empresas num período de cerca de trinta anos. 
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Figura 2: Investimentos na Compra de Empresas pelo Grupo Emerson 
Fonte: KIGHT; DYER (2007) 

 

Como mencionado, apesar de fragmentado, ao somar-se todas as suas partes tem-se um 

mercado muito interessante e esse é o principal interesse dos grandes grupos empresariais: na 

Figura 3 temos o total estimado desse mercado é de USD 171.2 bilhões em 2013 com forte 

concentração na América do Norte, Ásia e Oeste da Europa. O crescimento desse mercado é muito 

significativo e as previsões são de alcançar-se USD 301.9 bilhões até 2020 (INTECHNO 

CONSULTING, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Distribuição do Mercado de Automação no Mundo 
Fonte: INTECHNO CONSULTING (2013) 
 

A estratégia desses grandes conglomerados é exatamente consolidar o maior escopo 

possível de produtos destinados à automação de uma grande planta sob uma única marca. E nesse 

aspecto as aplicações no segmento de óleo e gás natural (produção), refino e química/petroquímica 

são grandes consumidores  dos produtos de automação: na Figura 4 tem-se a demanda anual desse 
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tipo de equipamentos para 2013 por segmento de mercado e observa-se que o refino, transporte e 

produção de óleo e gás representam quase 25% do total dos investimentos industriais que se utilizam 

de soluções com automação industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Investimentos Anuais de Automação por Segmento  Previstos para 2013 
Fonte: ARC ADVISORY GROUP (2013a) 

. 

E esse mercado de óleo e gás tem tendência de grande crescimento apesar das crises 

econômicas que foram verificadas em tempos recentes. Por exemplo, na Figura 5 pode-se verificar o 

aumento para a área de automação no segmento de produção de óleo e gás, no período de 2008 a 

2013: 6,7% anual em cinco anos é um valor bem significativo para esse mercado que é muito 

competitivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Crescimento do Mercado de Automação em O&G - Produção 
Fonte: ARC ADVISORY GROUP (2013b) 
 

Um crescimento similar é também verificado para a área de refino: na Figura 6 pode-se 

verificar 5% anual de aumento que também é muito significativo principalmente porque esse 

segmento absorve grande parte dos investimentos na área de óleo e gás refino. 
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Figura 6: Crescimento do Mercado de Automação em O&G – Refino 
Fonte: ARC ADVISORY GROUP (2013c) 

 

Comportamento semelhante em termos de crescimento também é verificado nas estimativas 

de compra dos serviços inerentes a esses sistemas. A Tabela 1 mostra as perspectivas do mercado 

de serviços destinados ao segmento de óleo e gás: é verificado que somente na América Latina 

estima-se uma taxa de  crescimento 11,2% anual no mesmo período. 

Tabela 1: Crescimento do Mercado de Serviços de Automação em O&G 

 
Fonte: ARC ADVISORY GROUP (2013d) 

 

Esse crescimento projetado para o mercado de automação, principalmente no segmento de 

óleo e gás natural, é devido principalmente a demanda  mundial por energia. A Figura 7 mostra a 

importância do óleo e gás na geração de energia global: 57% da produção mundial de energia 

depende basicamente desses dois recursos naturais.  
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Figura 7: Fontes Primárias de Geração de Energia 
Fonte: DEUTSCHE BANK (2013) 

 

E essa demanda por energia se reflete na necessidade de aumento da produção de óleo e 

gás natural. A Tabela 2 mostra que no periodo de 2003 a 2013 tem-se um aumento constante da 

demanda global por óleo – 1,3% de crescimento anual é uma taxa muito significativa pelos altos 

valores nominais envolvidos. 

Tabela 2: Demanda de Óleo no Periodo de 2003-2013 

 
Fonte: BRITISH PETROLEUM (2014) 
 

A análise da demanda por gás natural mostra o mesmo padrão de crescimento: A Tabela 3 

mostra que no periodo de 1997 a 2011 tem-se um crescimento da demanda global anual de 2,7% - 

que é ainda maior que o esperado para a demanda de  óleo. 
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Tabela 3: Demanda de Gás Natural no Periodo de 2003-2013 

Fonte: BRITISH PETROLEUM (2014) 
 

E essa demanda leva a uma necessidade de aumento da capacidade de refino para permitir a 

geração de derivados do petróleo. A Figura 8 mostra o planejamento global para permitir esse 

crescimento  - os próximos anos terão inúmeros projetos de implementação de novas refinarias e 

expansões nas existentes de forma a acompanhar a necessidade de atendimento da demanda de 

consumo. 

 

Figura 8: Capacidade de Refino Global 
Fonte: DEUTSCHE BANK (2013) 

 

E essa situação mundial é também observada no Brasil. Na Figura 9 tem-se a evolução 

prevista para a produção de óleo até 2020. Observa-se que de 2005 a 2020, quinze anos portanto, o 

Brasil passa de um patamar de pouco mais de 1.500 para cerca de 5000 milhares de barris/dia. A 

mesma evolução é observada na produção de gás: na Figura 10 pode-se verificar que o Brasil passa 

de 800 para cerca de 2800 milhares de pés cúbicos/dia no mesmo período de tempo. Ambos os 

gráficos retratam a evolução que a Bacia de Santos terá no período, área conhecida como a região 

de produção do Pré-Sal, que é a nova fronteira de produção do país e que está recebendo grandes 

investimentos. 
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Figura 9: Estimativa da Produção de Óleo no Brasil 
Fonte: WOOD MACKENZIE (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Estimativa da Produção de Gás Natural no Brasil 
Fonte: WOOD MACKENZIE (2010) 

 

No Brasil grande parte desses investimentos está canalizado através da Petroléo Brasileiro 

S.A. (Petrobras), principal empresa de energia que opera no país: essa empresa planeja investir um 

total de USD 220,6 bilhões para o quinquênio 2014-2018 sendo que desse montante tem-se 70% 

destinado à exploração e produção e 18% destinado ao refino  conforme pode ser verificado na 

Figura 11 (PETROBRAS, 2014).  
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Figura 11: Plano de Negócios da Petrobras 2014-2018 
Fonte: PETROBRAS (2014) 

 

O Plano de Negócios apresentado pela Petrobrás (PETROBRAS, 2014) mostra uma carteira 

de 530 grandes projetos em andamento dos quais quase 50% estão nas fases de avaliação de 

oportunidades, conceitual ou na elaboração ainda do projeto básico conforme pode ser verificado na 

Figura 12 – esse aspecto demonstra o grande potencial para incorporação de novas tecnologias ou 

procedimentos que tragam benefícios no retorno desses investimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Estágio dos Projetos no Plano de Negócios da Petrobras 
Fonte: PETROBRAS (2014) 
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Em praticamente todos esses projetos tem-se a utilização extensiva de sistemas de 

automação que servem não somente para auxílio à produção, mas também para a segurança 

operacional das unidades. 

Os riscos envolvidos nas operações de óleo e gás são grandes além da necessidade de alta 

tecnologia, mão-de-obra qualificada e capital. Isso se reflete no porte das empresas que participam 

desse mercado. A Figura 13 mostra um comparativo entre o perfil de empresas que operam no Brasil 

nos mercados de fornecedores de óleo e gás e das que operam nos demais segmentos. Pode-se 

verificar que o faturamento médio das empresas fornecedoras de O&G é quase quatro vezes o das 

não fornecedoras e que o estas utilizam quase três vezes mais funcionários que as segundas. 

Observa-se também que o perfil de faturamento é bem diferente nos dois grupos: no segmento em 

geral temos um grande volume de pequenas empresas operando e já no de fornecedoras de óleo e 

gás a grande maioria são de empresas de médio/grande porte (ONIP, 2010). 

 

Figura 13: Perfil das Empresas Fornecedoras do Mercado de Óleo e Gás 
Fonte: ONIP (2010) 

 

Há ainda outra particularidade desse mercado: os projetos são desenvolvidos em multiplos 

lugares. A Figura 14 apresenta um exemplo das interfaces para a construção de uma plataforma de 

produção de gás onde partes da mesma são executados em diferentes países. A principal razão para 

essa abordagem é o aproveitamento das vantagens competitivas que existem nas diversas regiões e 

assim os projetos tem um carater global: aproveita-se a melhor experiência adquirida em 

empreendimentos anteriores, melhor qualificação da mão-de-obra, maior disponibilidade de 

instalações e principalmente o acesso às tecnologias mais modernas para obterem-se maiores 

ganhos. O mercado de óleo e gás é altamente competitivo e a busca das melhores soluções é 

primordial para garantir o sucesso de implantação e de operação dos empreendimentos. 
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Figura 14:  Execução Global de Projetos em Oleo e Gás 
Fonte: EMERSON PROCESS (2010) 

 

Ou seja, temos o seguinte contexto da pesquisa: 

a) O mercado de automação para o controle de processos industriais é muito fragmentado e 

tende a ser concentrar em grandes conglomerados através da aquisição das empresas 

de menor porte; 

b) Esse segmento de soluções de automação tem um crescimento significativo 

principalmente devido as expansões do mercado de produção e refino de óleo e gás 

natural motivado pelo aumento da demanda consumidora de energia; 

c) O mercado de fornecedores da indústria de óleo e gás natural tende a ser formado por 

grandes empresas principalmente devido aos riscos envolvidos; 

d) A execução dos projetos dessa indústria tem algumas particularidades principalmente no 

tocante ao desenvolvimento multigeografico que aproveita as vantagens competitivas 

globais. 

Esse contexto é confirmado pelos direcionadores de futuro desse mercado definidos pela 

Onip (2010): 

a) Novo patamar de escala:  o crescimento esperado para a produção de óleo e gás, com 

todas as implicações na cadeia produtora de derivados de petróleo, obriga a grandes 

investimentos nas instalações de exploração, transporte e refino permitindo a 

oportunidade de obtenção de ganhos de escala; 

b) Novo patamar de abrangência: há necessidade do desenvolvimento e retenção de novas 

tecnologias, conhecimentos e capacitações para que os investimentos possam gerar o 

retorno esperado; 
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c) Novo patamar de planejamento: há necessidade da busca de melhores estratégias que 

possam viabilizar os planos de crescimento incluindo-se a globalização crescente para o 

desenvolvimento dos projetos. 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Segundo Alqaffas (2007) ―os sistemas de automação de processos representam entre 3 a 5% 

de uma planta industrial e um planejamento, projeto ou implementações inadequadas podem 

aumentar esse valor de 10 a 25% - porém o sistema de automação pode representar 100% de 

inatividade dessa mesma planta se o projeto ou sua configuração não estiverem adequados‖. Ou 

seja, a automação tem um impacto decisivo não somente sobre o custo total do investimento – 

CAPEX (Capital Expenditure) para implementação da planta, como também sobre o custo da sua 

própria operação - OPEX (Operational Expenditure) após o início das suas atividades. 

A compreensão da importância da automação dentro de um empreendimento ecessariamente 

passa pelo entendimento da sua função. E para isso precisa-se considerar como um sistema de 

automação é constituído. Há basicamente cinco níveis que são os componentes principais de um 

sistema de automação (a) a instrumentação e elementos finais de campo; (b) as entradas e saídas do 

sistema de controle; (c) o próprio sistema de controle; (d) a interface com os operadores e; (e) os 

aplicativos avançados (JENKIS, 2013). 

Nenhum processo pode ser controlado se não puder ser medido. A instrumentação instalada 

no processo é a forma de medir essas variáveis e transmitir seu valor indiretamente para o sistema de 

controle. Basicamente controlam-se pressões, vazões, níveis e temperatura, porém não é raro se 

encontrar também outras variáveis como ph, condutividade e até mesmo velocidades. Da mesma 

forma precisam-se fazer alterações no processo para mantê-lo sob controle e têm-se os elementos 

finais que atuam comandados pelo sistema de controle. O mais típico elemento final é a válvula de 

controle, mas não raro são encontrados também controles de velocidades de motores ou dispositivos 

de ajuste de posição. A maioria das válvulas é acionada por sistemas pneumáticos ou motorizados 

que na realidade acionam os atuadores e estes, por sua vez, que movimentam o posicionamento dos 

internos dessas válvulas (KANE, 2010). 

A forma como esses instrumentos e elementos finais se conectam aos sistemas de controle é 

que define as entradas e saídas. No passado, usaram-se sistemas pneumáticos de acionamento, 

hoje existem os modernos sinais digitais. Porém, o mais comum é ainda se encontrar sistemas com 

vários tipos de sinais distintos simultaneamente porque nem sempre existem equipamentos ou 

instrumentos com a mesma solução de comunicação (KHALGUI; MOSBAHI, 2010). 

Também se precisa definir o próprio controlador a ser utilizado e têm-se vários tipos 

possíveis. A interface com o usuário ou operadores é a forma de apresentação visual ou gráfica do 

que ocorre na planta de processo e que facilita o controle do sistema – ao invés do operador ter que 

se deslocar até onde está o medidor de vazão ele consegue faze-lo da sala de controle observando 

um monitor de computador (JENKIS, 2013). 
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Por fim, têm-se os aplicativos avançados que tem por função a maximização do desempenho 

das plantas de processo através de uma série de ferramentas, que analisam os comportamentos do 

processo e de seus componentes e auxiliam na tomada de decisões. 

Todo sistema de automação para controle de processos industriais é composto de uma série 

de funcionalidades que afetam diretamente ou indiretamente essas cinco camadas. As principais 

funcionalidades que se pode listar são: (a) Controle Discreto; (b) Controle Continuo; (c) Controle de 

Batelada; (d) Controle Avançado; (e) Otimização; (f) Simulação e Modelagem; (g) Controle de 

Sistemas de Segurança; (h) Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados Remotos; (i) 

Gerenciamento de Ativos; (j) Interface com Usuários; (k) Interface com Sistemas de Produção; e (l) 

Interface com Sistemas Corporativos (MARTIN; HALE, 2009).  

Dependendo do tipo de processo a ser controlado pode-se ter um ou mais dessas 

funcionalidades em operação. E quanto mais complexo o processo, maior a quantidade de 

funcionalidades que precisam ser incorporadas para maximizar os resultados. A grande maioria dos 

sistemas DSC (Distributed Control Systems ou Sistemas de Controle Distribuido) possui a maioria 

dessas funcionalidades disponíveis, seja integrada diretamente ao produto ou através de aplicativos 

de terceiros que podem ser conectadas ao produto (KHALGUI; MOSBAHI, 2010),  

A complexidade do processo químico (produto) também se relacionada diretamente com a 

própria complexidade do projeto. A visão de complexidade dos projetos é estendida para três 

componentes bem definidos: número de elementos constituintes, a interdependência dos mesmos e a 

incerteza. A complexidade dos projetos entendida como a relação entre a complexidade do produto e 

do projeto, e a duração do projeto, é cada vez maior e é causa de falhas dos mesmos (WILLIAMS, 

2001). Notadamente os megaprojetos de construção de grandes unidades de processamento 

petroquímico se enquadram nessa categoria. Os megaprojetos têm sido descritos como aqueles que 

em termos monetários envolvem milhares de milhões, apresentam dimensões de elevada 

envergadura, são geralmente públicos, executados por empresas privadas, e são caracterizados 

como incertos, complexos, politicamente sensíveis e têm um grande número de parceiros. Como 

consequência dessas características, a sua gestão é caracterizada pelo conflito, incerteza, e escassa 

cooperação dos parceiros. (VAN MARREWIJK et al., 2008). 

Uma forma bem sistemática de definir a complexidade de um projeto é o modelo criado por 

Hass (2007) que fundamenta-se numa série de dimensões de complexidade a serem consideradas 

para diagnosticar o nível de complexidade de um projeto específico e a tomada de decisões de 

gestão adequadas com o objetivo de aumentar as respetivas possibilidades de sucesso. Uma análise 

preliminar dos megaprojetos que se constituem na construção de plantas petrouímicas facilmente 

permite apurar que vários dessas dimensões estão nos seus indices mais elevados conforme pode 

ser verificado no Quadro 2.  

 

 

 



 

 

36 

Quadro 2: Dimensões da Complexidade em Projetos 

Fonte: Adaptado de HASS (2007) 
 

Alguns elementos de complexidade podem ser abordados através de sistemas de gestão de 

risco, no entanto, é útil estabelecer o grau de complexidade que deve ser abordado durante a 

implementação de qualquer projeto. Assim, os projetos muito complexos exigem uma atenção 

especial durante o planeamento para antecipar a abordagem a obter os resultados (IRELAND, 2007). 

E isso é mais crítico quando se analisa em termos das funcionalidades da automação. 

Por fim devemos considerar outro aspecto importante na formulação do problema que é o 

modelo de contratação para execução do empreendimento. O aumento da capacidade de produção é 

uma das necessidades básicas das empresas para alavancar seu crescimento. Porém, o custo dos 

recursos financeiros, a concorrência por esses recursos e as incertezas gerais da economia, faz com 

que os investidores sejam cada vez mais seletivos para garantir um bom retorno dos capitais 

investidos. Nesse aspecto, a forma de contratação e de gerenciamento dos empreendimentos é 

fundamental para minimização dos riscos desses projetos. 

Segundo o Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos – PMBOK (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, 2013), todo projeto é uma série de ações que são planejadas, 

executadas e controladas sempre com limitação de recursos e custos, com especificações técnicas e 

funcionais e limitadas por um prazo de entrega. Dentro desse contexto entende-se os grandes 

empreendimentos como projetos complexos, sendo caracterizados principalmente pela  

multidisciplinaridade, pelo fato de ter um dono, um grande número de fornecedores e informações a 

serem integradas ocasionando assim elevados riscos. 

Além dessa caracterização, tem-se que considerar, também, as etapas desse projeto. Nos 

grandes empreendimentos podem-se considerar períodos bem definidos: estudos preliminares, 

projeto básico, projeto executivo, construção, comissionamento, partida e operação. Cada etapa 

serve como informação inicial para a fase seguinte e muitas vezes têm-se até a sobreposição de 
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fases para acelerar o prazo de conclusão do empreendimento. Normalmente essas sobreposições 

são as maiores responsáveis pelos principais erros nesses projetos (MCNAIR  et al., 2004). 

Assim, todo empreendimento tem algumas definições quanto à sua execução em termos da 

responsabilidade pelo projeto, compra dos materiais, construção e comissionamento,  definições 

quanto ao gerenciamento do empreendimento e seu escopo, tipo de precificação do contrato e 

aspectos dos mecanismos de pagamentos pelos custos incorridos. Essas definições acabam 

definindo o modelo de contratação que foi evoluindo ao longo do tempo em função do aumento da 

complexidade dos empreendimentos. Tipicamente os grandes empreendimentos eram executados 

pelos governos ou por grandes empresas, que empregavam seus projetistas e preparavam o conjunto 

completo de documentos de construção: plantas, especificações técnicas, fluxogramas, cronogramas, 

listas de materiais e listas de fornecedores. Com essa documentação preparava-se uma licitação 

onde se contratava uma empresa, pelo menor preço ofertado, que tinha a responsabilidade de 

executar o projeto conforme concebido pelo usuário final. Como o preço e o projeto estavam 

totalmente definidos, os construtores não tinham incentivos e oportunidades de apresentar soluções 

alternativas (GLORIA et al, 2011). 

O empreendimento tinha então três fases bem definidas: projeto, contratação e construção. 

Após a Segunda Grande Guerra, os USA viveram um período de grande crescimento e muitas 

empresas passaram a querer dividir parte da responsabilidade com os construtores. Assim, passaram 

para este o gerenciamento do empreendimento, cabendo a estes o suprimento e subcontratações. A 

crescente complexidade dos projetos e o fato das empresas passarem cada vez mais a ter foco nas 

atividades fins dos seus negócios levaram a uma nova modalidade de projetos onde cabia ao 

proprietário à elaboração somente do projeto básico. De posse desse projeto, fazia-se uma seleção 

por menor preço entre contratadas que tivessem qualificação e experiência no tipo de 

empreendimento. Cabia a essa contratada desenvolver o projeto executivo e de construção, 

agregando para tal uma construtora e outra de projetos sob seu gerenciamento (MCNAIR  et al., 

2004) 

Muitas outras variações surgiram inclusive envolvendo o compartilhamento do risco, 

manutenção após a partida da planta e até mesmo a própria operação. A evolução desses modelos 

de contratação levou ao Engineer-Procure-Construct (EPC) Turnkey Lump Sum
3
 onde o contratado é 

responsável pelo fornecimento integral do projeto, fornecimento dos materiais, da construção, 

montagem e colocação em operação sob um preço global, conforme uma data contratual de 

funcionamento e critérios claros de desempenho. Cabe à contratada (EPC) a subcontratação de 

fornecedores de materiais e serviços e atender aos requisitos da contratada definidos num projeto 

conceitual (DENG et al, 2014) 

                                                 
3
 Esse termo é de difícil tradução mas a ideia básica é um contrato que envolve a Engenharia, 

Compras e Construção (EPC) com o contratista responsável por todas as etapas até a entrega para 

operação do usuário final (conceito de ―chave na mão‖ ou Turnkey) por um valor fixo (Lump Sum ou 

montante fixo). 
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Os contratos do tipo EPC tem sido cada vez mais utilizados no mercado de óleo e gás porque 

o operador de óleo e gás (contratante) acaba se valendo do conhecimento e experiência da 

contratada, alinhando com a integração do projeto do projeto à construção, para ter a execução mais 

barata e rápida (MCNAIR  et al., 2004). Como o contratante fica responsável apenas pelo projeto 

conceitual, que acaba se valendo de empresas de engenharia consultivas para sua elaboração e 

termina contratando as mesmas para a supervisão da execução do EPC. 

A grande dificuldade nesse processo está que a empresa responsável pelo EPC elabora sua 

oferta quando o projeto não está totalmente detalhado, porém o preço ofertado é fixo e o prazo de 

entrega da obra também está definido em contrato (TAYLOR et al, 2012). Assim, eles se valem de 

alterações nas especificações originais para impor aditivos contratuais. Quando essas especificações 

não estão suficientemente claras ou quando é necessária sua revisão para incorporação de novas 

tecnologias podem haver significativos impactos nos valores contratuais. 

Vale também mencionar que nos projetos EPC a contratante não aprova o projeto do 

contratado e somente pode emitir comentários ou pré-definir subfornecedores (vendor list ou lista de 

fornecedores). Assim o contratante tem liberdade de seguir no projeto a custa do seu próprio risco, já 

que é totalmente responsável pelo funcionamento e desempenho do empreendimento (MCNAIR  et 

al., 2004). 

Observa-se que o modelo EPC tem uma série de vantagens, porém é muito difícil que os 

contratistas consigam acompanhar a rápida evolução da tecnologia.  Se eles conseguem criar 

vínculos de parcerias com subfornecedores dessas tecnologias muito provavelmente irão utilizar nos 

empreendimentos, desde que hajam reduções nos custos previamente orçados ou que o contratado 

concorde em pagar por aditivos contratuais para estabelecimento de tecnologias não previstas no 

conceitual (TAYLOR et al, 2012). 

Berra (2007) cita as mudanças que ocorreram na automação industrial, onde foi-se das 

réguas de cálculo para os servidores, das réguas de bornes ao Fieldbus (redes de comunicação de 

campo), e dos tradicionais controles PID para o modelo de controle preditivo, em relativamente 

poucas décadas. Todas essas alterações permitiram às empresas melhoria dos processos, maior 

rentabilidade e cumprimento das legislações ambientais. Berra (2007) cita também que as empresas 

apresentam contínua inovação, reprojetando novos processos que demandam por novas soluções de 

automação.  

Ou seja, tem-se a situação que o usuário final cada vez mais necessita utilizar soluções no 

estado-da-arte para manter sua competitividade e isso significa que o conceito tradicional do 

suprimento dos sistemas de automação e todos os instrumentos, medidores e elementos finais 

ligados ao mesmo, também precisa ser alterado para acompanhar essa necessidade. E, conforme 

estudo do autor (BARATEIRO, 2011) o que é observado é que as estruturas tradicionais de 

gerenciamento dos projetos não estão preparadas para a maximização desses ganhos devido a uma 

série de fatores que envolvem o treinamento dos operadores, atualização tecnológica dos atores 

participantes do projeto, quantidade de informações que escoam pelos sistemas, rotatividade dos 

operadores e projetistas e até mesmo o fato de estarmos globalizando a execução dos projetos. 
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Barateiro (2011) ao demonstrar a importância associada com a automação para o controle de 

processos industriais e que a mesma deveria ser considerada um item estratégico dentro dos 

projetos, apresentou o conceito do MAC (Main Automation Contractor ou Contratista Principal da 

Automação) onde se tem uma única empresa sendo responsável pelo fornecimento de todo o sistema 

de automação para um grande empreendimento. Esse conceito começou a ser discutido em 2000 

quando o grupo ExxonMobil, uma das maiores empresas petrolíferas dos EUA, criou um grupo de 

trabalho para estudar a participação dos fornecedores dos sistemas de automação já nas fases 

iniciais dos grandes projetos que tinham participação de múltiplas empresas contratistas (BERRA, 

2007). 

A estratégia do conceito MAC é deixar as empresas contratistas responsáveis pela 

construção do empreendimento focada nos grandes equipamentos do empreendimento e na própria 

montagem das instalações, enquanto o fornecedor do sistema de automação se preocupa em 

compatibilizar as soluções de automação às necessidades do usuário final. O Quadro 3 apresenta 

uma sumarização dos elementos contextualizadores citados e seu impacto em termos da automação 

para o controle de processos industriais. 

Quadro 3: Relação Causal Entre os Elementos Contextualizadores e a Automação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR 
 

Todos esses aspectos, apesar de muito atuais, estão sendo abordados dentro da academia. 

O autor deste trabalho tem se dedicado nos últimos anos à estudar toda essa problemática conforme 

demonstrado na lista de trabalhos gerados (vide Anexo B). Outros autores tem também feito 

publicações referentes aos temas mencionados e nesse aspecto vale resssaltar o trabalho realizado 
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por Raghunathan (2006) no Massachusetts Institute of Technology que foca a questão do aumento da 

produtividade em projetos complexos do tipo EPC com alta tecnologia aplicáveis ao mercado de 

exploração de óleo e gás. 

Ou seja, tem-se a seguinte situação: 

(a) Tecnologia: há necessidade de incorporação de tecnologias avançadas e inovadoras que 

normalmente somente estão disponíveis em grandes conglomerados que possuem porte e estrutura 

para seu desenvolvimento e implementação em grandes projetos; 

 (b) Modelos de Contratação: há necessidade do estabelecimento de modelos de contratação 

que permitam que os objetivos dos usuários sejam atendido em termos de funcionalidades e retorno 

dos investimentos; 

(c) Ciclo de Vida do Projeto: a otimização desses investimentos depende de como a  

automação de controle de processos industriais está inserida no ciclo de vida desses 

empreendimentos complexos. 

Segundo Vergara (2013), ―se o problema é uma questão a investigar, objetivo é um resultado 

a alcançar. O objetivo final, se alcançado, dá resposta ao problema‖.  Tem-se então a questão 

principal deste trabalho: como o MAC deve ser implementado desde as fases iniciais até o 

encerramento do projeto de forma que seja possivel a otimização dos resultados dos 

investimentos. A resposta a essa questão deve considerar todos os aspectos envolvidos, ou seja, o 

modelo de contratação do empreendimento, sua aplicação, a tecnologia e objetivos dos participantes. 

1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 

Considerando a questão-problema considerada, o objetivo geral da tese é o desenvolvimento 

de um modelo para a implementação do MAC que sirva de instrumento de referência para que as 

organizações, a partir de seu contexto, das suas necessidades, objetivos e do profundo entendimento 

do seu funcionamento, de forma que possa ajudar a execução dos projetos com base nas melhores 

práticas. Nesse sentido, o objetivo da tese pode ser definido como: Desenvolver um Modelo para 

Implementação do MAC. 

Conforme proposto na Harvard Business Essentials (2005) a forma de abordar qualquer 

aspecto importante em uma empresa onde exista a necessidade de geração de resultados é por meio 

do entendimento do seu funcionamento. Assim há necessidade de entender-se as bases conceituais 

do problema como os aspectos principais da automação para controle de processos, as fases dos 

projetos, os modelos de contratação e as metologias de seleção de fornecedores.  

Com o conhecimento adquirido nessa primeira etapa é possivel então defirnir-se as etapas 

para a implementação do MAC e os parâmetros de contorno desse modelo tais como suas condições 

de utilização, vantagens, fatores que o afetam e consequências da sua utilização. Esses objetivos 

específicos e as perguntas de pesquisa gerados a partir do objetivo geral da tese estão dispostos na 

Figura 15.  
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Figura 15:  Objetivo Geral, Objetivos Específicos e Perguntas de Pesquisa  
Fonte: AUTOR 
 

Como o tema é multidisciplinar e aborda diversas áreas de conhecimento, não faz parte do 

escopo da pesquisa traçar o estado da arte para cada atividade levantada. Esse trabalho tem um 

sentido exploratório e, portanto, não pretende esgotar a discussão sobre o MAC e traçar conclusões 

universais acerca do assunto. 

1.4 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO 

Espera-se poder obter desse estudo contribuição para o desenvolvimento do conhecimento 

científico acerca do tema central da pesquisa que é o impacto na automação na execução dos 

projetos de grandes empreendimentos. O resultado do estudo tem significativa importância na medida 

em que a qualidade na execução de um empreendimento está diretamente ligada ao retorno sobre o 

investimento. Com a quantidade de projetos que estão previstos para os próximos vinte anos no 

Brasil, é fácil concluir-se o quanto pode ser economizado se o gerenciamento dos projetos também se 

adaptar às novas tecnologias de automação. 

A universidade possui a metodologia para criar e avaliar a aplicabilidade dos novos modelos. 

Para a indústria é muito difícil e de alto risco a utilização de modelos não testados principalmente 

quando esta sendo considerado empreendimentos de centenas de milhões de dólares. É papel da 

academia a análise dessas soluções criando o suporte necessário para sua implantação no mundo 

empresarial. Nesse contexto, esse trabalho é parte integrante dos estudos que estão sendo 

conduzido pela Universidade Federal Fluminense, dentro do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção e especificamente através do Centro de Referência em Empreendimentos 

Complexos. No tocante a esse programa, este trabalho faz parte da linha de pesquisa de Gestão do 

Ciclo de Vida de Empreendimentos Complexos que tem por objetivo principal desenvolver pesquisas 

sobre modelos e estratégias para gerir o desenvolvimento dos processos e do produto. 
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Para a sociedade os resultados do estudo também são facilmente mensuráveis. Os grandes 

projetos de desenvolvimento no país são da maioria das vezes efetuados com capital público e a 

busca de um melhor retorno para esse capital é fundamental para o Brasil que tem tantas dificuldades 

para realizar investimentos. 

Pessoalmente, o autor tem interesse estratégico no estudo não somente por ter a certificação 

de gerenciamento em projetos pelo Project Management Institute (PMI), como por pesquisar os temas 

citados por anos contribuindo na busca de possiveis lacunas no desenvolvimento de modelos de 

contratação. 

A limitação do estudo se faz necessária para que se alcancem os objetivos da pesquisa. No 

caso desta pesquisa, delimitar-se-à o modelo ao mercado de produção de óleo e gás natural, 

especificamente considerando a utilização do conceito de contratação tipo EPC não significando que 

o conceito do MAC não possa ser extendido a outros segmentos. Também o foco das condições de 

contorno para utilização desse modelo dar-se-a apenas ao mercado brasileiro, com suas 

particularidades, em que pese a pesquisa exploratória ter procurado abranger as melhores práticas 

internacionais. . 

É importante observar que sendo o autor o seu único pesquisador, a mesma se tornou, 

mesmo com as precauções tomadas, suscetíveis ao viés desta pessoa, porém este fato deve ser 

considerado na interpretação das conclusões e recomendações para futuros trabalhos. 

1.5 ESTRUTURA DA TESE 

O presente trabalho está organizado em seis capítulos, compostos da seguinte maneira: 

Capítulo 1 – Introdução: apresentação dos assuntos abordados neste trabalho, descrição do 

problema, objetivos do estudo, hipóteses, relevância e delimitações da pesquisa. 

Capítulo 2 – Fundamentação Teórica: este capítulo apresenta uma revisão da literatura que 

serviu como sustentação inicial para a pesquisa. Neste sentido, a revisão acompanhou todo o 

processo de desenvolvimento do estudo, pois foi face às interrogativas que surgiram que se pôde 

conhecer com maior profundidade a necessidade da teoria. A revisão bibliográfica tratou basicamente 

de quatro temas: uma apresentação geral do atual estágio da automação para controle de processos 

industriais; os modelos de contratação inclusive com abordagem do MAC; como a automação insere-

se no ciclo de vida dos empreendimentos e; as metodologias para o problema de seleção de 

fornecedores.  

Capítulo 3 – Metodologia de Pesquisa: Este capítulo fundamentou e explicitou os aspectos 

metodológicos pertinentes a pesquisa no tocante a seleção do método para coleta e análise dos 

dados. O tópico aborda também como a pesquisa foi definida e delineada tendo sido escolhido o 

método qualitativo para a coleta de dados, com uso das técnicas de pesquisa bibliográfica e 

aplicação de questionários semi-estruturados para entrevistas com importantes atores da alta direção 

de empresas envolvidas em projetos de automação. Para a análise de dados foi utilizado a técnica de 

análise de conteúdo aplicada ao conjunto de documentos reunidos em todo o processo de pesquisa. 
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Capítulo 4 – Modelo para Implementação do MAC: Este capítulo apresenta a proposta de 

modelagem para implementação do MAC consistentindo em três etapas: a seleção dos fornecedores 

do MAC, a participação no FEED e a fase de execução do projeto. Cada uma dessas etapas foi 

discutida com apresentação do sequenciamento de atividades e as condições de sua aplicação. 

Capítulo 5 – Aplicabilidade do Modelo: Este capítulo analisa a aplicatibilidade dos modelos 

propostos com base em três casos de construção de grandes plantas petroquímicas: a) o projeto de 

construção do Polo Petroquímico do Rio de Janeiro, que está sendo construído no município de 

Itaboraí no estado do Rio de Janeiro e denominado ―Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – 

COMPERJ‖; b) a construção da nova refinaria do Nordeste brasileiro, que está sendo implementada 

no município de Ipojuca, no estado de Pernanbuco e denominado ―Refinaria do Nordeste – RNEST‖; 

e c) a implementação do complexo petroquimico de Nanhai concluído em 2006 pela empresa CSPC 

(China National Offshore Oil Corporation and Shel Petrochemicals Company Limited). Todos os 

empreendimentos escolhidos utilizaram o conceito do MAC para a implementação da automação 

destinada ao controle de processos industriais.  

Capítulo 6 – Conclusões: Este capítulo encerra o trabalho com uma discussão sobre os 

tópicos da pesquisa e questões formuladas, análise dos resultados e da qualidade da pesquisa, 

reflexões e sugestões de pesquisas futuras. 

Ao final encontram-se as referências bibiográficas e todos os apêndices.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ipojuca
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A Figura 16 apresentação à sumarização do fluxograma com a lógica estruturante deste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Sumarização da Estrutura da Pesquisa 
Fonte: AUTOR 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Richardson (1999) aponta, ―em termos gerais, não existe pesquisa sem teoria, seja explicita 

ou implícita, ela está presente em todo o processo de pesquisa‖. Assim, esse capítulo apresenta as 

diferentes abordagens teóricas utilizadas no trabalho de pesquisa com enfoque no tema do impacto 

na automação na execução dos empreendimentos. O objetivo da pesquisa bibliográfica foi explicitar 

as principais teorias, abordagens e conceitos-chave utilizados no desenvolvimento e verificação das 

hipóteses formuladas para a solução dos problemas encontrados - assim, o Quadro 4 sumariza essas 

relações. 

Quadro 4: Conceitos-Chave da Pesquisa 

Fonte: AUTOR 
 

Basicamente os conceitos-chave escolhidos estão diretamente vinculados aos temas 

abordados pelo trabalho: 

a) Evolução da Automação: sumariza o conceito dos modernos sistemas de controle industriais 

utilizados nas grandes plantas petroquímicas; 

b) Ciclo de Vida dos Empreendimentos: apresenta as principais etapas de projetos que são 

consideradas nesses empreendimentos  e como a automação se conecta com essa execução; 

c) Modelos de Contratação: apresenta os modelos básicos de contratação utilizados na 

construção de grandes empreendimentos no segmento de produção de óleo e gás natural, dando 

ênfase no tipo EPC (Engineering, Procurement and Construction), abordando o MAC (Main 

Automation Contractor)  e o PEpC (Procurement, Engineering, procurement and Construction); 
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d) Seleção de fornecedores: apresenta a base teórica dos diversos trabalhos sobre a seleção de 

fornecedores que será a base para a formulação do modelo desenvolvido para auxiliar na escolha da 

melhor empresa para o sistema de automação. 

2.1 A EVOLUÇÃO DA AUTOMAÇÃO 

A automação para o controle de processos industriais evoluiu em paralelo com o 

desenvolvimento da microeletrônica e dos modernos processadores digitais. Na realidade o ser 

humano implementa sistemas de automação há mais de 2000 anos, e conforme mencionado por 

Bennett (1996), pode ser traçado uma linha de tempo dividida em cinco períodos que mostra essa 

evolução: 

a) Período 1: ―Dos primórdios ao pneumático‖ (270 a.C. até 1940/50) 

b) Período 2: ‖A era do Set Point Control‖ (1930 a 1950) 

c) Período 3: ―A era do Direct Digital Control‖ (1950 a 1975) 

d) Período 4: ‖A era dos Distributed Control Systems‖ (1975 a 1997)  

e) Período 5: ―A era dos híbridos‖ (1997 aos dias atuais). 

Para efeito deste trabalho o foco será apenas os dois últimos períodos citados que 

compreendem o atual estágio do desenvolvimento dessa tecnologia. 

A utilização intensiva de computadores e o advento da linguagem orientada para objetos 

(blocos) levaram ao grande desenvolvimento dos modernos sistemas automatizados para o controle 

de processos. Em 1975 a Honeywell lançou seu sistema TDC2000 que foi o primeiro sistema 

comercial com microprocessador de 16 bits, sendo também o pioneiro na utilização de consoles com 

tecnologia CRT (Cathode Ray Tube ou tubos de raios catódicos) e o primeiro sistema a disponibilizar 

o conceito de redes de campo (SAMAD; ANNASWAMY, 2011). 

No mesmo ano, a empresa japonesa Yokogawa lançou seu sistema Centum  muito similar em 

termos de conceito ao produto da Honeywell e com esses produtos passou-se a ter o conceito do 

controle distribuído ou DCS’s (Distributed Control Systems ou sistemas de controle distribuído). A 

década de 80 registrou o lançamento de vários outros sistemas de controle comercializados pelas 

empresas Bailey, Fischer & Porter Company e Fisher Controls e em todos haviam claramente 

definidos os cinco níveis do sistema de automação moderno: os dispositivos de campo, os módulos 

de entrada e saída, os módulos de controle, os módulos de supervisão e os aplicativos avançados 

(SVIDERSKII, 2011). A Figura 17 representa esquematicamente essas cinco camadas: 

a) Dispositivos de Campo: representam os instrumentos, medidores e demais elementos 

finais de controle (válvulas e atuadores – é a camada que está diretamente em contato 

com o processo industrial para as medições e controle das variáveis pressão, 

temperatura, vazão e nível, por exemplo; 
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b) Módulos de Entrada e Saídas: representam os dispositivos que transformam em sinais 

elétricos digitais os valores e sinais gerados ou necessários para o acionamento dos 

elementos finais; 

c) Módulos de Controle: representam os equipamentos que tem os algoritmos e executam 

as lógicas de controle do processo; 

d) Módulos de Supervisão: representam as telas e monitores para que os operadores 

possam visualizar os dados das medições e fazer as intervenções necessárias; 

e) Aplicativos Avançados: Basicamente são softwares que permitem a realização de 

análises de alto nível para a gestão dos processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Cinco níveis básicos de um sistema de automação 
Fonte: MARTIN; HALE (2009) 

 

O conceito do DCS trouxe a distribuição da inteligência no campo e estabeleceu de forma 

consistente a presença de computadores e microprocessadores no controle de processos. Porém, 

nessa época esses sistemas meramente estavam substituindo os controladores analógicos e de 

painel com poucas funcionalidades adicionais. 

Em 1982 a Universidade de Melbourne, na Austrália, instalou um sistema utilizando uma rede 

de comunicação conectando as instalações do seu campus utilizando microprocessadores Z80 

nessas unidades satélites. Na central pela primeira vez era utilizada uma linguagem de construção de 

algoritmos de controle orientado a objetos de grande porte e que podia operar com mais de 20.000 

pontos. Esse desenvolvimento levou a utilização do sistema operacional UNIX e da tecnologia TCP-IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol ou Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo 

de Internet) para redes que havia sido desenvolvida para aplicações militares (BENNETT, 2002). 

Com esse desenvolvimento, os fabricantes também passaram a incorporar a tecnologia 

ethernet em suas redes proprietárias, apesar da normalização do TCP-IP ainda não estar totalmente 
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definida. O primeiro fabricante de DCS’s a adotar o UNIX e as redes TCP-IP foi a Foxboro, hoje 

Invensys, em 1987 com a série I/A (DEVLIN, 1986).  

Esse novo conceito também apresentava uma nova arquitetura: o sistema de automação 

podia ser distribuído em duas formas: geográfica e funcionalmente. Os módulos de controle podiam 

ser instalados e distribuídos pelo campo e as estações podiam ser segmentadas por funcionalidades: 

podia haver interfaces com o operador e outras controlando determinadas partes do processo 

(BENNETT, 1993). 

Esse conceito era extremamente flexível e podia controlar maiores plantas industriais além de 

aumento considerável de confiabilidade. Os próprios fabricantes passaram a incorporar novas 

funcionalidades como redundância e tolerância a falhas em seus produtos. Também nos anos 80 tive-

se a introdução dos PLC’s (Programmable Logic Controller ou Controlador Lógico Programável) nas 

redes de controle distribuído e muitos fabricantes de DCS’s passaram a considerá-los em suas 

soluções (SVIDERSKII, 2011). 

O crescimento da Microsoft com seu sistema operacional Windows e o desenvolvimento de 

diversas tecnologias de integração de softwares resultou no desenvolvimento do OPC (Object Linking 

and Embedding for Process Control ou Vinculação e Incorporação por Objeto para o Controle de 

Processo)
4
 que acabou se tornando um padrão de conectividade na indústria. A tecnologia da internet 

acabou influenciando diretamente os DCS’s e a forma como os sistemas se conectariam ao campo 

(BENNETT, 2002).  

Aumentava assim a inteligência disponível nos instrumentos, medidores e válvulas no campo 

e se antes esses equipamentos não faziam parte dos sistemas de automação, agora estava 

disponível uma série de outras informações (diagnósticos) e não somente as variáveis de processo. 

Nos anos 90 surge à tecnologia de comunicação Fieldbus e as velocidades das redes de 

comunicação entre o campo e os módulos de controle aumentam substancialmente: se num DCS 

típico dos anos 80 tínhamos redes com velocidades de 256 bps, o Fieldbus levou ao uso de 31,25 

Kbps e hoje já temos redes com 100 Mbps (RODD et al., 1998). 

Assim sendo, alguns fabricantes trataram de lançar as novas famílias de DCS’s que 

passaram a ser conhecidos como as versões ―hibridas‖ por reunirem as características dos DCS’s 

tradicionais com as características de modularidade dos PLC’s e incorporando as novas redes de 

comunicação. Em 1997 a Emerson Process lançou o Delta V – primeiro DCS híbrido desenvolvido 

especificamente para as novas tecnologias de redes. A virada do século XX trouxe novas soluções 

                                                 
4
 O OPC é uma interface padronizada de comunicação que foi criada na tentativa de minimizar os 

problemas relacionados à inconsistência dispositivos destinados à comunicação entre os 

equipamentos industriais de diferentes fabricantes. A ―OPC Foundation‖ é a organização responsável 

pelas normas que estabelecem as características disponíveis aos clientes dos equipamentos que 

possuem o padrão OPC. Os equipamentos dotados de comunicação via OPC (CLPs, câmeras 

industriais, robôs, etc.) disponibilizam dados internos em uma interface simplificada, onde aplicações 

externas podem interagir com a leitura e/ou escrita de valores em parâmetros, registradores de 

programas e resultados. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Programmable_logic_controller
http://pt.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
http://pt.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
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híbridas de sistemas DCS’s comercializados pela Siemens, Yokogawa, ABB, Honeywell e a Invencys 

– todas empresas que atuam ainda hoje no mercado brasileiro (VERHAPPEN, 2000). 

Esses sistemas dos fabricantes mencionados tem sofrido atualizações constantes para 

aumento das funcionalidades não sendo incomum o lançamento de uma nova versão a cada um ou 

dois anos. Cada vez mais novas funcionalidades são incorporadas principalmente no nível mais 

elevado dos sistemas: aplicativos de otimização, gerenciamento de alarmes, controle avançado, 

simulação e modelagem, gerenciamento de ativos, controle de bateladas e interface com sistemas 

corporativos. 

Funcionalidades são funções existentes nos sistemas de automação necessárias para que os 

processos possam ser controlados. Cada processo industrial deve ter um conjunto dessas 

funcionalidades adequadas à complexidade dos mesmos. As principais funcionalidades, segundo 

Martin; Hale (2009), são:  

a) Controle Discreto; 

b) Controle Continuo; 

c) Controle de Batelada; 

d) Controle Avançado; 

e) Otimização; 

f) Simulação e Modelagem; 

g) Controle de Sistemas de Segurança; 

h) Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados Remotos; 

i) Gerenciamento de Ativos; 

j) Interface com Usuários; 

k) Interface com Sistemas de Produção; 

l) Interface com Sistemas Corporativos. 

A grande maioria dos sistemas DSC’s possui a quase totalidade dessas funcionalidades 

disponíveis, seja integrada diretamente ao produto ou através de aplicativos de terceiros que podem 

ser conectadas ao produto (MARTIN; HALE (2009). 

O controle discreto é o tipo de controle mais simples encontrado na indústria e é conhecido 

também como controle liga-desliga baseado na lógica de reles – um dispositivo está ou não acionado 

muitas vezes por um controle de tempo ou pela ocorrência de um evento ou uma sequência de 

eventos. O rele eletromecânico é o principal componente desses sistemas: uma bobina 

eletromagnética é acionada pela passagem da corrente elétrica e aciona um contato. Esse contato 

pode ser de dois tipos básicos: normalmente aberto – o contato está sempre não conectado e a ação 

da bobina é conectá-lo; e normalmente fechado – o contato está sempre conectado e a ação da 

bobina é desconectá-lo (UZAM; JONES, 1998).  



 

 

50 

Inicialmente os engenheiros e técnicos de automação faziam complexas lógicas de controle e 

montavam os reles eletromecânicos em painéis que eram conhecidos como relay ladders 

(sequenciamento de interruptores eletromecânicos). Essas lógicas eram simbolizadas em diagramas 

que mostravam chaves e bobinas e que passaram a ser conhecidos como diagramas ladder 

(diagramas de sequenciamento)
5
. Porém, o rele eletromagnético, como todo dispositivo mecânico, 

após o uso prolongado, apresentava problemas de quebras por fadiga e a manutenção desses 

painéis muitas vezes mostrava-se muito dificultosa (BISSEL, 2009).  

Em 1968 a Modicon lançou o primeiro sistema baseado em computadores para substituir 

esses painéis de reles. Esse novo produto conhecido como controladores lógicos programáveis eram 

inicialmente baseados em eletrônica do estado sólido e mostraram-se uma alternativa muito 

interessante para substituição dos velhos painéis de reles. A Modicon implementou um programa de 

configuração desses controladores que era muito semelhante aos velhos diagramas ladder utilizados 

na montagem dos painéis. Essa configuração passou a ser conhecida como lógicas ladders e são de 

uso muito grande no controle de processos mais simples ou que envolvem aspectos de segurança 

em função da sua grande confiabilidade (BISSEL, 2009).  

Enquanto o controle discreto é fundamentado em operações liga-desliga de dispositivos, o 

controle contínuo está baseado na manutenção de uma variável de processo num determinado valor 

previamente definido (set-point). Ou seja, tentamos manter vazões, pressões, temperaturas, níveis e 

outras variáveis continuamente próximas de um valor que é definido pela física ou química, muito 

mais em função de aspectos matemáticos que lógicos (SEILONEN et al., 2009). 

Muitas dos processos químicos ou físicos ocorrem no interior de vasos ou tubulações assim 

os operadores precisam de instrumentação para poder acompanhar o que ocorre no interior desses 

equipamentos.  Não é de se estranhar que foram os fabricantes de instrumentos os primeiros a se 

preocuparem em incorporar controladores às suas linhas de produtos para auxiliar esses operadores 

(BENNETT, 1996). 

O controle contínuo mais simples que existe é o tipo com retroalimentação: nesse tipo de 

controle a variável de processo é constantemente medida e seu valor é comparado com o ponto de 

ajuste prévio. A diferença entre esses dois valores provoca um acionamento no dispositivo que 

mantém a variável de processo, por exemplo, abre ou fecha uma válvula para manter a vazão no 

valor esperado. Quanto mais complexo um processo químico ou quanto mais estreito são as 

especificações do produto final mais malhas de controle contínuo são necessárias. Toda planta 

                                                 
5
 O rele é um dispositivo dispositivo eletromecânico ou não, cuja principal aplicação é comutar (ligar 

ou desligar) contatos elétricos. É normal o relé estar ligado a dois circuitos elétricos e no caso do relé 
eletromecânico, a comutação é realizada alimentando-se a bobina elétrica do mesmo. Quando uma 
corrente originada no primeiro circuito passa pela bobina, um campo eletromagnético é gerado, 
acionando o relé e possibilitando o funcionamento do segundo circuito. Sendo assim, uma das 
aplicabilidades do relé é utilizar-se de baixas correntes para o comando no primeiro circuito, 
protegendo o operador das possíveis altas correntes que irão circular no segundo circuito (contatos).  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletromec%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Circuitos_el%C3%A9tricos
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química pode ser decomposta em suas malhas de controle individuais e o somatório do resultado da 

operação dessas malhas impacta o resultado final dessa instalação (MARTIN; HALE (2009). 

O controle de batelada é muito utilizado quando o produto final deve ser produzido em lotes 

devido à flexibilidade operacional ou econômica. Um exemplo típico é a indústria farmacêutica onde 

se produz dezenas de produtos diferentes em pequenas quantidades devido aos prazos de validade. 

É mais viável economicamente ter-se uma planta de processos que possa produzir os diferentes 

produtos do que ter-ses equipamentos dedicados que ficaria a maior parte do tempo ociosa (HALEVI 

et al., 1997). 

Segundo Luyben e Luyben (1997), os produtos produzidos em lotes são fabricados em 

diferentes estágios ou fases, sendo que cada fase ou estágio é composto de uma sequência de 

atividades que envolvem o controle discreto (controle de agitadores, bombas, dosadores, tempos, 

etc.) e controle contínuo (vazões, pressões, temperaturas, nível, etc.).  Como o produto será 

produzido é denominada receita que é composta basicamente de procedimentos e fórmulas. Os 

procedimentos definem a sequência de fases e os passos para fazer um determinado produto através 

dos equipamentos do processo.  A fórmula define os materiais, quantitativos, tempos e variáveis de 

processo. As companhias têm utilizado a estratégia de produzir os mesmos produtos em diferentes 

plantas por questões econômicas e isso nem sempre é simples porque os produtos podem ser iguais, 

mas as plantas raramente o são. Além disso, as plantas também precisam ter suas operações 

maximizadas e não raro é necessário à incorporação de softwares de planejamento e controle da 

produção trabalhando diretamente com o sistema de automação. 

O controle de processos avançado pode significar diferentes coisas para diferentes 

engenheiros (LOH; VANINI, 1994) . Para os propósitos deste estudo, o controle avançado é tudo 

aquilo que é mais complexo que um simples controle de retroalimentação. Diferentes estratégias de 

controle podem ser consideradas a partir de um controle de retroalimentação simples. O controle tipo 

cascata é um exemplo: tem-se a combinação de duas malhas de controle num mesmo processo. O 

exemplo mais típico é um sistema de controle de temperatura de um aquecedor de água de processo. 

O aquecimento dessa água é efetuado pela troca de calor com uma linha de vapor. Normalmente se 

quer manter a água do processo numa determinada temperatura o que é feito através de uma malha 

de controle (malha primária). E o resultante dessa malha de controle altera o ponto de ajuste da 

segunda malha que controla a injeção do vapor no trocador de calor (malha secundária). Esse tipo de 

controle pode parecer simples, mas engana-se quando não é considerado que vapor é uma das 

utilidades mais utilizadas numa indústria de processos. Assim é comum a variação constante da 

pressão da linha e isso causa grandes distúrbios no controle do trocador. O controle tipo cascata é 

muito utilizado, porém é mais efetivo se a malha secundária responde mais rapidamente a uma 

mudança do ponto de ajuste que a malha primária (FRANKLYN et al., 1994). 

Outro tipo de controle avançado é controle por pré-alimentação que é uma estratégia que 

considera a elaboração prévia de um modelo que antecipa ações de controle pelas alterações do 

processo medido em diversos pontos. Por exemplo, seja um sistema de trocador de calor onde a 

pressão e temperatura do vapor e a temperatura de entrada da água a ser aquecida são monitoradas 
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e controladas dentro de um modelo matemático. Como esse modelo conhece o impacto que qualquer 

alteração desses parâmetros pode-se antecipar a ação de controle sobre a válvula de admissão do 

vapor antes mesmo que a temperatura de saída da água sofra alteração (FRANKLYN et al., 1994). 

Obvio que para a implementação de um sistema de controle por pre-alimentação necessita-se 

ter um pleno conhecimento da dinâmica do processo notadamente do atraso e do tempo morto. 

Também as condições dos equipamentos e do processo mudam com o tempo o que provoca 

impactos no modelo previamente construído. O reestudo do modelo muitas vezes é muito complicado 

e os engenheiros de processos muitas vezes incorporam um controlador com retroalimentação para 

controlar uma variável que pode impactar o modelo (HALEVI et al., 1997). 

Por fim, tem-se a ultima lógica de controle denominada controle preditivo multivariável cuja 

estratégia é o uso de vários pontos de medição com múltiplas saídas simultaneamente controladas a 

partir de um modelo construído. Esse sistema é muito semelhante ao pre-alimentado, porém com 

diversas saídas coordenadas. O modelo criado é baseado numa matriz com avançado 

processamento matemático utilizando álgebra linear que determina o ajuste necessário da saída em 

função de qualquer situação do processo (ÅSTRÖM, 1995). 

Da mesma forma como acontece com o controle pre-alimentado, variações no processo 

acarretam problemas no modelo definido. No caso do preditivo multivariavel, como o modelo é mais 

complexo, muitas vezes é utilizado alguns algoritmos de controle adaptativo. As técnicas de controle 

avançado têm sido aplicadas a um número pequeno de sistemas devido à complexidade da 

elaboração e manutenção dos modelos necessários, no entanto, inegavelmente têm-se significativos 

avanços de produtividade com sua utilização (ÅSTRÖM, 1995). 

Os softwares de otimização usam avançados algoritmos para determinar a melhor solução 

para problemas do controle de processos, sempre buscando o ponto ótimo de operação, seja para 

maximizar a produção, racionalizar cronogramas ou programar manutenções. Quando a função 

objetivo da otimização, por exemplo, número de unidades produzidas, e a função das restrições, por 

exemplo, capacidade de produção é lineares temos então também soluções lineares para a 

otimização. Porém quando o objetivo e as restrições não têm relação linear então a otimização pode 

levar a modelos sofisticados bem complexos utilizando análise de vetores de gradientes e até mesmo 

lógica neural (MARTIN; HALE, 2009). 

Os sistemas de otimização podem trazer significativos resultados para as plantas de processo 

porem nem sempre é fácil obter esses resultados. O fato dos modelos normalmente serem 

desenvolvidos para condições estáticas, sem levar em consideração as condições dinâmicas dos 

processos; serem exigidos múltiplos objetivos, tais como máxima produção e menor custo 

simultaneamente; e a necessidade de mão-de-obra muito especializada para as parametrizações 

desses softwares acaba sendo grandes barreiras para a operacionalização da otimização. Uma das 

grandes vantagens do uso dos softwares de otimização é a análise das restrições das plantas de 

processo – por exemplo, podemos concluir que uma determinada bomba precisa ser substituída para 

atingirmos os objetivos previstos, aumentando, portanto o desempenho de toda a planta 

(ZGORZELSKI et al., 1990). 
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O uso de simuladores é uma importante ferramenta para a otimização dos sistemas de 

automação e para estudar as mais diversas situações que possam afetar a segurança das plantas de 

processo. Já existiam simuladores analógicos da época do começo dos DCS’s, porém o 

desenvolvimento da eletrônica permitiu sofisticados softwares de simulação. Esses softwares 

conseguem atualmente reproduzir realisticamente as inúmeras situações de processo, permitindo aos 

engenheiros de processo a verificação da aplicabilidade de novas estratégias de controle. 

Tipicamente, além da verificação de novas estratégias, esses simuladores são utilizados também 

para treinamento dos operadores, demonstrações da operação das plantas, execução de testes e 

estudo de situações que possam afetar a segurança (PODVAL’NY; LEDENEVA, 2013). 

Os sistemas de modelagem são quase uma consequência da existência dos simuladores. Se 

existe o modelo da planta disponível nos simuladores pode-se então fazer comparações de como são 

as condições ideais de operação contra as condições reais e verificar as áreas que precisam de maior 

atenção. Análises operacionais, análise dos ativos, validações de medições, simulações de 

desempenho e análise dos processos são subprodutos do uso da modelagem e dos simuladores 

(PODVAL’NY; LEDENEVA, 2013).  

Outra funcionalidade importante é a questão dos aplicativos de segurança. Toda planta de 

processamento químico possui situações de risco que são maiores ou menores dependendo dos 

requisitos da própria planta. Tanques e linhas pressurizadas, sobreaquecimentos ou reações 

químicas indesejáveis que podem levar a explosões são situações comuns de serem encontradas e 

todos os sistemas de automação devem prever sistemas para eliminar essas ocorrências ou então 

minimizar seus efeitos. Obvio que pode-se adotar simples soluções para levar os sistemas para 

situações com menores riscos. Pode-se, por exemplo, especificar as válvulas de tal forma que na 

ocorrência de uma falha por falta de pressurização elas abram ou fechem de forma que o processo 

siga para uma situação segura ou mesmo pode-se parametrizar corretamente os sistemas de controle 

de exceções, utilizados nos controle de batelada, também para minimizar os riscos na ocorrência de 

algum problema. Porém, o mais comum é utilizar-se um sistema de parada do processo independente 

do sistema de controle da planta para se eliminar situações de risco (LEMOS et al., 1995). 

Um sistema de segurança para parada do processo deve ter duas características básicas: (a) 

monitorar todas as condições principais do processo e agir muito rapidamente a uma situação de 

risco; (b) atuar de forma independente ao sistema de controle da própria planta – um dos maiores 

riscos que pode haver numa planta de processamento é a perda do próprio sistema de controle. 

Quando se começou a era dos DSC’s na década de 80, os primeiros sistemas de parada eram 

baseados em PLC’s principalmente pela rapidez com que esses equipamentos podiam reagir a uma 

situação crítica. Obvio que a falha do próprio sistema de parada foi considerada e por isso surgiu à 

necessidade de implementação de sistemas de redundância dupla ou tripla, seja nos seus módulos 

controladores como nas próprias redes de comunicação (LEMOS et al., 1995). 

 No entanto, alguns operadores de complexas plantas de processamento começaram a 

questionar se a simples parada de uma unidade inteira seria a resposta mais adequada para uma 

situação de risco, isso porque uma parada completa de uma unidade industrial poderia causar 
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elevados prejuízos financeiros ou perdas de matérias-primas. Várias entidades estudaram esses 

aspectos de segurança, tais como a TUV (Technischer Überwachungs-Verein), A IEC (International 

Electrotechnical Commission) e a ISA (International Society of Automation), para compreender a 

medida da integridade de um sistema de segurança e seus componentes através da adoção de níveis 

de integridade de segurança (SIL – safety integrity levels ou níveis de integridade de segurança) de 

tal forma que os operadores pudessem tomar decisões adequadas para os riscos de segurança. 

Certamente alguns aspectos não previstos podem levar a parada completa da planta, mas outras 

situações uma paralisação parcial ou mesmo a redução do ritmo de produção pode ser também uma 

resposta adequada. Essas entidades criaram um protocolo que define uma escala de 1 a 4, sendo 

que o maior nível corresponde a uma situação que deve ser considerada uma grande redução no 

risco para minimizar situações adversas. As entidades citadas insistem que os sistemas de segurança 

e os sistemas de controle de processos devem operar de forma independente, porém tem-se 

observado que os fabricantes de DSC’s estão criando novas famílias de produtos que incorporam as 

duas funcionalidades mantendo sua independência (LEMOS et al., 1995). 

Apesar dos DSC’s e PLC’s terem sido originalmente previstos para operação no interior das 

plantas de processamento, existem uma série de aplicações onde é necessário estender esse 

controle para áreas geograficamente espalhadas. Gasodutos, oleodutos e sistemas de produção de 

água e energia são alguns exemplos desse tipo de aplicação. Os sistemas que tem capacidade de 

operação para esse tipo de aplicação são denominados SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition ou Sistemas de Controle Supervisório e Aquisição de Dados) (KURNASOV, 2013).  

Como esses sistemas operam para cobrir vastas áreas, a eficiência no uso das redes de 

comunicação sem fios e o baixo consumo de energia são pré-requisitos para sua implementação. 

Inicialmente o uso de linhas telefônicas foi a primeira solução adotada, porém seu alto custo de 

operação e a limitação da quantidade de informações que poderiam ser transmitidas acabaram sendo 

uma barreira para sua utilização. Como o custo atual da implementação de sistemas de comunicação 

baseados em rádio, micro-ondas ou satélites tem decrescido substancialmente nos últimos anos, tem-

se observado um aumento significativo na quantidade de sistemas SCADA em operação (KURASOV, 

2013). 

A arquitetura básica de um sistema SCADA considera a utilização de unidades terminais 

remotas (RTU’s – remote terminal unit) instaladas no campo e unidades centrais (MTU’s – master 

terminal units) que fazem a varredura das diversas instalações de campo utilizando links de 

comunicação adequados. A especialidade dos sistemas SCADA em função da necessidade de 

interface e controle dos links de comunicação obrigou muitos fabricantes a criarem produtos 

dedicados para as diversas aplicações, sendo focando os mercados de óleo, gás água e energia. 

O gerenciamento de ativos pode ter significados distintos: para um operador de uma planta 

industrial pode significar as ações necessárias para a manutenção dos equipamentos, instrumentos e 

sistemas de automação e para o investidor dessa planta pode significar a maximização do capital 

empregado no empreendimento. Se ambos podem ter interpretações diferentes em última análise o 
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objetivo é o mesmo: maximizar a disponibilidade do empreendimento com um todo e, por 

conseguinte, de seus componentes constituintes (GERTY, 2010). 

Inicialmente, a manutenção dos equipamentos era realizada no regime denominado ―reativo‖. 

Ou seja, efetuava-se o conserto dos equipamentos quebrados. Para isso eram necessários grandes 

investimentos em sobressalentes e talvez, maior do que o próprio custo dessas peças, estavam os 

custos com a parada da produção. Exatamente esses aspectos levaram as organizações a 

estudarem de manutenção previamente agendadas. Esse regime denominado ―preventivo‖ já 

proporcionou economias significativas e com isso as equipes de manutenção precisavam determinar 

o tempo médio entre falhas (MTBF – Mean time between failures ou tempo médio entre falhas) e o 

tempo médio de reparo (MTTR – Mean time to recovery ou tempo médio para conserto), o que nem 

sempre era fácil de ser obtido. (MARTIN; HALE, 2009). 

Com o desenvolvimento da inteligência embarcada nos instrumentos e equipamentos de 

campo e com a maior disponibilidade do tráfico de informações entre esses dispositivos e os sistemas 

de automação, foi possível dar mais um avanço no gerenciamento desses ativos - os diagnósticos 

gerados pelos dispositivos podiam então ser utilizados pelas equipes de manutenção para prever 

possíveis falhas. Com isso o planejamento de intervenções podia ser mais bem efetuado 

dispensando-se intervenções desnecessárias. Para implementação desse novo regime denominado 

―preditivo‖, faz-se necessário uma avaliação completa entre os recursos que podem ser obtidos dos 

instrumentos e equipamentos, os protocolos de comunicação e os softwares de gerenciamento de 

ativos que devem operar em conjunto com os DSC’s. 

Nenhum sistema de automação prescinde da disponibilização das informações para a tomada 

de decisão por parte dos operadores ou simplesmente para que estes possam monitorar o processo. 

Essas interfaces para os usuários é a parte visível do sistema de automação.  Quando se analisa um 

DSC’s típico encontramos uma série de estações que permitem exatamente essa interface, algumas 

com funções determinadas e outras com funções compartilhadas num mesmo monitor (MARTIN; 

HALE, 2009). 

Tipicamente encontramos nas arquiteturas desses sistemas as seguintes estações: 

a) Estações de operação (monitoração/tendências/alarmes); 

b) Estações de engenharia (configuração); 

c) Estações para aplicações avançadas (controle avançado / otimização / simulação / 

batelada) 

Aqui vale uma importante diferenciação entre as soluções com DSC’s e PLC‖s: nos primeiros 

tem-se uma base de dados única que compreende a interface com os operadores e a interface com 

os controladores de campo; já na segunda tem-se duas bases de dados distintas sendo uma 
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específica para a interface com os operadores e a segunda para a parametrização dos próprios PLC’s 

de campo
6
.  

Para uso com os PLC’s surgiu uma série de softwares destinados à interface com os usuários 

denominados softwares SCADA (não confundir com os sistemas de aquisição de dados remotos 

abordado em item anterior deste trabalho) ou HMI (human man interface) Esses softwares eram 

basicamente pacotes com softwares e aplicativos específicos para interface gráfica com os 

operadores, software de históricos e tendências e uma série de drivers de comunicação com os 

PLC’s de campo. Com o aumento da capacidade dos computadores alguns fabricantes acabaram 

introduzindo até mesmo softwares de controle de processos em seus pacotes e hoje muitos sistemas 

é muito difícil distinguir as estações de operação de um DSC’s e de um sistema com esses softwares 

SCADA (MARTIN; HALE, 2009). 

Com a crescente utilização dos computadores dentro as instalações industriais, passou-se a 

ter a possibilidade de interface direta entre os sistemas de automação que controlam as plantas de 

processamento e os sistemas gerenciais que controlam o negócio. Em meados da década de 70 a 

tentativa de fazer com que esses dois sistemas passassem a trabalhar em conjunto levou ao conceito 

do CIM (computer integrated manufacturing ou produção integrada por computador), onde os 

fabricantes de DSC’s desenvolveram gateways (interfaces) baseados em microcomputadores para 

poder trocar informações entre os DSC’s e os sistemas gerenciais de produção, utilizando planilhas 

eletrônicas para a transferência dos dados. Passou-se a ter então dois grupos trabalhando em 

conjunto: (a) a tecnologia de automação controlando a planta; e a (b) tecnologia de informação dando 

o suporte necessário a tomada de decisões gerenciais (YUEJIN; CHUAH, 2002).  

O trabalho em conjunto da planta de processo e os sistemas de controle de produção levou 

ao conceito do MES (Manufacturing Execution Systems) onde muitas ferramentas foram incorporadas 

às organizações: sistemas de custeio, indicadores de desempenho, gerenciamento dos processos de 

batelada, otimizações, etc.) (MEYER, 2010). 

O desenvolvimento de protocolos de comunicação adequados permitiu a eliminação dos 

gateways (interfaces) físicos baseados em simples planilhas e diversas empresas passaram a 

comercializar pacotes de hardware e software destinados à interface entre os sistemas de automação 

e os sistemas de informação. A OSI Soft foi uma das primeiras a lançar um produto exatamente para 

essa finalidade, denominado PI (Process Information Management System ou Sistema de 

Gerenciamento de Informações de Processo). Com essa nova ferramenta de interface aumentaram 

as possibilidades do uso do conceito do MES dentro das organizações (MEYER, 2010). 

                                                 
6 

Essa questão é particularmente importante para diferenciar as duas soluções. A base de dados é 

um conjunto de dados interrelacionados que são disponibilizados conforme a necessidade. No caso 
específico a base de dados contem os parâmetros, configurações e dados das variáveis de um 
processo. No caso da solução PLC e supervisório temos duas bases de dados distintas: uma para o 
PLC e uma para o sistema supervisório. Qualquer alteração no projeto implica que ambas sejam 
alteradas. No caso da solução com DSC essa base de dados é a mesma o que garante maior 
confiabilidade ao sistema em que pese esses avanços nas soluções  PLC’s + IHM. 
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A administração de uma organização é muito mais complexa que simplesmente o 

gerenciamento da parte produtiva. A completa integração entre os sistemas financeiros, recursos 

humanos, serviços corporativos compartilhados, dentre outros, levou ao desenvolvimento de uma 

nova família de softwares: ERP’s (Enterprise Resouce Planning) que procuram a completa integração 

das diversas áreas da empresa (MCGAUGHEY e GUNASEKARAN, 2007). Produtos como SAP e 

Oracle dominam esse mercado e trabalham diretamente recebendo dados de todas as partes 

constituintes da empresa. 

Obvio que as informações geradas pelos sistemas de automação das plantas de processo 

são diretamente tratadas pelos softwares ERP e em tempo real – essa talvez seja sua maior 

aplicação permitindo muito maior agilidade na tomada de decisões (MARTIN; HALE, 2009). 

As utilizações das funcionalidades descritas nesse tópico dependem muito do porte da 

organização e do grau de complexidade do sistema de produção. Cada empreendimento necessita 

avaliar o que deve ou não ser utilizado e as soluções a serem empregadas. A Figura 18 apresenta 

uma relação entre os tipos de aplicações e seus correspondentes produtos de automação discutidos 

neste trabalho. O que observamos é que as indústriais de processamento químico exigem um grau de 

funcionalidades elevado aliado com sistemas de médio/grande porte. E esse binômio leva à um 

aumento da complexidade dos sistemas de automação.  

Figura 18: Relação entre Aplicações e Produtos de Automação  
Fonte: AUTOR 
 

 

A Figura 19 apresenta essa evolução de uma outra forma: através da mudança nas 

arquiteturas dos sistemas de controle de processos ao longo dos tempos. Nos anos 60 e 70 já 

tinhamos o início do uso das tecnologias de microprocessadores nas aplicações de processo e isso 

permitiu a melhoria do desempenho das plantas porém, foi com o uso crescente dos sistemas digitais 
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no início dos anos 90 que tivemos realmente a possibilidade de integrar o ―chão-de-fábrica‖ com a 

gestão dos negócios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: Evolução dos Sistemas de Automação  
Fonte: AUTOR 
 
 

A visão geral da evolução da automação e suas funcionalidades disponíveis é importante 

para a compreensão da importância da automação na implementação e operação de uma planta 

petroquímica e entender seus impactos no ciclo de vida dos projetos, que será objeto do próximo 

tópico, é necessário para entender-se como a mesma afeta os resultados dos investimentos.  

2.2 A AUTOMAÇÃO E O CICLO DE VIDA DOS EMPREENDIMENTOS 

Quando se considera o mercado de óleo e gás natural possivelmente um projeto destina-se à 

ampliação da capacidade de uma unidade existente, extensão da vida útil de equipamento ou de uma 

unidade em produção, redução de custo de plantas ou equipamentos em atividade, projetos de 

infraestrutura de logística ou a instalação de bases ou terminais de distribuição. E a execução de 

todos os empreendimentos destinados à essas finalidades passa pelo conceito do ciclo de vida que é 

definido como os estágios consecutivos e interligados de um sistema de produção desde a aquisição 

da matéria-prima ou a obtenção de recursos naturais até sua disposição final (ISO 15288, 2008). 

Segundo o Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos – PMBOK (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE, 2013) podemos considerar que todo projeto tem três grandes fases 

conforme demonstrado na Figura 20: na etapa inicial temos as definições básicas do escopo, na 

intermediária a realização dos inúmeros processos de desenvolvimento e na etapa final a aceitação e 

entrega do produto do projeto.  
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Figura 20: Fases dos Projetos 
Fonte: Adaptado do PMBOK (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) (2013) 

 

Essa definição genérica sofre, no entanto, desdobramentos de acordo com as características 

particulares de cada projeto (HALMAN; BRAKS, 1999). Especificamente para empresas produtoras 

de bens de capital, Hicks et al. (2000) propuseram um modelo que ilustra as características do 

desenvolvimento de produtos realizado em empresas deste tipo.  

O modelo de Hicks et al. (2000), é apresentado na Figura 21 e é diretamente voltado para 

empresas com tipologia de engenharia sob encomenda, ilustrando como acontece o desenvolvimento 

típico de subsistemas para utilização em outros bens de capital ou bens de capital acabados - muito 

semelhante ao que encontramos nos projetos do mercado de óleo e gás. Podemos observar há 

integração de três grandes tipos de processos: 

a) Não-físicos: são as primeiras etapas, onde ocorre a identificação de mercados, 

elaboração de propostas técnicas, negociação com o cliente, elaboração do projeto de engenharia, 

gestão do projeto e aquisição de insumos, havendo forte interação com o cliente;  

b) Físicos: são as etapas onde ocorre a transformação física dos insumos no produto, 

havendo manufatura, montagem, construção (usualmente na planta do cliente), comissionamento 

(fase onde ocorre o acompanhamento do início da operação do produto) e o pós-venda com serviços 

e reformas;  

c) Apoio: são os processos que dão suporte ao desenvolvimento de produtos como 

recursos humanos, finanças e qualidade.  

Uma outra forma de divisão dessas etapas foi proposta por RAHIM e BAKSH (2003), que 

definiram esse desenvolvimento em três macrofases: o pré-desenvolvimento (o planejamento 

estratégico e a gestão de portfólio de produtos), o desenvolvimento (projeto informacional, projeto 

conceitual, projeto detalhado, preparação para produção e lançamento) e o pós-desenvolvimento 

(acompanhamento do produto no mercado e sua descontinuação) (Figura 22). 
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Figura 21: Processos no Desenvolvimento de Projetos 
Fonte: HICKS et al (2000) 
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Figura 22: Macro Etapas do Desenvolvimento de Projetos 
Fonte: RAHIM e BAKSH (2003) 

 

Para Halman e Braks (1999), as fases de Engenharia, Montagem, Comissionamento e 

Partida constituem o ciclo de vida do projeto que é representado como investimentos de capital ou 

CAPEX (Capital Expenditure) e a etapa após a partida é representado como o OPEX (Operational 

Expenditure). 

Quando o foco é a construção de grandes empreendimentos, as empresas tem formas 

assemelhadas de segmentar essas diversas etapas. Por exemplo, a Petróleo Brasileiro S.A – 

Petrobras, em seu Manual de Gestão de Engenharia (PETROBRAS, 2004), considera cinco fases 

básicas: 

a) Fase I: Identificação da Oportunidade; 

b) Fase II: Projeto Conceitual; 

c) Fase III: Projeto Básico; 

d) Fase IV: Implementação; 

e) Fase V: Operação 

 A Figura 23 apresenta essas etapas que estão presentes no trabalho de RAHIM e BAKSH 

(2003) e que são também observadas nos modelos adotados por praticamente todas as grandes 

empresas que atuam no mercado de óleo e gás natural.  
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Figura  23: Fases dos Empreendimentos 
Fonte:  PETROBRAS (2004) 

 

O estágio de Planejamento do Projeto compreende as fases I a III (Identificação da 

Oportunidade, Projeto Conceitual e Projeto Básico) e o  estágio de Controle do Projeto é composto 

pelas fases IV e V e contempla a implantação do plano de execução do projeto e sua entrada em 

operação. 

No estágio de Planejamento do Projeto é definido o que será feito, como será feito, quando 

será feito e que recursos serão necessários. Tendo em vista a necessidade de criação de 

metodologias que tivessem foco nesta etapa e buscassem um equilíbrio maior entre os resultados 

sociais, econômicos e ambientais, o instituto norteamericano Independent Project Analysis 

(INDEPENDENT PROJECT ANALYSIS, 2008) desenvolveu uma metodologia denominada Front-End 

Loading (FEL) ou ―Planejamento Antecipado‖, no qual esses aspectos (custo, prazo, segurança e 

operabilidade) são priorizados. Vale ressaltar que o Construction Industry Institute (CII) é outro 

instituto que possui pesquisas extensivas nesse tema e que menciona (CONSTRUCTION INDUSTRY 

INSTITUTE, 1995) que existem na literatura várias outras terminologias para denominar este 

processo: Front-End Planning (FEP) ou Planejamento Antecipado, Pre-Project Planning (PPP) ou 

Planejamento Pre-projeto, Scope Definition ou Definição do Escopo, Feasibility Analysis ou Análise de 

Viabilidade, Conceptual Planning ou Planejamento Conceitual e Front-End Engineering Design 

(FEED) ou Engenharia de Projeto Antecipada. Apesar da utilização de diferentes termos, os diversos 

autores concordam que o ―pré-planejamento‖ é o elemento chave para o sucesso dos projetos 

(GIBSON et al., 1995; WEBSTER, 2004; SMITH, 2000; ASHRAF; HARTMAN, 2004). 

As fases I, II e III adotadas pela Petrobras (PETROBRAS, 2004) são exatamente as mesmas 

definidas pela metodologia FEL do IPA (INDEPENDENT PROJECT ANALYSIS, 2008).  Para cada 

uma dessas fases são observados ao seu final o atendimento aos requisitos mínimos de forma que 
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possa haver o prosseguimento para a fase subsequente. Esse momento de passagem são definidos 

como portões que definem o ponto de transição de uma fase para a outra (Portão 1, Portão 2 e 

Portão 3). As decisões a serem tomadas em cada portão, durante o estágio de Planejamento, são 

subsidiadas por requisitos apresentados ao decisor ao final de cada uma das fases. As fases de FEL 

1, FEL 2 e FEL 3 são conhecidas respectivamente por ―Análise do Negócio‖, ―Seleção da Alternativa‖ 

e ―Planejamento da Construção‖ e Motta et al. (2011) definem que: 

a) A fase de FEL 1 tem o intuito de identificar, desenvolver e avaliar uma oportunidade de 

investimento através da análise de atratividade do negócio e do antendimento quanto ao 

alinhamento estratégico do projeto e as necessidades da empresa. Nesta etapa, são 

iniciados o desenvolvimento do plano de negócio, a avaliação econômica, a previsão de 

mercado, os estudos competitivos e as estimativas iniciais de custo. 

b) A fase de FEL 2 visa desenvolver as alternativas identificadas em FEL 1 com o objetivo 

de selecionar aquela que maximize o valor para o empreendimento e para a organização. 

Nesta etapa, são realizadas as principais definições de engenharia conceitual sobre o 

processo produtivo, os estudos de trades-off (escolhas) e um refinamento das premissas 

e dos dados econômicos do projeto. 

c) A fase de FEL 3 visa aprofundar a alternativa selecionada em FEL 2 com o objetivo de 

planejar a execução do empreendimento e confirmar o atendimento dos objetivos do 

projeto e do negócio. Nesta etapa, são realizadas a elaboração do planejamento para a 

construção, a definição da estimativa de investimento para autorização da implantação, o 

desenvolvimento da engenharia detalhada, a especificação dos equipamentos, o plano de 

compras e o plano de execução do projeto. 

Cada fase possui um conjunto de produtos (deliverables ou entregável) que deverá ser 

desenvolvido pela equipe do projeto antes do início da próxima etapa. Motta et al. (2011)  mencionam 

alguns exemplos de  produtos dessas fases: 

a) Produtos de Projeto: definição das diretrizes, objetivos e restrições do projeto, construção 

da Estrutura Analítica de Projeto (EAP), estabelecimento dos principais marcos e 

identificação do caminho crítico do projeto; 

b) Produtos de Avaliação Econômica e de Risco: análise do mercado, análise de 

sensibilidade do Valor Presente Líquido (VPL), EVTE ou estudo de viabilidade técnica e 

econômica do empreendimento, cálculo dos principais indicadores de viabilidade, e 

avaliação dos riscos do negócio baseada na metodologia de Análise e Gestão Integrada 

de Risco (AGIR); 

c)  Produtos de Meio Ambiente: levantamento das condições ambientais e de solo, 

elaboração de estudos ambientais, solicitação de licenças e elaboração do Plano de 

Gerenciamento Ambiental; 
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d)  Produtos de Saúde e Segurança: identificação dos requisitos legais e técnicos de Saúde 

e Segurança e Plano de Gerenciamento de Saúde e Segurança de Implantação de 

Projetos; 

e) Produtos de Engenharia: desenvolvimento do projeto conceitual e do projeto básico, 

seleção da tecnologia, fluxogramas do processo, estudos de demanda e disponibilidade 

de energia, desenhos do arranjo físico e lista de equipamentos e materiais. 

No Brasil há uma legislação específica que rege as obras públicas (BRASIL, 1993) e que 

define claramente o principal entregavel dessa fase que é o Projeto Básico. Essa legislação define 

esse documento como: 

 ―É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo 
de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 
seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão 
global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com 
clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou 
de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e 
de realização das obras e montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações 
que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem 
frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para 
a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 

Swift (2008) demonstrou através da carteira de projetos da Shell, uma importante operadora 

na área de óleo, que há uma influência direta no custo e prazo de entrega dos projetos em função do 

nível de detalhamento das especificações obtido nas etapas do FEL. A Figura 24 retrata uma 

sumarização dessa pesquisa: pode-se observar que o custo pode ser impactado em até 15% e o 

prazo de entrega em até 10%. 
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Figura  24: Impacto da Qualidade do FEL no Custo/Prazo do Projeto 
Fonte:  SWIFT (2008) 

 

Por fim há necessidade de avaliar-se as duas ultimas fases definidas pela Petrobras 

Petrobras (PETROBRAS, 2004) e que constituem-se no encerramento do projeto. A quarta fase trata 

da implementação do projeto de investimento compreende o planejamento da execução, aquisição de 

bens e serviços, projeto de detalhamento (projeto executivo), construção, montagem, 

condicionamento, pré-operação e partida. A conclusão dessa fase normalmente significa o 

encerramento das atividades dos setores de engenharia alocados ao projeto e é efetuada a 

transferência para a operação, porém não rara é às vezes onde a Assistência á Operação se estende 

também á última fase com participação de parte do grupo de engenharia do projeto. Após o 

encerramento dessa fase o EVTE (estudo de viabilidade técnica e econômica) é atualizado e 

verificado quanto aos resultados esperados. No Brasil, a mesma legislação citada citada (BRASIL, 

1993) define que o principal  entregável dessa fase (o projeto executivo) como: ―o conjunto dos 

elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas 

pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)‖.  

A fase da Operação equivale ao início das atividades do empreendimento onde o 

investimento realizado começa a dar retorno aos investidores e se caracteriza pelo pleno 

funcionamento do projeto com todas as funcionalidades previstas. Dvir (2005) denomina essa etapa 

com o nome de comissionamento e definindo-a como ―conjunto de técnicas e procedimentos de 

engenharia aplicados de forma integrada a uma unidade (ou planta) industrial, visando torná-la 

operacional, dentro dos requisitos estabelecidos pelo cliente final‖. Prates (2006) menciona que o 

principal objetivo é assegurar a transferência da unidade industrial do construtor para o operador de 

forma ordenada e segura, garantindo sua operabilidade em termos de desempenho, confiabilidade e 

rastreabilidade de informações‖. 

A Figura 25 ilustra o escopo das atividades de Comissionamento na visão de Bendiksen e 

Young (2005), que consideram que essa etapa é constituída de três grandes blocos: a) parte de 

planejamento; b) o pré-comissionamento e; c) o comissionamento propriamente dito. O pré-

comissionamento é também denominado condicionamento por muitos autores e a ultima etapa é 

ainda subdividida em pré-partida, partida e operação assistida.  
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Figura  25: Fases do Comissionamento 
Fonte:  Adaptado de BENDIKSEN ; YOUNG (2005) 
 

Horsley (1998) define a etapa do Pre-comissionamento ou Condicionamento como o 

processo que tem por objetivo assegurar preventivamente que os componentes de uma unidade 

industrial (assim como o sistema) sejam rotineiramente inspecionados, a fim de ter a integridade 

mantida. Consiste na aplicação integrada de um conjunto de técnicas e procedimentos de engenharia 

para preservar cada componente físico do empreendimento, desde os equipamentos individuais 

(como peças, instrumentos e equipamentos), até módulos, subsistemas integrantes de um projeto. 

Esta atividade ocorre uma vez que os equipamentos e componentes tenham passados pela atividade 

de Inspeção (atentando, assim, a sua conformidade) e tendo sido aceito para entrega no estoque do 

canteiro de obras até sua aplicação pela firma integradora do projeto (EPC). Geralmente são 

conhecidos por: testes sem carga (―testes a frio‖). É necessário um plano e um sistema gerencial de 

programação da rotina de preservação para cada equipamento (descrevendo, inclusive, os 

procedimentos recomendados pelo fabricante e os recursos necessários). Principais exemplos de 

atividades de Condicionamento são: limpeza, secagem, pintura, lavagem, calibração de válvulas, 

aplicação de regras de estocagem, energização de equipamentos, flushing de sistemas de 

lubrificação, inertização de equipamentos (por exemplo: através de injeção de hidrogênio para 

retirada de oxigênio e, portanto, de umidade a fim de evitar oxidação ou explosão).  

Granda (2010) menciona que o Comissionamento ou Pré-Operação tem por objetivo de 

assegurar preventivamente que os componentes, equipamentos, módulos, e sistemas de uma 

edificação ou unidade industrial, assim como a integração e completação entre eles, sejam testados 

para que os requisitos de operação estejam de acordo com o que foi contratado pelo cliente. O 

Comissionamento consiste na aplicação integrada de um conjunto de técnicas e procedimentos de 

engenharia para verificar e testar cada componente físico do empreendimento, desde os 
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equipamentos individuais como peças, instrumentos e equipamentos, até os módulos, subsistemas e 

sistemas completos. Geralmente são conhecidos por: testes com carga (―testes a quente‖) e também 

faz parte do Comissionamento sua subdivisão nas subatividades conhecidas por: Pré-

comissionamento, Pré-operação e Preparação de Partida. Principais exemplos de atividades de 

Comissionamento são: testes de malhas elétricas ―loop test‖, testes hidrostáticos, testes de 

instrumentação, e testes de completação mecânica dos sistemas e subsistemas, e identificar 

deficiências para solicitação de reparos de defeitos para realização de correções.  

Gaete e Prates (2007) definem que a Operação Assistida ou Estabilização da Operação como 

uma atividade que ocorre após a partida e cujo objetivo é a estabilização da operação das unidades 

ou do sistema, atestando a confiabilidade da eficiência definida previamente acordada entre as 

partes. Após a Operação Assistida, finaliza-se o Processo de Verificação de Escopo, onde se espera 

que, de fato, todo o sistema seja aceito pelo cliente. Esta é a fase na qual se dá a transferência dos 

sistemas à operação  (WARD et al,, 2007). 

As cinco etapas citadas constituem-se no ciclo de vida do projeto e afetam e são afetadas 

também pelo próprio desenvolvimento do projeto de automação. O nível da automação definido para 

um empreendimento impacta significativamente a própria execução do contrato, uma vez que as 

soluções podem alterar procedimentos de detalhamento, logística da execução, instalação, 

comissionamento, partida e treinamento dos operadores.  

A forma de execução das atividades de detalhamento dos projetos tem mudado nos últimos 

anos principalmente com a incorporação de ferramentas de informática. Cada vez mais estamos 

eliminando os papeis e transformando-os em arquivos digitais. Inúmeras plataformas de software são 

disponíveis no mercado e as empresas de engenharia têm as utilizado para gerar fluxogramas, 

diagramas, folhas de especificação e folhas de dados. Os ganhos são ainda maiores se for integrado 

essas ferramentas de projeto às ferramentas de configuração que são utilizadas para a 

parametrização de instrumentos e equipamentos inteligentes microprocessados com a utilização do 

conceito das plantas digitais a inteligência no campo está aumentando e o uso de instrumentos e 

equipamentos digitais é quase uma regra. Com isso a integração do projeto e a configuração desses 

produtos produz muitos ganhos com a redução de retrabalhos e a quantidade de documentos 

intermediários entre o projeto de detalhamento e as fases finais do empreendimento  (BARATEIRO et 

al.,, 2010). 

Os empreendimentos estão aumentando sua complexidade em termos de logística e não é 

muito incomum termos diversos países envolvidos na fabricação de partes de uma planta de 

processamento. Aqui novamente as soluções definidas para a automação dessa planta também 

afetam a forma como a execução do empreendimento é executada. O conceito de plantas digitais 

permite a realização de uma série de atividades remotas que antes somente poderiam ser 

executadas presencialmente (KYRKJEBO et al., 2009). 
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Por exemplo, o comissionamento das partes hoje pode ser realizado quase que 

completamente através de uma conexão de internet de alta velocidade, acoplando-se o local onde 

está sendo desenvolvida a sala de controle com o local onde está sendo construído o módulo. 

Eventuais correções podem ser muito mais rapidamente implementadas no local onde o módulo está 

sendo construído do que no local onde será efetuada a montagem final do empreendimento. Com 

isso reduz-se significativamente etapas do planejamento e retrabalhos ao longo do processo de 

instalação, montagem e partida (O’NEILL, 2007) 

A instalação dos equipamentos é um dos itens mais afetados pelas soluções de automação 

definidas para o empreendimento. A análise da evolução que a automação nos últimos anos 

facilmente demonstra os ganhos com a utilização de redes digitais para interligar os instrumentos e 

elementos finais de controle às salas de controle. Isso sem considerar o avanço das redes sem fio 

(―wireless‖) que eliminam muito dos multi-cabos utilizados para essas interligações. As arquiteturas 

definidas para a automação da planta hoje são um dos principais documentos a serem definidos no 

início do projeto porque impactam de sobremaneira todos os custos da instalação. Quantidade de 

cabos, tipos de cabos, necessidade de caixas de passagem, sistemas de aterramento e alimentação 

e painéis de rearranjo tem um valor significativo no custo final da instalação do empreendimento 

(EREN; FADZIL, 2007). 

Se há ganhos com a instalação pode-se verificar maiores benefícios com o próprio 

comissionamento da planta. Como mencionado por  Dvir (2005), o comissionamento é composto das 

atividades necessárias para assegurar que os sistemas e componentes de uma edificação ou 

unidade industrial sejam projetados, instalados, testados, operados e mantidos de acordo com as 

necessidades e requisitos operacionais do proprietário. E aqui novamente o nível de automação 

definido para a planta afeta diretamente esses procedimentos. Com a inteligência embarcada nos 

instrumentos e elementos finais de controle, existe uma série de diagnósticos que podem ser lidos 

diretamente dos produtos com um nível de informações que permitem uma avaliação muito mais 

detalhada sobre seu funcionamento do que podia-se antes obter fazendo testes simulando seu 

funcionamento e sua adequação ao processo (BERRA, 2007). 

Com as redes de comunicação é possível até mesmo obter-se esses diagnósticos na sala de 

controle sem a necessidade de estar-se junto ao produto no campo. Os tempos e ações gastos no 

campo com a utilização do conceito das plantas digitais é significativamente reduzido com a utilização 

desses recursos disponíveis nos produtos microprocessados (O’NEILL, 2007). 

A etapa final do comissionamento consiste na partida da planta, ou seja, as primeiras ações 

para que a mesma torne-se plenamente operacional e com todos os equipamentos executando suas 

funções conforme projetado. A partida de uma planta é um procedimento complexo principalmente 

pelos aspectos de segurança envolvidos. Aqui novamente o nível da automação tem um impacto 

direto no grau de confiabilidade para execução dessas atividades. Nesse ponto começa-se a ter uma 

interface maior entre os aplicativos (funcionalidades) e o próprio usuário. Nesse momento as 

parametrizações do sistema impactam diretamente os resultados de desempenho esperado (EREN; 

FADZIL, 2007). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Componente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edif%C3%ADcio
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidade_industrial&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A1rio
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Por fim tem-se o treinamento do usuário final – os sistemas passaram a ser muito complexos 

e essa fase é extremamente crítica para que todos os recursos instalados possam ser 

adequadamente utilizados. A qualificação dos operadores e supervisores é um dos itens que deve ser 

bem avaliado nas fases iniciais do empreendimento porque impacta diretamente nos custos de 

operação do empreendimento. E na execução do projeto também deve ser considerado porque as 

novas tecnologias obrigam uma correta avaliação das competências que devem ser supridas para a 

transferência do projeto para a operação. Esse aspecto é um dos itens mais impactantes do 

desempenho das modernas plantas digitais (BARATEIRO, 2011). 

2.3 MODELOS DE CONTRATAÇÃO E O MAC 

O aumento da capacidade de produção é uma das necessidades básicas das empresas para 

alavancar seu crescimento. Porém o custo dos recursos financeiros, a concorrência por esses 

recursos e as incertezas gerais da economia faz com que os investidores sejam cada vez mais 

seletivos para garantir um bom retorno dos capitais investidos. Nesse aspecto a forma de contratação 

e de gerenciamento dos empreendimentos é fundamental para minimização dos riscos desses 

projetos (TIROLE, 1999). 

As formas de contratação estão relacionadas diretamente com a gestão dos projetos que pela 

definição do Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBOK, 2013), do Project 

Management Institute, trata-se ―de um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço 

ou resultado exclusivo‖. Todo projeto é uma série de ações que são planejadas, executadas e 

controladas sempre com limitação de recursos e custos, com especificações técnicas e funcionais e 

limitadas por um prazo de entrega.  

Dentro desse contexto, Lampel (2001) caracteriza os grandes empreendimentos baseado nos 

seguintes aspectos:  

a) Multidisciplinaridade: há envolvimento de várias disciplinas da Engenharia (mecânica, 

civil, elétrica, etc.) e de outras áreas (advocacia, financeiro, recursos humanos, etc.); 

b) Único dono: um governo, uma empresa ou grupo de empresas associadas em consórcio 

decidem aumentar sua capacidade de produção ou fornecer um novo serviço com recursos obtidos 

através de mecanismos de financiamento próprios ou externos; 

c) Grande número de fornecedores: por causa da multidisciplinaridade técnica, de 

especializações de fornecimento ou por motivos econômicos, diversas empresas atuam como 

subcontratadas ou subfornecedores do empreendimento; 

d) Grande Quantidade de Informações: desde o início das primeiras fases do projeto um 

enorme volume de informações circula entre as partes envolvidas no projeto, das mais diversas 

formas e meios. 

e) Elevados Riscos: a existência de eventos inesperados, com resultados e ações 

associadas, diferente das que foram consideradas no processo de planejamento são inerentes a 

esses grandes empreendimentos. 
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 Além dessa caracterização tem-se que considerar também as etapas desse projeto. Nos 

grandes empreendimentos podemos considerar períodos bem definidos: estudos preliminares, projeto 

básico, projeto executivo, construção, comissionamento, partida e operação (HICKS et al., 2000). 

Cada etapa serve como informação inicial para a fase seguinte e muitas vezes temos até a 

sobreposição de fases para acelerar o prazo de conclusão do empreendimento. Normalmente essas 

sobreposições são as maiores responsáveis pelos erros nesses projetos (SWIFT, 2008). 

Por fim todo empreendimento tem algumas definições quanto à sua execução (MCNAIR; 

DELKOUSIS, 2004) 

a) Responsabilidade pelo projeto, compra dos materiais, construção e comissionamento: se 

será da contratada ou será dividida entre a contratada e o contratante; 

b) Gerenciamento do empreendimento: também se será executado totalmente pela 

contratada ou se seu escopo será apenas quanto à construção; 

c) Preço do contrato: se o empreendimento tem um preço global (Lump Sum), se há uma 

lista de preços de materiais e quantitativos ou se há reembolso de custos. Alguns contratos chegam a 

ser uma mistura desses vários métodos. 

d) Mecanismos de pagamentos: como serão os desembolsos efetuados pelo contratante 

em função do cronograma do empreendimento. Normalmente pode-se ter pagamentos apenas com a 

entrega do projeto, com pagamentos mensais na medida em que as atividades são realizadas ou 

pagamentos por eventos concluídos. 

E todo o processo de gestão do empreendimento é baseado no contrato entre as partes. A 

palavra ―contrato‖ vem do latim contractus, que significa unir. O contrato é um negócio bilateral ou 

plurilateral, que visa à criação, modificação ou extinção de direitos e deveres, com conteúdo 

patrimonial (TARTUCE, 2014). De acordo com Martins (2010), entende-se por contrato o acordo de 

vontade de duas ou mais pessoas, com a finalidade de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir o 

direito. Os princípios do direito contratual também são salientados por Wald (1978). que afirma que o 

direito contratual se divide em quatro grandes princípios: 

a)  Autonomia da vontade:  Esta se apresenta de duas formas: a ―liberdade de contratar‖, que 

é a faculdade de realizar ou não determinado contrato e a “liberdade contratual”, que é a 

possibilidade de estabelecer o conteúdo do contrato; 

b)  Supremacia da ordem pública: Representa a projeção do interesse social, nas relações 

interindividuais, ou seja, o interesse do estado deve estar acima dos interesses particulares; 

c) Obrigatoriedade dos contratos: As partes são obrigadas a realizar as prestações 

decorrentes dos contratos; 

d) Boa-fé contratual: É um estado de espírito, caracterizado pela honestidade, falta de 

intenção de ser injusto ou de fraudar, o que significa que o contrato deve ser licito e honesto. 

Schwartz e Scott (2003) mencionam que não se sabe ao certo onde surgiram os primeiros 

contratos porém foi na Grécia antiga, que eles se aperfeiçoaram. Apesar de ainda conter elementos 
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religiosos e morais, os contratos não eram considerados frutos da vontade divina, mas sim da razão. 

Os romanos, aproveitando esse aperfeiçoamento, com seu grande senso pragmático, sistematizaram 

os contratos, diferenciando-os em duas espécies: o pactum e o contractum. 

a) Pactum:  Era entendido como um mero acerto de vontades, sem caráter vinculatório ou 

formal e que não ensejava qualquer ação, por parte do prejudicado pelo inadimplemento. Sua única 

serventia parecia ser as exceções, ou seja, as defesas em processos judiciais. Se de alguém era 

cobrada uma dívida, poderia o devedor sustentar o adimplemento, exibindo ou provando o pactum;  

b) Contractum: Para o direito romano, ele consistia na exteriorização da vontade, 

essencialmente formal e típica, que obrigava as partes com severas penas ao inadimplente. A forma 

dos contratos primitivos consubstanciava-se em atos simbólicos, gestos, palavras sagradas e rituais, 

pois se invocava a proteção divina. Fazia-se a evocação, através de versos, facilitando, assim, o ato 

de memorizar. 

Segundo Roppo (2009), o contrato, no direito romano, ao invés de ser uma figura geral, com 

contornos legais e jurídicos, requeria sempre forma específica e tipificação legal. Apesar dessa 

característica, os contratos ainda eram vinculativos, sobretudo pela força do valor mágico ou religioso. 

Respeitava-se o direito alheio, não só pelo temor à ira divina, mas também pela existência de penas 

extremamente cruéis. O instrumento de vinculação era o temor reverencial e não a forma do contrato. 

Santos (2004) afirma que, no direito britânico antigo, a estrutura do contrato, delineada pelos 

romanos, foi pouco alterada. Na Inglaterra, o contrato ainda não havia adquirido o caráter de figura 

jurídica autônoma, não se mostrando apto a embasar a diversidade das operações econômicas da 

época. O valor místico do contrato inglês era o meio mais forte de coação moral. No entanto, se a 

promessa não fosse cumprida, não havia como compelir o inadimplente a respeitá-la. E a única forma 

de o credor alcançar alguma reparação era a ação do ex delicto. Mas, em suma, tanto em Roma, 

quanto na Inglaterra antiga, o contrato assumia um caráter de acordo de cavalheiros e, dada a sua 

face lícita, possibilitava apenas a conversão do inadimplemento em perdas e danos. 

 Bonassi (2010)  comenta que ―é evidente que o surgimento do contrato ocorreu, devido ao 

fato de a honestidade não ser algo homogêneo entre os humanos - se o ser humano fosse honesto, 

não haveria a necessidade de transferir para o papel as promessas de obrigações, direitos e deveres 

e, além disso, quando o volume e as promessas são grandes, não é possível se lembrar de tudo o 

que foi prometido então essa é outra necessidade da existência de contratos‖. 

2.3.1 A Evolução dos Contratos e o EPC 

O desenvolvimento das sociedades provocou o aprimoramento dos modelos de contratação 

que foram evoluindo com o aumento da complexidade dos empreendimentos.  Tipicamente as 

grandes obras e projetos eram executados pelos governos ou por grandes empresas, que 

empregavam seus projetistas e preparavam o conjunto completo de documentos de construção: 

plantas, especificações técnicas, fluxogramas, cronogramas, listas de materiais e listas de 

fornecedores. Com essa documentação preparava-se uma licitação onde se contratava uma 
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empresa, pelo menor preço ofertado, que tinha a responsabilidade de executar o projeto conforme 

concebido pelo usuário final. Como o preço e o projeto estavam totalmente definidos, os construtores 

não tinham incentivos e oportunidades de apresentar soluções alternativas (SHENHAR, 1998).  

O empreendimento tinha então três fases bem definidas: projeto, contratação e construção e 

este modelo passou a ser conhecido como DBB (Design-Bid-Build ou seja, Projetar-Comprar-

Construir), cabendo ao proprietário a responsabilidade pelo comissionamento da planta, fazer a 

partida e conduzir a operação (GÓMEZ et al., 2006).  

Ling et al. (2004) mencionam que após a Segunda Grande Guerra, os EUA viveram um 

período de grande crescimento e muitas empresas passaram a querer dividir parte da 

responsabilidade com os construtores. Assim, passaram para este o gerenciamento do 

empreendimento, cabendo a estes o suprimento e subcontratações. Esse modelo é conhecido como 

DBB-CM (Design-Bid-Built-Construction Management ou seja, Projetar-Comprar-Construir-Gerenciar). 

A crescente complexidade dos projetos e o fato das empresas passarem cada vez mais a ter 

foco nas atividades fins dos seus negócios levou a uma nova modalidade de projetos onde cabia ao 

proprietário a elaboração somente do projeto básico. De posse desse projeto fazia-se uma seleção 

por menor preço entre contratadas que tivessem qualificação e experiência no tipo de 

empreendimento. Cabia a essa contratada desenvolver o projeto executivo e de construção, 

agregando para tal uma construtora e outra de projetos sob seu gerenciamento. Essa modalidade é 

conhecida como DB (Design-Build ou seja, Projetar-Construir). Uma variação dessa modalidade é 

conhecida como Engineer-at-Risk (EAR) muito semelhante ao DB, porém o risco do preço é 

assumido pelo proprietário que acompanha o desenvolvimento do projeto detalhado (TURNER; 

SIMISTER, 2001). 

Uma evolução da modalidade básica do DB é a incorporação, no escopo da contratada, da 

operação do empreendimento, conhecido como DBO (Design-Build-Operate ou seja, Projetar-

Construir-Operar), sendo que às vezes também é incorporada a própria manutenção, transformando-

se num DBOM (Design-Build-Operate-Mount ou seja Projetar-Construir-Operar-Manter). Essas 

formas de contratação têm vários benefícios uma vez que cabe ao contratado a busca de melhores 

tecnologias, porém o proprietário perde total controle sobre o empreendimento (GÓMEZ et al., 2006).  

Outra variação da contratação DBO é a modalidade denominada BOOT  (Build-Own-Operate-

Transfer ou seja, Construir-Operar-Transferir).  Nessa forma de contrato a empresa que vence a 

licitação projeta, constrói, opera e vende o empreendimento, por uma tarifa e prazo definidos. O 

modelo BOOT é semelhante ao DBO, sendo que a principal diferença é que no BOOT o vendedor 

financia o projeto, baseado no sistema take-or-pay (pegar ou pagar), ou seja, paga-se pelo 

contratado, tenha ele utilizado ou não todo o produto (SHEN et al., 2002). Segundo Bonassi (2010) 

essa modalidade é o caso das Parcerias Público-Privadas (PPP’s) que estão tendo início no Brasil 

Finalmente, tem-se o EPC Turnkey Lump Sum (Engineer-Procure-Construct) onde o 

contratado é responsável pelo fornecimento integral do projeto, fornecimento dos materiais, da 

construção, montagem e colocação em operação sob um preço global, conforme uma data contratual 
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de funcionamento e critérios claros de desempenho (MAHMOUD-JOUNINI et al., 2004). A 

modalidade EPC teve origem no setor privado e atualmente é utilizada como instrumento de 

contratação sendo largamente utilizados em todo o país, tanto no setor privado quanto no setor 

público (XAVIER, 2004). 

Cabe a contratada (EPC) a subcontratação de fornecedores de materiais e serviços e atender 

aos requisitos da contratada definidos num projeto conceitual. Segundo Berens (2007), o contrato tipo 

EPC tem uma série de vantagens para o contratante quando aplicado a empreendimentos de alto 

custo: 

a) Um único ponto de responsabilidade: uma única empresa é responsável por todo o 

projeto executivo, sua construção e partida; 

b) Preço fixo: o contratante sabe exatamente quanto irá custar o empreendimento; 

c) Data de término definida: a conclusão do empreendimento é definida por contrato; 

d) Garantia de desempenho: o contratante é obrigado a entregar o empreendimento com 

requisitos de desempenho previstos no projeto conceitual; 

e) Limite de responsabilidade: é típico nesses contratos estar previsto cláusulas específicas 

de limites de responsabilidade por danos ao contratado ou a terceiros; 

f) Seguros: o contratante é obrigado a oferecer seguros contra não atendimento de 

requisitos contratuais; 

g) Garantia: o contratante é obrigado a obedecer a períodos onde problemas de projeto ou 

nos equipamentos devem ser reparados às suas custas. 

Os contratos do tipo EPC têm sido cada vez mais utilizados no mercado de óleo e gás porque 

o proprietário (contratante) acaba se valendo do conhecimento e experiência do empreiteiro, aliado 

com a integração do projeto do projeto à construção, para ter a execução mais barata e rápida. Como 

o contratante fica responsável apenas pelo projeto conceitual, acaba se valendo de consultores para 

sua elaboração e acaba contratando esses consultores para a supervisão da execução por parte do 

contratista (MCNAIR; DELKOUSIS, 2004). 

O grande problema está que o construtor elabora sua oferta quando o projeto não está 

totalmente detalhado, porém o preço ofertado é fixo e o prazo de entrega da obra também está 

definido em contrato (BERENS, 2007). Assim, os empreiteiros se valem de alterações nas 

especificações originais para impor aditivos contratuais. Quando essas especificações não estão 

suficientemente claras ou quando é necessária sua revisão para incorporação de novas tecnologias 

podemos ter significativos impactos nos valores contratuais (WANG et al.,, 2009)  

Vale também mencionar que nos projetos EPC a contratante não aprova o projeto do 

contratado e somente pode emitir comentários ou predefinir subfornecedores (―vendor list‖). Assim, o 

contratante tem liberdade de seguir no projeto a custa do seu próprio risco, já que é totalmente 

responsável pelo funcionamento e desempenho do empreendimento (MCNAIR; DELKOUSIS, 2004). 
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Segundo Fontoura (2006), além do EPC na modalidade completa, a abrangência do objeto 

dos contratos na construção pesada pode variar.  Por exemplo, algumas das possibilidades:  

a) Apenas a parte de ―Construção‖ é contratada: nesse caso o contrato contemplaria 

simplesmente a parte de construção civil e montagem de componentes eletromecânicos. Os serviços 

de elaboração do projeto básico e/ou executivo e serviços correlatos, tais como sondagens, ensaios e 

testes de laboratório, assim como o fornecimento dos componentes eletromecânicos, ficariam sob a 

responsabilidade da Contratante; 

b) As partes de ―Engenharia‖ e ―Construção‖ (também chamadas de ―Design and Build - DB‖) 

são contratadas: nesse caso, além dos serviços de elaboração dos projetos básico e executivo, da 

construção civil e da montagem eletromecânica, a parte contratada  

Para Haddad (2007), os contratos EPC na indústria brasileira correspondem às fases de 

Projeto, aquisição de materiais e equipamentos, construção e montagem (ver Figura 26). Nesse caso 

o contratante se responsabiliza pelo projeto básico. Em seguida a responsabilidade é passada para o 

contratado que realiza o Projeto Detalhado, a Aquisição dos Materiais, a construção e Montagem e o 

Comissionamento. O contratante re-assume total responsabilidade a partir da ―Operação Assistida".  

 
Figura  26: Responsabilidades do Contratante e do Contratado no EPC 
Fonte:  HADDAD (2007) 

 

Segundo Raghunathan (2006) a empresa do EPC normalmente tem uma estrutura de 

operação conforme mostrado na Figura 27. Pode-se observar que ele se vale da subcontratação de 

fornecedores de serviços de engenharia, consultores, pequenas empresas de construção e 

fornecedores de grandes equipamentos ou mesmo de pequenos materiais necessários para a 

completação da obra. A contratista também utiliza-se de financiadores que, no mercado de óleo e gás 

pode até ser o mesmo que está financiando o proprietário/operador. Óbvio que essa estrutura 

depende muito do tipo de empreendimento objeto do contrato, mas tem-se que é muito comum nos 

grandes projetos no segmento de óleo e gás. 
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Figura 27: Estrutura de Operação do EPC 
Fonte: RAGHUNATHAN (2006) 

 

Do ponto de vista do contratista os projetos são divididos basicamente em quatro grandes 

fases: a) projeto básico; b) projeto detalhado; c) suprimento e; d) construção. 

Segundo Raghunathan (2006) na fase do projeto básico o foco do contratista está na 

tecnologia de processamento químico que será utilizada no empreendimento. Também nessa fase há 

a preocupação com os grandes equipamentos, arranjos físicos e utilidades, com a realização da 

orçamentação com cerca de 80% de confiabilidade. Outro aspecto interessante é que o nível de 

conhecimento em regra da engenharia do processo fica em torno de 60% e as demais disciplinas 

incluindo a instrumentação e automação ainda fica nos estágios iniciais. 

O mesmo Raghunathan (2006)  menciona que a fase do detalhamento é onde o contratista 

coloca grande parte dos seus mais importantes esforços e tipicamente os trabalhos são divididos em 

cinco grandes grupos (disciplinas): 

a) Processo: define todos os principais parâmetros do processo químico global (pressões, 

vazões, temperaturas, escoamentos, dimensionamentos, etc.) que servem de dados para 

todas as demais disciplinas; 

b) Tubulação: envolve a maior parte dos serviços de engenharia definindo os dutos de 

encaminhamento dos fluidos e suas respectivas suportações; 

c) Mecânica: define todos os principais equipamentos que devem ser comprados; 

d) Civil e Suportação: define as fundações e  estruturas que irão suportar as tubulações e 

equipamentos; 

e) Instrumentação e Elétrica: define os sistemas de automação, medição, suprimento 

elétrico e sistemas de controle e segurança. 
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Tipicamente essas disciplinas tem pesos diferentes na estrutura de custos de cada planta 

industrial mas Emmendoerfer et al (2009) mencionam que há um padrão típico que pode ser 

observado na Figura 28. Nota-se a importância do custo dos equipamentos e das montagens 

mecânicas do custo total do projeto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Estrutura de Custos Típica nos Projetos EPC de Plantas Industriais 
Fonte: EMMENDOERFER et al. (2009) 

 

Raghunathan (2006)  menciona que a fase do Suprimento é a mais longa em todo o curso do 

projeto e normalmente os contratistas dividem o processo de compras em três grandes fases: 

a) Request for Information (Requisição para Informações): é a fase onde é solicitado aos 

fornecedores suas propostas iniciais para verificar o orçamento básico e eventuais 

alternativas; 

b) Request for Quotes (Requisição para Cotação): é a solicitação formal de emissão de 

propostas já para avaliação final com necessidade de estabelecimento dos preços firmes 

e prazos de entrega; 

c) Purshase Order (Pedido de Compra): é a emissão do contrato de suprimento para os 

fornecedores já com as condições de fornecimento negociadas. 

Raghunathan (2006)  por fim menciona sobre a última fase do empreendimento que é sua 

construção onde são instalados todos os equipamentos, estruturas, tubulações e feito os testes de 

desempenho e partida das unidades. Esse autor menciona que num projeto EPC típico na área de 

óleo e gás tem-se normalmente que os serviços de engenharia correspondem a 15%, o suprimento 

de 40 a 50% e a fase final de construção de 35 a 45%. do valor total de custo do projeto. A Figura 29 

apresenta um cronograma típico de um projeto EPC na área de óleo e gás onde se pode verificar 

cada uma das fases mencionadas. O que observa-se da figura citada é que na realidade as fases não 

caminham em sequência e sim há muita sobreposição entre as mesmas uma vez que os projetos 

detalhados não são desenvolvidos no mesmo ritmo em todas as unidades da mesma planta.  
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Figura 29: Cronograma Típico de um Projeto EPC 
Fonte: RAGHUNATHAN (2006) 
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Vale também ressaltar que o organograma de um projeto EPC retratada a forma como as 

disciplinas e as fases ocorrem. Fontoura e Carneiro (2009) apresentam um modelo típico para a 

gestão de um contrato EPC onde se observa os responsáveis pelas disciplinas de civil, processo, 

instrumentação, tubulação, elétrica e mecânica além das principais áreas responsáveis pelo 

suprimento, planejamento, engenharia e construção e montagem (Figura 30). 

 

Figura 30: Organograma Típico de um Projeto EPC 
Fonte: FONTOURA; CARNEIRO (2013) 

 

Baccarani (1999) também menciona que é muito comum a formação de consórcios entre 

várias empresas para a implementação de um empreendimento no regime EPC dado a complexidade 

e porte dos mesmos. Essa formação de consórcios pode ocorrer quando um ou mais contratistas se 

reunem para executar uma obra de grande porte, ou quando é necessário agregar uma empresa de 

engenharia ou de consultoria com muita experiência ou detentora da patente do processo químico ou 

mesmo quando há necessidade de agregar determinados fabricantes de grandes equipamentos ou 

unidades no próprio gerenciamento do EPC. Então esses projetos de construção são tipicamente 

caracterizados pelo engajamento de várias organizações separadas e diversas, tais como consultores 

e contratadas, por um tempo finito. Isso leva a criação de uma estrutura multiorganizacional 

temporária para gerenciar o projeto de construção.  

Na mesma linha, Guerra e Teixeira (2003) citam que a indústria do petróleo, ―se caracteriza 

por um forte vínculo estrutural, de natureza técnica, produtiva e organizacional, entre empresas que, 

tradicionalmente, são classificadas em vários setores de atividades: metal-mecânica, eletrônica, 

química, serviços de engenharia, de diversos tamanhos, e que possuem dinâmicas conconcorrenciais 
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diferenciadas. Uma plataforma de exploração ou de produção de petróleo, por exemplo, é um 

Sistema Complexo de Produção, intensivo em engenharia, de alto custo e feito por encomenda‖. 

Segundo Yeo e Ning (2002), os Projetos EPC ―enfrentam desafios como forte 

interdependência entre atividades, sobreposição de fases, trabalho fragmentado, estrutura 

organizacional complexa e incerteza na previsão acurada dos resultados/entregas‖. Além desses 

aspectos é muito difícil que os contratistas consigam acompanhar a rápida evolução da tecnologia 

principalmente no tocante a automação das plantas.  Se eles conseguem criar vínculos de parcerias 

com subfornecedores dessas tecnologias muito provavelmente irão utilizar nos empreendimentos, 

desde que haja reduções nos custos previamente orçados ou que o contratado concorde em pagar 

por aditivos contratuais para estabelecimento de tecnologias não previstas no conceitual.  

Bahia (2009) sumariza então que os projetos de construção EPCs na área de óleo e gas são 

projetos complexos que tem como principais características os seguintes itens:  

a) A alta tecnologia envolvida; 

b) Fundamenta-se no trabalho conjunto de fornecedores de bens e serviços; 

c) O trabalho total e a responsabilidade por sua realização são decompostos em partes; 

d) A interdependência é um elemento base: espera-se que o trabalho contratado seja 

entregue pronto para uso (―chave na mão‖ ou turnkey); 

e) A equipe do projeto, formada pela junção das diversas organizações e seus profissionais, 

é numerosa (superando usualmente a ordem do milhar). Parte dessa  equipe está 

remotamente localizada (em diferentes estados do Brasil e outros países) e é 

multinacional. Há necessidade de competência profissional em disciplinas e tecnologias 

variadas; 

f) Há um grande número (milhares) de atividades diferentes e interdependentes. Há  

sobreposição de fases; 

g) O arranjo financeiro é de difícil composição; 

h) Há diversos grupos e organizações poderosas e influentes interessadas (stakeholders) no 

projeto.  

i) Os projetos têm longa duração  (vários anos de esforço), que envolvem cifras da ordem  

de dezenas ou centenas de  milhões de dólares e lidam com produtos que demanda 

cuidados com a segurança das  pessoas e do meio-ambiente.  

Todos esses aspectos relacionam-se ainda com a complexidade da própria automação e no 

próximo tópico é analisado como o modelo de contratação EPC é afetado e afeta a execução do 

projeto de automação. 
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2.3.2 O EPC e a Automação 

Para que possamos contextualizar os impactos da automação no modelo de contratação EPC 

é necessário entender-se o conceito do risco. Segundo Chiu (2006), a idéia de risco está presente, 

em quase todas as situações que se possam imaginar, desde uma viagem aeroespacial, ao simples 

fato de atravessar uma rua. Na economia, também são encontrados diversos tipos de riscos, e as 

empresas devem reconhecê-los, mensurá-los e, quando possível, eliminá-los. Em outras palavras, 

risco é a possibilidade de danos físicos ou materiais, a perda, a probabilidade de perda ou o valor da 

perda possível. Berens (2007) afirma afirma que risco é a probabilidade de insucesso, em função de 

acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos 

interessados. 

Risco pode se referir tanto as perdas como também a ganhos possíveis. Risco é diferente de 

incerteza, porque o primeiro é visto como algo que pode ser descrito, em termos estatísticos. No 

entanto, as incertezas são situações em que as causas e os resultados não são completamente 

compreendidos. 

Bonassi (2010) menciona que a idéia de risco é bastante antiga dentro da humanidade. O 

Código de Hamurabi, instituído na Antiguidade (1760 AC), já contemplava métodos de gerenciamento 

de risco, sobre possíveis problemas ou defeitos existentes, em construções da época. Todavia, tal 

conceito ganhou reconhecimento internacional, quando ―risco‖ entrou na linguagem inglesa, provindo 

da língua francesa (risqué), no século XVII. (LIU; LOW, 2009). 

Dentro de todo o espectro que envolve risco, existe o gerenciamento de riscos, que já é 

reconhecido como importante processo, dentro da execução de projetos, no que diz respeito a 

custos, qualidade, segurança e economia sustentável. É uma ferramenta para identificar riscos e 

incertezas, bem como seus impactos. Pesquisas substanciais foram realizadas, no campo do 

gerenciamento de riscos, para projetos de construção, trazendo resultados significativos, sendo 

possível identificar diversos tipos de riscos, que influenciam projetos de construção (ZOU et al., 

2007). 

Segundo Chapman (2001), dentro de tal sistema de gerenciamento, o tipo e a intensidade 

dos riscos vão mudando, na medida em que o projeto avança. Essa mudança está relacionada com a 

variação das incertezas, inclusive quando o projeto é finalizado e se encontra em produção. Bonassi 

(2010) menciona que os riscos em termos de um projeto podem ser classificados em: 

a) Riscos de mercado: As predições de mercado sobre atividades econômicas são a base 

para o início dos estudos de viabilidade de grandes projetos de engenharia; 

b) Riscos financeiros: Estão relacionados com a dificuldade de atrair investidores, na 

obtenção de financiamentos, já que analisam o potencial de retorno e os riscos do empreendimento; 

c) Riscos tecnológicos: Em muitos casos, as tecnologias a serem empregadas são testadas 

e conhecidas, mas a interação com os elementos naturais, encontrados numa obra em particular, 

podem ser causas de riscos; 
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d) Riscos de construção: Eles representam todas as dificuldades que a contratante, 

contratada e subcontratada encontram, na execução dos projetos; 

e) Riscos operacionais: Eles se referem à operação do projeto. Trata-se da possibilidade de 

o projeto não apresentar o desempenho esperado ou não satisfazer o desempenho mínimo, 

especificado no contrato; 

f) Riscos regulatórios: Grandes empreendimentos dependem de leis e de regulamentos, 

que controlam o retorno do investimento, os direitos de propriedade e a manutenção dos contratos; 

g) Riscos sociais: Trata-se da possibilidade de o dono do empreendimento encontrar 

oposição, por causa de inquietudes ou movimentos sociais; 

h) Riscos de concessão: Refere-se à possibilidade de governantes decidirem renegociar os 

valores estipulados no contrato, em virtude de crises econômicas ou mudanças políticas; 

i) Riscos de jurisdição: O Brasil possui órgãos regulatórios, nas três esferas (federal, 

estadual e municipal). Todas elas possuem exigências próprias e também detêm o poder de paralisar 

empreendimentos. 

Cahill (2006) menciona que a automação destinada ao controle de processos contribui 

diretamente no aumento ou diminuição dos riscos financeiros, tecnológicos, da construção e 

operacionais e sugere cinco estratégias para a minimização desses riscos: 

a) Definir as expectativas. Problemas com a falta de comunicação, erros na orçamentação, 

atrasos e execução geral do projeto podem ser reduzidas se a equipe do projeto 

(contratistas e fornecedores) alinhar as suas expectativas que incluem as entregas, 

documentação, cronograma, procedimentos e processos, métricas de monitoramento e 

do nível geral de automação e integração entre sistemas e processos; 

b) Desenvolver protótipos: É a estratégia de desenvolver-se em pequena escala as soluções 

de automação tais como métodos para testes de software, treinamento de operadores e 

simulação de processos; 

c) Estabelecer as diretrizes do projeto. Trata-se de acordar previamente os procedimentos 

estabelecidos, práticas e filosofias fundamentais a serem utilizadas no desenvolvimento 

do projeto a fim de evitar alterações durante o seu desenvolvimento. Essas definições 

devem cobrir a metodologia de execução, controle de mudanças, controle de 

documentos, testes e todos os documentos e responsabilidades dos membros da equipe. 

Ela deve cobrir ainda todos os aspectos do projeto de automação, incluindo interface com 

o operador, as arquiteturas, parametrizações principais e a integração com sistemas 

externos; 

d) Uso de padrões globais. Os riscos podem ser reduzidos se forem adotados  padrões 

globais já estabelecidas. O uso de padrões modulares, componentes e soluções pré-

testadas de automação incorporam o conhecimento e as melhores práticas existentes, 
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facilitando a comunicação entre os membros da equipe e encurtar a curva de 

aprendizagem para novos membros para a equipe do projeto; 

e) Execução de testes. O estabelecimento de um plano de testes sólido que identifica 

previamente os potenciais problemas principalmente de interfaces minimiza os riscos na 

execução dos projetos de automação. 

Esses aspectos mencionados por Cahill (2006) são particularmente importantes quando se 

tem um projeto de grande porte como os verificados na indústria petroquímica. Nesse tipo de 

empreendimento é comum a modularização das partes da planta ou seja, têm-se vários contratisas 

executando os projetos de algumas unidades e dessa forma, tem-se um grande risco do 

estabelecimento de bases de dados e formatação de documentação diferente dentro de cada EPC ou 

mesmo dentro de cada grupo de EPC´s - tipicamente na formação de consórcios (WANG et al, 2009). 

A Figura 31 esquematiza o que a falta de padronização da documentação pode causar no 

empreendimento multicontratista. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 31: Falta de Padronização da Documentação  
Fonte: AUTOR 

 

Essa falta de padronização afeta três importantes aspectos do ciclo de vida do 

empreendimento: a sua operabilidade, a sua manutenibilidade e a sua interoperabilidade. Lobo 

(2010) define esses três conceitos como: 

a) Manutenibilidade: grau de facilidade que um sistema ou componente possui para 

alteração, adaptação ou melhoria;  

b) Interoperabilidade: grau de facilidade que um sistema possui para que seja integrado a 

outro; 

c) Operabilidade: grau de facilidade que o sistema oferece para ser operado. 

Esses três conceitos estão então diretamente relacionados com a implementação da 

automação adotada nos grandes empreendimentos principalmente com a adoção das soluções de 
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um mesmo fabricante. O que pode ser particularmente difícil com os múltiplos contratistas envolvidos 

no desenvolvimento dos projetos.  

A principal forma para que as soluções de automação possam ser realmente integradas ao 

projeto e seja realmente fator de benefícios nesses três aspectos (operabilidade, manutenibilidade e 

interoperabilidade) esta na definição do momento que a automação deve começar a ser considerada 

como uma disciplina importante do empreendimento. Alqaffas (2007) recomenda que várias 

atividades importantes devam já ser executadas notadamente já durante o FEED (Front End 

Engineering and Design ou Engenharia e Projetos Preliminares), para que os benefícios da 

automação possam ser maximizados.  

E são muitas as relações que a automação tem com a execução do projeto no regime EPC. 

Elliot e Michel (2009) mostraram as várias atividades na especificação das camadas típicas de um 

sistema de automação (dispositivos de campo, entradas e saídas, supervisão e aplicações 

avançadas) com as fases do próprio empreendimento (projeto (engenharia), suprimento, 

comissionamento e partida). Pode-se ver no Quadro 5 como a automação é complexa e afeta 

praticamente todo o desenrolar da construção dessa planta. Essa complexidade é causada 

principalmente pela característica multidisciplinar que os projetos de automação carregam aliado com 

o rápido desenvolvimento das tecnologias e dificuldade de manter as equipes atualizadas 

(BARATEIRO, 2011). 

Quadro 5: Atividades da Automação com as Fases do Projeto 

 

Fonte: Adaptado de ELLIOTT; MICHEL (2009) 
.  

Elliot e Michel (2009) também mostraram essas habilidades multidisplinares que os 

engenheiros de automação tem para que hajam boas  interfaces com os engenheiros de processo e 

das disciplinas de elétrica. A Figura 32 mostra algumas dessas relações envolvendo os equipamentos 

mecânicos, seu controle e as características do processo e o papel do engenheiro de automação  

para que se possam especificar a camada de entradas e saídas do sistema de controle. 
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Figura 32: Características Multidiciplinares da Automação 
Fonte: Adaptado de ELLIOTT; MICHEL (2009) 

 

Por fim vale também mencionar o trabalho levantado por Barateiro (2011) dos principais 

motivos que impedem que essas formas tradicionais de implementação dos projetos não permitem a 

maximização dos ganhos com o conceito de plantas industriais: 

a) O atual modelo de contratação praticado no mercado baseado no menor custo acaba 

levando a entrega do mínimo necessário para atendimento às especificações; 

b) Dado a pouca importância orçamentária da automação em relação ao empreendimento 

como um todo, ela é deixada para um segundo plano, sendo contratada nas fases finais dos projetos, 

limitando a implementação de melhorias; 

c) Isso leva há um pouco envolvimento entre o usuário final, contratistas e fornecedores no 

desenvolvimento dos projetos; 

d) Também a velocidade da evolução da tecnologia é muito rápida dificultando o 

treinamento das equipes e também há falta de experiência de campo do pessoal envolvido na 

execução dos projetos; 

e) Há falta de profissionais generalistas em todas as funcionalidades da automação 

dificultando a coordenação das equipes multidisciplinares necessárias para o desenvolvimento dos 

projetos de automação; 

f) Ainda há um excessivo conservadorismo na execução dos projetos, fazendo com que os 

procedimentos não estejam atualizados com os avanços da tecnologia. 

g) Essa tecnologia também não está sendo empregada considerando o mundo real do 

usuário final (operadores) pela falta de experiência aplicativa dos executores do projeto; 

h) Também se observa a falta da devida integração (comunicação) entre as diversas partes 

que compõem os pacotes tecnológicos de um sistema de automação.  

Nos empreendimentos do tipo turn-key (chave-na mão) ou mais especificamente do tipo EPC 

o contratante escolhido pelo cliente final é o responsável pelos projetos executivos, especificação e 

compra de materiais e equipamentos, construção, montagem, testes de operação, treinamento de 
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pessoal e a entrega ao cliente do empreendimento funcionando. Dessa forma muitas vezes, esse 

contratante ou alguém da sua escolha, acaba definindo os sistemas de automação e os fornecedores 

desses sistemas se limitam a entrega e configuração dos pacotes previamente definidos (YANG et 

al., 2007). 

No entanto, as empresas do setor do petróleo e gás possuem em seus processos grandes e 

complexos equipamentos que realizam operações complicadas e que produzem enormes 

quantidades de dados. Estes procedimentos requerem, portanto, um extenso número de instrumentos 

para controlar e monitorizar a operação da planta e, consequentemente, há uma grande 

necessidade de ferramentas de engenharia eficientes e de sistemas de controle distribuídos dentro 

da unidade uma vez que a qualidade de dados recolhidos e a sua consistência são essenciais para 

que as operações sejam eficazes (CHAPMAN, 2001).  

Berra (2007) cita as mudanças que ocorreram na automação industrial, onde se foi das 

réguas de cálculo para os servidores, das réguas de bornes ao Fieldbus, e dos tradicionais controles 

PID para o modelo de controle preditivo. Todas essas alterações permitiram às empresas melhoria 

dos processos, maior rentabilidade e cumprimento das legislações ambientais. Berra (2007) cita 

também que as empresas apresentam contínua inovação, reprojetando novos processos que 

demandam por novas soluções de automação.  

O'Brien (2006) realizou um estudo no mercado de óleo e gás sobre as principais razões que 

levam a problemas operacionais nas plantas. A Figura 33 sumariza os dados dessa pesquisa e 

observa-se que a automação é responsável de 15 a 30% das paradas de produção sendo que seu 

valor na implementação dos projetos fica na faixa de 2 a 6%.  Ou seja, há na automação uma grande 

oportunidade de redução do risco nesse tipo de planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Impacto da Automação nas Paradas de Produção 
Fonte: O’BRIEN (2006) 

 

O mesmo O'Brien (2006) também mencionou que as empresas contratistas (EPC) estavam 

reduzindo suas equipes próprias que eram responsáveis pelos projetos de automação dentro dos 

grandes empreendimentos para se valer da experiência dos fornecedores de tipo de sistema. Esse 
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comportamento pode ser explicado pela pesquisa realizada pela ARC ADVISORY GROUP (2007) 

sobre os principais aspectos que eram considerados pelos usuários finais para a seleção dos 

fornecedores da automação. A Figura 34 sumariza os resultados dessa pesquisa onde se pode 

verificar que fatores como ―experiência aplicativa‖, ―experiência no produto‖, ―utilização dos ativos‖ e 

―desempenho da planta‖ assumem uma importância muito maior que os próprios preços dos 

equipamentos.  

 

Figura 34: Aspectos de Importância na Definição da Automação 
Fonte: ARC ADVISORY GROUP (2007) 

 

Esses aspectos demonstram a necessidade da automação ter uma tratativa diferente dentro 

da execução desses projetos e o Main Automation Contractor (MAC), tornou-se uma alternativa para 

essa abordagem. O próximo tópico analisa como esse modelo de contratação da automação insere-

se na execução dos projetos. 

2.3.3 O MAC e o PEpC 

Em 1998, Vorster et al. (1998) apresentaram para o Construction Industry Institute, na 

Universidade do Texas em Austin (USA), um  estudo sobre um modelo de contratação onde partes 

críticas do projeto deveriam ser adquiridas antes de ter-se o projeto detalhado concluído. Esse 

modelo não preconiza apenas a compra de itens com longos prazos de entrega, mas sim, que 

determinados itens deveriam ser adquiridos antecipadamente para poderem efetivamente contribuir 

na engenharia básica e de detalhamento. 

O novo modelo foi denominado PEpC (Procurement, Engineering, procurement and 

Construction, ou seja, suprimento, engenharia, suprimento e construção) – derivado do tradicional 

EPC, onde se tem o ―P‖ inicial com o significado dessa escolha prévia de compra de determinados 
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itens mais críticos e tendo o ―p‖ o seguimento tradicional de compra dos itens dentro da execução do 

empreendimento (RUANE, 1997). 

Vorster et al. (1998) definiram esse novo modelo como ―PEpC é um inovativo sistema de 

entrega do projeto que permite utilizar o conhecimento do fornecedor em todas as fases do ciclo de 

vida de um projeto, através do desenvolvimento de estratégias de suprimento antecipadas e 

utilizando-se de acordos com os fornecedores de itens estratégicos e/ou sistemas críticos muito antes 

do próprio detalhamento das atividades do projeto‖.  

Magrogan (1998) analisou os conceitos-chave dessa definição: 

a) ―...inovativo sistema de entrega do projeto...‖: O PEpC é um sistema de entregas que nem 

segue o tradicional nem é uma mutação do modelo EPC e também não é simplesmente a 

aquisição antecipada de itens – esse sistema altera o processo EPC através do 

desenvolvimento de acordos com fornecedores estratégicos selecionados, de modo que a 

sua experiência possa ser aproveitada em todo o ciclo de vida dos projetos incluindo os 

estudos preliminares, a seleção, dimensionamento,especificação, detalhamento e nas 

fases de construção da obra. Ou seja, o PEpC é diferente tendo suas próprias 

características e seus própriosrequisitos. 

b) ―...o conhecimento do fornecedor...‖:  O PEpC depende claramente da experiência do 

fornecedor e que as mesmas sejam mantidas como um requisito essencial. Essa 

experiência precisa se estender além dos limites da simples especificação de seus 

produtos e deve incluir todos os aspectos do projeto dos sistemas, sua integração e fases 

do ciclo de vida dos projetos. 

c) ―...desenvolvimento de estratégias de suprimento antecipadas...‖: O PEpC exige o 

estabelecimento de uma estratégia que identifica o suprimento de itens críticos e como os 

mesmos devem ser adquiridos nas fases iniciais do projeto, considerando que o uso de 

de uma agressiva e competitiva estratégia de seleção dos fornecedores deva ser 

observada sem no entanto ser o foco principal da escolha. 

d) ―...acordos com os fornecedores..‖: O PEpC exige o estabelecimento de acordos com os 

fornecedores de itens estratégicos já nas fases iniciais do projeto e muito antes que o 

detalhamento esteja suficientemente desenvolvido para a realização de licitações de 

compra dos componentes. Isso minimiza eventuais alterações de preços uma vez que se 

utiliza das competências do fornecedor dos itens críticos comprados antecipadamente. 

e) ―...itens estratégicos e/ou sistemas críticos...‖: A estratégia de compras antecipadas deve 

identificar todos os requisitos dos itens que tem um significativo impacto no projeto – 

sistemas complexos com substancial conteúdo de engenharia, processos críticos e 

sistemas com longos prazos de entrega com muitas interfaces com outras partes do 

projeto. 

f) ―....antes do próprio detalhamento das atividades do projeto...‖: o PEpC necessita o 

estabelecimento de acordos com os fornecedores de itens estratégicos antes que o 
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detalhamento do próprio projeto esteja definido onde o impacto de qualquer alteração é 

muito maior – isso permite que o conhecimento e a experiência dos fornecedores sejam 

usadas como uma vantagem no detalhamento, seleção de sub-fornecedores, 

dimensionamentos e na própria fase final de construção. 

Magrogan (1998) definiu que há cinco princípios direcionadores do PEpC: 

a) Aceitação: Deve haver a aceitação que a seleção, instalação, integração, operação e 

manutenção de complexos equipamentos e sistemas com alta teor de engenharia requer 

especializado conhecimento que é frequentemente a competência principal do fornecedor 

e que não é encontrado facilmente no usuário final e contratista; 

b) Processo de Seleção: Deve existir um processo estruturado para identificar os itens e 

sistemas críticos e quais as competências necessárias para seus fornecedores de modo 

que eles possam ser selecionados por suas habilidades de forma a contribuir além das 

simples relações contratuais; 

c) Foco: A seleção do fornecedor focada na sua competência na seleção, entrega, 

instalação e integração de sistemas completos com responsabilidade no desempenho 

final do projeto – esse foco no desempenho ao invés do simples fornecimento de 

componentes simplifica a troca de informações durante o projeto e melhora a integração 

entre as partes; 

d) Competência: Ênfase deve ser colocada nas competências essenciais das partes 

envolvidas e reconhece-se que a eficiência é maximizada e a duplicação de esforços 

minimizada quando os trabalhos são realizados por quem tem as habilidades 

necessárias; 

e) Relacionamento: As relações comerciais devem ser desenvolvidas muito acima do que as 

relações comerciais associadas a compras de baixo-preço - deve ser colocada ênfase na 

competência e desempenho para criar novas oportunidades para os fornecedores que 

querem criar relações de longo prazo e compartilhar mais riscos e recompensas numa 

definição mais ampla dos seus negócios. 

O PEpC não significa que não há uma concorrência para a definição desses fornecedores 

iniciais, mas sim que essa licitação passa a exigir desses fornecedores o que eles podem oferecer de 

melhor em termos de tecnologia e experiência no tipo de empreendimento, ou seja, considerando o 

maior valor agregado ao projeto e não simplesmente o menor preço. 

Vorster et al. (1998) apresentaram que os benefícios advindos do uso do PEpC são muito 

significativos: de 10 a 15% no tempo de execução do projeto e de 4 a 8% no custo do próprio EPC. 

Outros ganhos são mencionados como melhoria da qualidade do próprio projeto de detalhamento, 

aumento do desempenho do sistema, emprego de tecnologias mais modernas, eliminação de 

trabalhos em redundância e principalmente manter os participantes do projeto com foco nas suas 

especialidades. 
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Baseado no trabalho de Barateiro (2011), o Quadro 6 sumariza o relacionamento entre os 

direcionadores do PEpC e a automação para o controle de processos. A conclusão desse trabalho, 

baseado nesses direcionadores, justifica a automação como um dos itens estratégicos previstos no 

PEpC dado a sua complexidade, necessidade de mão-de-obra especializada, dificuldade na 

integração dos vários pacotes, interface multidisciplinar e impacto em toda a operação das plantas. 

Normalmente os Contratisas não têm a experiência suficiente na automação e  quando o usuário final 

determina sua necessidade muitas vezes às mesmas são fornecidas sem as devidas 

parametrizações e inúmeras vezes sem as interfaces necessárias para seu perfeito funcionamento 

(BARATEIRO, 2011). 

Quadro 6: Direcionadores do PEpP e a Automação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: AUTOR 
 

A implementação do PEpC exige uma grande compreensão e reconhecimento das 

competências disponíveis nas organizações fornecedoras e muitas vezes há necessidade que as 

mesmas sejam expandidas para refletir o papel estratégico desses fornecedores no desenvolvimento 

do projeto (MAGROGAN, 1998). Os benefícios do PEpC são mais susceptíveis onde mais elevados 

forem os requisitos de engenharia principalmente na integração de pacotes. Relações comerciais de 

longa duração parece ser a chave principal para a maximização desses benefícios com o foco no 

desenvolvimento de competências especializadas (MAGROGAN, 1998).  

As funcionalidades da automação estão mais ligadas às necessidades do usuário final e 

afetam diretamente seu custo de operação (OPEX), porém também há impacto nos custos de 

investimento (CAPEX): a definição das redes de comunicação digitais, a utilização de tecnologias 

baseadas em wireless e o uso extensivo de instrumentação inteligente, que pode ser comissionados 
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em tempos muitos menores, são alguns desses ganhos que impactam diretamente nos custos e 

tempos de execução do projeto.  

Barateiro (2011) apresentou que o MAC (Main Automation Contractor) é a forma de encaixar 

a automação no PEpC mostrando sua importância no desenvolvimento dos projetos da indústria de 

óleo e gás - em que pese o baixo peso em termos de valor que a automação representa no 

empreendimento conforme mencionado por  Alqaffas (2007). A Figura 35 sumariza o modelo PEpC e 

como a automação é inserida: ou seja, o fornecedor do MAC deve ser já escolhido na fase inicial do 

projeto e contratado como um item estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Modelo do PEpC e a Automação 
Fonte: EMERSON PROCESS (2009) 

 

O conceito do Main Automation Contractor ou simplesmente MAC, começou a ser discutido 

em 2000 quando o grupo ExxonMobil, uma das maiores empresas petrolíferas dos EUA, criou um 

grupo de trabalho para estudar a participação dos fornecedores dos sistemas de automação já nas 

fases iniciais dos grandes projetos que tinham participação de múltiplas empresas contratistas 

(EPC’s) (VANDOREN, 2008).  

Segundo Vandoren (2008), a estratégia do conceito MAC é deixar o Contratista focado nos 

grandes equipamentos do empreendimento e na própria construção das instalações, enquanto o 

fornecedor do sistema de automação se preocupa em compatibilizar as soluções de automação às 

necessidades do usuário final. Algaffas (2007) cita as vantagens principais da utilização do MAC 

nesse tipo de projetos como, por exemplo, a redução dos custos totais devido à redução das 

mudanças não planejadas, verbas de contingência e diminuição do tempo total de implementação do 

empreendimento. Também cita que aumenta a integração entre os instrumentos, medidores e 

elementos finais do campo com as salas de controle, além da melhoria da qualidade de 

procedimentos e documentação do projeto, permitindo ao usuário final maior controle sobre os 

equipamentos a serem comprados pelo contratista com aumento da padronização da própria planta 

(Figura 36).  
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Figura 36: Benefícios do MAC 
Fonte: ALQAFFAS (2007) 

 

A mesma análise é feita por Shanker (2008) que comenta: 

a) Tanto os usuários finais quanto os contratistas estão sofrendo com a falta de pessoal 

especializado em automação principalmente devido à redução de custos e por isso 

cresceu a importância dos serviços prestados por fornecedores de automação; 

b) Os fornecedores de automação estão sendo utilizados agora para prestar serviços em 

todas as fases do ciclo de vida das plantas e não somente na fase de implementação; 

c) O conceito do MAC permite que sejam fornecidas soluções integradas ideais que 

satisfazem as especificações e as necessidades dos usuários finais e com isso, há 

necessidade de integração de produtos não somente do próprio fornecedor do MAC mas 

também de terceiros, além de requerer sólidas parcerias com integradores de sistemas – 

ou seja, o vendedor da automação transforma-se assim em provedor de soluções; 

d) A tendência da utilização do conceito do MAC deverá consolidar a indústria da 

automação em grandes fornecedores, aumentando o número de parcerias estratégicas. 

Esses aspectos abordados por Shanker (2008) também são mencionados por Madden et al 

(2008) que comentam que essa metodologia de execução dos projetos é fundamental para os 

empreendimentos que possuem grande quantidade de contratistas em função dos ganhos que advem 

com a integração dos projetos.  

Madden et al. (2008) também mencionam que há duas possibilidades de contratação do MAC 

em um empreendimento do tipo EPC (Figura 37): 

a) Contratado pelo próprio contratista: ou seja, cada um dos contratistas (EPC) do 

empreendimento faz a contratação do MAC segundo especificações genéricas 

elaboradas pelo usuário final e nesse caso pode não ocorrer à mesma solução de 

automação em todas as unidades da planta; 
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b) Contratado pelo usuário final: o fornecedor do MAC: nesse caso o usuário final contrata e 

todos os contratistas fazem o uso dessa solução em seus projetos – e nesse caso há 

maior integração; 

Figura 37: Formas de Contratação do MAC 
Fonte: MADDEN et al. (2008) 

 

Esse aspecto de como é feita a contratação implica no relacionamento entre o usuário final, 

o(s) contratista(s) e o fornecedor do MAC e essa relação entre as partes é um dos principais 

problemas para a perfeita operacionalização do projeto. O estabelecimento de uma matriz de 

responsabilidades entre as partes é fundamental para o sucesso do projeto (MADDEN et al., 2008). 

Uma consideração importante é o escopo do fornecedor do MAC e isso precisa ficar muito 

claro para que não aumentem os problemas de relacionamento com os contratistas. Normalmente 

cabem ao MAC as seguintes atividades (SHANKER, 2008): 

a) Fornecimento de equipamentos: sistemas de controle, sistemas auxiliares, sistemas de 

segurança e instrumentos de campo; 

b) Serviços de engenharia: desenvolvimento dos aplicativos dos sistemas de automação, 

especificação de todos os componentes desses sistemas, todas as configurações, integração geral 

entre os equipamentos e gerenciamento de subfornecedores;  

c) Serviços relacionados à construção: supervisão da instalação dos sistemas de 

automação incluindo seus testes, comissionamento e partida; 

d) Serviços relacionados à operação: treinamento do operador, fornecimento de 

sobressalentes e manutenção e gerenciamento dos sistemas. 

Esse limite de escopo define inclusive as várias nomenclaturas encontradas no mercado para 

o MAC e que estão relacionadas com a forma como a automação e a instrumentação podem ser 

contratadas dentro do conceito de unificação do seu fornecedor para grandes empreendimentos. É 

comum encontrar-se: 

a) MAC: denominação de ―Main Automation Contractor‖ com as características verificadas 

neste trabalho e que tipicamente inclui toda a instrumentação, elementos finais de controle e o próprio 

sistema de automação; 
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b) MICC: denominação de ―Main Instrumentation and Controls Contractor‖ um termo que 

define tipicamente que o fornecedor é responsável por toda a instrumentação e pelo sistema de 

controle mas, nesse caso, não está incluso os elementos finais de controle; 

c) MIV: denominação de ―Main Instrumentation Vendor‖ um termo que define que o 

fornecedor é responsável apenas pelo fornecimento da instrumentação não estando incluso a parte 

do controle e elementos finais de controle; 

d) SGA: denominado Sistema Global de Automação onde basicamente somente a 

automação está inclusa; 

e) MAEC: denominação de ―Main Automation and Electrical Contractor‖ um termo mais 

amplo que inclui no escopo o fornecimento dos sistemas de distribuição de energia elétrica, 

subestações, motores e acionamentos.  

Essas definições, no entanto não podem ser consideradas como gerais porque há muitas 

variações dentro do mercado de automação. A Figura 38 apresenta uma sumarização de como esses 

termos estão relacionados com o escopo do contratista principal do sistema de automação.  

 

Figura  38: Relações entre os modelos MAC, MAEC, MICC e MIV 
Fonte: AUTOR 
 

Alqaffas (2007) menciona a importância do envolvimento do MAC nas fases iniciais dos 

empreendimentos principalmente pelos impactos nos custos relacionados com as possiveis 

alterações. A Figura 39 apresenta o comportamento dessa relação. Nas fases iniciais do projeto 

(conceitual e planejamento) o MAC pode influenciar consideralmente na redução no custo final do 

projeto – o que já não acontece nas fases finais. Por outro lado, qualquer alteração nesse mesmo 

início tem um impacto baixo nos custos despendidos o que já não acontece no final onde qualquer 

alteração necessaria tem um custo elevadíssimo.  
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Figura 39: Influência do MAC nos resultados do projeto 
Fonte: ALQAFFAS (2007) 

 

O mesmo Alqaffas (2007) menciona a importância da participação do MAC em todas as fases 

do empreendimento citando a importância que o  fornecedor da automação participe ja na fase 

conceitual como consultor e oriente na utilização das melhores soluções de automação a serem 

implementadas. Alqaffas (2007) cita que na fase do detalhamento é importante que o MAC participe 

da especificação dessas soluções para que seja possível a correta utilização de todos os 

componentes. Já na fase do suprimento o MAC tem que prover a maior quantidade de instrumentos, 

medidores, equipamentos, softwares e aplicativos de forma a se garantir a uniformidade e integração 

das soluções. Por fim, na fase da operação, o MAC tem que garantir a perfeita utilização das 

soluções previstas participando diretamente da supervisão das atividades (Figura 40). 

 

 

 

 

 

Figura  40: Participação do MAC no EPC 
Fonte: ALQAFFAS (2007) 

.  
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Alqaffas (2007) recomenda que várias atividades importantes devam já ser executadas 

notadamente já durante a fase do conceitual ou FEED (Front End Engineering and Design), para que 

os benefícios do conceito do MAC possam ser maximizados. Por exemplo, na sua visão, a estratégia 

do empreendimento deve considerar a definição do escopo do MAC logo após a aprovação do projeto 

conceitual e a definição do fornecedor não mais que duas semanas após o início da fase FEED do 

projeto. Também sugerem que o pessoal do MAC já esteja engajado no time de execução do FEED 

de 8 a 12 semanas após seu início e que haja participação efetiva na seleção do Contratista que irá 

executar o projeto através da prestação de esclarecimentos, definições de escopo e avaliações 

(Figura 41). 

 

Figura 41: Envolvimento do MAC no FEED 
Fonte: ALQAFFAS (2007) 
 
 

Shanker (2008) menciona também a influência do MAC no custo total de propriedade que 

considera o custo do empreendimento baseado não somente no capital investido, mas também nos 

custos operacionais. Não é esperado um grande aumento no CAPEX (Capital Expenditure ou Gastos 

de Capital) para implementação da planta quando se compara o MAC com as formas tradicionais de 

suprimento por commodity
7
, porém é esperada uma considerável redução do OPEX (Operational 

Expenditures ou Gastos de Operação) com a sua utilização. Shanker também menciona que a 

escolha do melhor fornecedor para a automação deve considerar esse custo total de propriedade 

(TCO - total cost of ownership ou Custo Total de Propriedade) e não somente o CAPEX. 

Essa questão da influência do MAC no CAPEX. OPEX e TCO são particularmente 

importantes. O fato de haver um fornecedor único para toda a automação do empreendimento 

                                                 
7
 Material sem uma especificação detalhada 
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poderia acarretar um aumento do preço por parte do fornecedor da automação - já que este teria a 

exclusividade no fornecimento de toda a planta. 

Há duas formas dos usuários finais se protegerem dessa prática: a) realizando a escolha do 

fornecedor do MAC mediante um processo de seleção os preços dos componentes é um item de 

avaliação e; b) formalizando acordos comerciais com os fornecedores do MAC. Essa ultima prática 

tem sido muito comum no mercado de óleo e gás e o Quadro 7 apresenta alguns desses acordos 

celebrados nos últimos anos entre empresas petrolíferas e alguns dos tradicionais fornecedores de 

automação do mercado mundial. O objetivo principal desses acordos é garantir os preços no 

suprimento dos materiais e serviço (WOLL, 2011). 

Quadro 7: Acordos Para Fornecimento de MAC 

Fonte: AUTOR 
 

O MAC tem sido muito utilizado pelas empresas petrolíferas em inúmeros projetos ao redor 

do mundo com bastante sucesso e essa quantidade tem aumentado nos últimos anos. A Figura 42 

apresenta uma sumarização dos projetos existentes/futuros com a data prevista de início dos 

mesmos e que estão sendo monitorados por uma das importantes empresas de automação que atua 

nesse mercado. Pode-se admitir que os números apresentados a partir do segundo semestre de 2014 

podem ser ainda maiores e não estão representados na figura pelo estágio de desenvolvimento dos 

projetos e, portanto não há ainda maiores informações. 



 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 42: Projetos MAC na Indústria de O&G 
Fonte: AUTOR 

 

A apuração dos benefícios do MAC pode ser realizada através da mesma sistemática que 

define o sucesso dos projetos. E a quantificação de ambos é normalmente muito difícil (RUTKOWSKI, 

2011). Embora haja diferentes elementos para a caracterização do sucesso de um projeto e eles 

podem ter diferentes ponderações de importância mesmo dentro dos mesmos segmentos, Hamilton e 

Gibson (1996) fizeram um estudo sobre essa questão e concluiram que as métricas primárias para a 

apuração do sucesso de um projeto pode ser reduzida em quatro categorias: 

a) Se os objetivos do usuário final foram atendidos 

b) Se os custos do projeto estão dentro da orçamentação inicial; 

c) Se o projeto foi concluido dentro do cronograma estabelecido; 

d) Se o projeto opera de acordo com o desempenho especificado. 

A utlização do MAC permite encontrar-se benefícios em quatro áreas básicas: 

a) Custo Final dos Projetos; 

b) Redução do Tempo de Comissionamento; 

c) Maior Padronização; 

d) Melhor Coordenação. 

Observa-se que essas quatro áreas de benefícios estão alinhadas com as categorias para 

apuração do sucesso dos projetos proposta por Hamilton e Gibson (1996):  



 

 

98 

a) Objetivos do usuário final: a melhor padronização facilita a operação e manutenção da 

planta e, portanto atende ao objetivo principal do usuário final que é a otimização dos resultados do 

seu investimento;  

b) Custos do projeto: é a primeira das hipóteses básicas de benefícios do MAC; 

c) Cronograma dos projetos: também se tem a hipótese da redução do tempo dos 

comissionamentos da planta que poderá contribuir para o estabelecimento ou melhoria do 

cronograma do empreendimento; 

d) Desempenho: aqui também temos duas possíveis contribuições do MAC na medida em 

que uma melhor padronização da planta e coordenação na execução do projeto. 

A redução nos custos dos projetos é esperada devido aos seguintes aspectos: 

a) Redução na quantidade de horas de engenharia e custos de correção devido a 

retrabalhos; 

b) Redução na quantidade de custos gerais de projeto; 

c) Ganhos de escala na engenharia e no fornecimento dos itens de automação, 

instrumentação e elementos finais de controle; 

d) Padronização das ferramentas de projeto; 

e) Processos de compra mais eficientes; 

f) Agilização dos ciclos de revisão e aprovação 

g) Redução e padronização da documentação; 

h) Redução e melhoria das interfaces; 

i) Redução das rotinas de testes; 

j) Redução dos custos de instalação; 

k) Processos de configuração, programação e parametrização mais eficientes. 

E a literatura pesquisada permitiu encontrar-se diversos casos que comprovam essas 

afirmações: 

a) Vasser (2008), um dos seus principais executivos da ExxonMobil, declarou que a 

economia da utilização do MAC pode trazer ganhos de até 30% no custo final dos projetos. A Figura 

43 apresenta os resultados sumarizados pela ExxonMobil nos seus quase 15 anos de utilização 

desse modelo de contratação. Pode-se observar que o custo final é menor principalmente devido à 

redução nos custos da engenharia de detalhamento, no fornecimento dos sistemas de controle de 

processos e segurança e principalmente no comissionamento. Observa-se, no entanto, como 

esperado, um maior custo na engenharia básica (FEED) pelo envolvimento do fornecedor do MAC já 

nas fases iniciais do projeto. 
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Figura 43: Ganhos nos Custos com o MAC segundo Exxon 
Fonte: VASSER (2008) 

. 

b) Resultados muito semelhantes são relatados pela Shell que também tem uma grande 

experiência na execução de projetos com o uso do conceito do MAC. Veerman (2006), gerente de 

instrumentação e de controle de processos de um dos maiores empreendimentos com o MAC da 

Shell também sumarizou na Figura 44 o comparativo na execução dos projetos da forma tradicional e 

com o MAC. Podem-se observar ganhos significativos na engenharia de detalhamento e 

principalmente no fornecimento dos materiais dos sistemas de instrumentação e controle de 

processos.  Observa-se também uma redução significativa nas alterações de custos (change orders) 

na fase de suprimento de materiais onde o impacto é muito significativo em que pese um aumento de 

custos dessas alterações na fase de engenharia básica que tem pouco impacto nos custos finais do 

projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44: Ganhos nos Custos com o MAC segundo Shell 
Fonte: VEERMAN (2006) 
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c) A Fluor é um grande integrador de sistemas de automação com grande experiência em 

projetos de porte e também é uma assídua utilizada em seus projetos do modelo MAC. MAC. Scotti 

(2011), vice-presidente da Fluor resume na Figura 45 a sua experiência nesses grandes projetos. 

Pode-se observar nos dados da Fluor que há uma economia de 10% no custo total do pacote de 

engenharia e materiais de instrumentação e automação e principalmente uma redução significativa 

nos custos das alterações de projeto (change orders). Observa-se também uma redução nos tempos 

de execução dos projetos e na antecipação da partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Ganhos nos Custos com o MAC segundo Fluor 
Fonte: SCOTTI (2011) 

 

d) A Dow Chemical é outra empresa que relata ganhos significativos do uso do MAC em 

seus projetos. Através de um relatório emitido pela ARC ADVISORY GROUP (2007) foi relatado 

ganhos da ordem de 20% nos custos totais do projeto utilizando-se essa metodologia de contratação 

da automação em seus projetos. A Figura 46 sumariza a experiência da Dow em seus grandes 

empreendimentos. Podem-se observar ganhos significativos principalmente na instalação dos 

sistemas (cerca de 35%) e nos custos de engenharia (cerca de 20%) – devido principalmente a 

redução de fiação e principalmente devido a padronização adotada. Observa-se também uma 

redução significativa na inspeção, ou seja, verificação do desempenho dos sistemas (cerca de 30%) 

basicamente devido a facilidade como os mesmos são realizados.  
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Figura 46:  Ganhos nos Custos com o MAC segundo Dow 
Fonte: ARC ADVISORY GROUP (2007) 

 

Também no comissionamento é esperada uma redução significativa com uso do MAC em 

relação às formas tradicionais de execução dos projetos devido aos seguintes aspectos: 

a) Padronização da instrumentação e demais equipamentos da automação; 

b) Redução na quantidade de horas de trabalho em campo com redução dos custos de 

correção devido a retrabalhos 

c) Redução na quantidade de custos da fase de comissionamento e partida; 

d) Ganhos de escala no comissionamento com redução da curva de aprendizado para a 

partida dos equipamentos; 

e) Padronização das ferramentas de controle do comissionamento; 

f) Redução da quantidade de equipes para realização do comissionamento; 

g) Agilização dos processos de compra de consumíveis e sobressalentes; 

h) Agilização dos ciclos de revisão e aprovação; 

i) Redução e padronização da documentação do comissionamento; 

j) Redução e melhoria das interfaces; 

k) Redução das rotinas de testes; 

l) Redução dos problemas técnicos com equipamentos, medidores e instrumentos durante 

a partida; 
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m) Processos de configuração, programação e parametrização mais eficientes e 

padronizados. 

O exemplo citado no tópico anterior pela Exxon (VASSER, 2008) mostra uma redução de 

quase 60% no valor do comissionamento e partidas com a utilização do modelo MAC. Já a Dow no 

tópico anterior relata uma redução de cerca de 15% no custo do comissionamento e partida. Alguns 

exemplos também foram identificados na pesquisa e provavelmente um dos mais interessantes é o 

relatado feito pela Emerson (2007) que relata um tempo médio de comissionamento de uma malha 

tradicional de três a cinco horas e conseguiu-se uma redução de 90% utilizando-se tecnologias de 

instrumentação digitais apoiadas no modelo MAC. 

Já o fato de termos um único fornecedor do sistema de automação permite uma melhor 

padronização do projeto. Os principais ganhos são: 

a) Automação integrada favorecendo um sistema de informação para a operação mais 

otimizada; 

b) Padronização das rotinas de manutenção por todas as unidades da planta; 

c) Padronização dos programas de treinamento dos operadores e dos simuladores do 

processo; 

d) Padronização das rotinas de otimização dos processos; 

e) Padronização das arquiteturas de automação e sistemas de comunicação e transferência 

de dados; 

f) Padronização dos procedimentos e demais documentos de controle; 

g) Padronização dos inventários de sobressalentes da planta; 

h) Redução na quantidade de softwares aplicativos. 

Na realidade esse tópico é quase uma compilação prática das reduções nos custos do projeto 

como um todo. Porém algumas observações puderam ser verificadas em termos de redução dos 

custos de operação das plantas e um bom exemplo encontrado foi relatado por Greer (EMERSON, 

2007), diretor de projeto da plataforma da Shell denominada Malampaya que reportou uma economia 

de cerca de USD 17 M em cinco anos somente no custo das calibrações dos instrumentos devido à 

padronização do projeto.  

E por fim, espera-se que a melhoria dos processos de coordenação dos trabalhos e equipes 

seja o grande fator gerador de benefícios com o uso do MAC. Os principais ganhos nesse item são 

relacionados a: 

a) Redução na quantidade de interfaces entre os contratistas e o usuário final no tocante a 

definição da disciplina de automação; 

b) Redução no tamanho das equipes de engenharia e planejamento. 

c) Redução na quantidade de retrabalhos devido a erros de especificação; 
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d) Redução na quantidade de custos gerais de projeto; 

e) Padronização das ferramentas de projeto; 

f) Agilização dos ciclos de revisão e aprovação 

g) Redução e padronização da documentação; 

h) Menores prazos e mais eficiência no desenvolvimento dos projetos. 

Nesse tópico pode-se comprovar os benefícios do MAC fundamentado nos dados das 

empresas citadas principalmente no tocante ao desenvolvimento da engenharia de detalhamento – é 

nesse momento que os ganhos desse modelo se mostram mais nítido: a Exxon relata uma redução 

de quase 20% na execução de detalhamento e a Shell relata 50% nesse mesmo item. Já a Dow 

Chemical reportou uma redução de 20% nos custos de engenharia principalmente devido à 

padronização dos procedimentos e documentos. 

É muito difícil conseguir-se dados para efetuar-se uma quantificação dos benefícios do MAC 

em relação a uma execução tradicional simplesmente porque os projetos não são iguais e todos têm 

suas particularidades especificas. Pode-se encontrar alguns dados baseados principalmente na 

experiência de grandes usuários finais ou integradores que relatam ganhos considerando que já 

executaram projetos similares com as duas formas.  A pesquisa mostra dados levantados junto a 

esses experimentados profissionais e/ou empresas tradicionais que atuam nesse mercado e portanto 

devem ser considerados com as devidas ressalvas porque podem estar carregados de algum 

interesse comercial. 

A consideração do MAC como a forma de inserção da automação no modelo do PEpC está 

baseada em alguns conceitos básicos já estudados pela academia. Dentre esses conceitos podemos 

citar o Gerenciamento de Interfaces e o Envolvimento Antecipado dos Contratistas. 

A gestão de interfaces tem sido estudada principalmente na construção dos grandes 

empreendimentos por diversos autores (SHOKRI et al., 2011; CHEN et al., 2006; LIN, 2009; COLLINS 

et al., 2010; CRUMRINE et al., 2005; PAVITT; GIBB, 2003). Shokri et al. (2012) mencionam que 

várias interfaces são criadas em um projeto de construção por causa de sua  

complexidade e as necessidades dos vários intervenientes. Como os participantes do projeto 

precisam de informações para realização de tarefas, é fundamental a gestão eficaz dessas interfaces 

uma vez que vários acordos e relações entre esses participantes são gerados.  A Figura 47 

esquematiza essas relações entre os pacotes de contrato, os pontos de interface e os acordos de 

interface. 
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Figura 47: Relações de Interface nos Projetos 
Fonte: SHOKRI (2012) 

 

Collins et al.(2010) mencionam que existem três tipos de interfaces (Figura 48): a) Interfaces 

inter-projeto: são as relações entre os participantes diretos diretamente envolvidos na execução e 

planejamento do projeto; b) Interface intra-projeto: interfaces entre as organizações envolvidas no 

projeto; c) Interface extra-projeto: interfaces entre as organizações diretamente envolvidas nos 

projetos e terceiras-partes (governo ou entidades ambientais, por exemplo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48: Tipos de Interface 
Fonte: SHOKRI (2012) 

 

Huang et al. (2008) mencionam que há duas causas principais para a falha na execução da 

gestão dessas interfaces: o conhecimento e o ambiente. Esses autores mencionam que são 

considerados fatores de conhecimento os resultados da gestão, a experiência e os problemas de 
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coordenação. São relatados como origem desses problemas a falta de comunicação,o 

desalinhamento e falta de coordenação entre as partes, ineficientes tomadas de decisão, a má gestão 

de responsabilidades, pobre definição de escopos de projetos e  interfaces. Além disso citam também 

o não conhecimento das partes interessadas com o escopo e as imprecisas definições do orçamento,  

cronogramas, seleção inadequadas de tecnologias e constantes mudanças nos processos. Os fatores 

ambientais citados são basicamente as exigências de outras partes do projeto ou partes externas que 

não são consideradas como as obrigações do contrato, normas e regulamentos. Contratos 

incompletos, detalhes obscuros em documentos de engenharia e as constantes mudanças no projeto 

básico são relatados pelos autores como os problemas mais comuns nessa área. 

Há vários autores que apresentaram modelos genéricos para abordar a gestão das interfaces 

(LIN, 2009; CAGLAR; CONNOLY, 2007; PAVITT; GIBB, 2003) e especifcamente para o segmento de 

grandes construções, Shokri et al. (2012) propuseram um modelo de cinco passos: a) a identificação 

das interfaces; b) o conhecimento e documentação sobre as características dessas interfaces; c) o 

estabelecimento de um mecanismo formal de transferência de informações entre as partes; d) a 

confirmação do canal de comunicações entre as partes; e) o fechamento da interface quando há a 

confirmação que as partes envolvidas concordam com a eficiência, precisão e conclusão sobre as 

informações e tarefas. 

Especificamente no caso do MAC podemos verificar que há o endereçamento de vários dos 

aspectos já estudados pela academia e que corroboram para sua utilização nos projetos das grandes 

plantas petroquímicas: 

a) Melhoria da comunicação entre os contratistas e os usuários finais em termos da 

utilização das melhores tecnologias (CAGLAR; CONNOLY, 2007); 

b) Aumento da segurança e redução dos efeitos dos processos perigosos (KELLY e 

BERGER, 2006); 

c) Definição das dinâmicas e estratégias de comunicação mais ágeis (CHEN et al., 2006); 

d) Estabelecimento de uma comunicação sem erros entre a arquitetura do projeto e as 

demais disciplinas (SIAO et al., 2011). 

No tocante ao conceito do envolvimento antecipado dos contratistas na execução dos 

projetos, como preconizado no trabalho de Vorster et al. (1998) para o Construction Industry Institute, 

Song et al. (2009) definem que esse envolvimento é uma relação entre um ou mais contratistas com o 

usuário final ou o contratante, que os envolve já nas fases iniciais do projeto para que possam 

contribuir com o seu conhecimento e experiência. Essa abordagem enfatiza que o envolvimento direto 

do contratistas nessa fase traz ganhos tanto no projeto de engenharia como na construção 

(JERGEAS; PUT, 2001) e que são maiores na medida que esse envolvimento é o mais cedo possivel 

(MENSELSOHN, 1997). 

Esse envolvimento precoce acarreta vantagens apresenta várias vantagens distintas ao se 

analisar os vários aspectos da construção. Em primeiro lugar, quando se compara com os usuários 

finais, os contratistas tem maior nível de especialização na construção por causa de sua formação 
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com profundo conhecimento dos materiais de construção, métodos e práticas. E além disso os 

contratistas possuem mais informações específicas sobre a disponibilidade e limitações de recursos 

em termos de custo e desempenho. Em segundo lugar a interação entre os contratistas e o usuário 

final permite melhor operação da planta baseado nas soluções já testadas. Por fim, em terceiro lugar 

há redução de desperdícios no uso na mão-de-obra e insumos (PULASKI; HORMAN, 2005).  

Em termos do envolvimento nas fases iniciais, Song et al. (2009) menciona os ganhos em termos 

de custos e no atendimento do prazo de entrega como uma função direta do momento de 

envolvimento do contratista no projeto. A Figura 49 sumariza esses achados e pode-se observar uma 

possibilidade de redução de 12% na duração do projeto e de 5,5% no custo da mão-de-obra baseado 

nas premissas efetuadas. 

 

Figura 49: Ganhos no Custo e no Tempo do Projeto em Função do Envolvimento do Contratista 
Fonte:  SONG et al. (2009) 
 
 

Os benefícios desse envolvimento antecipado não se restringem apenas as aspectos de  

tempos, custo, segurança,  qualidade e desempenho (GIL et al., 2004; JERGEAS; PUT, 2001; UHLIK; 

LORES, 2998; VALKENBURG et al., 2007; NIJSTEN; ARTS, 2007; MOLENAAR et al., 2007; 

TRIGUNARSYAH, 2004). Há registros também de vantagens em termos de melhor uso da carga (GIL 

et al., 2004) e melhor relacionamento entre as partes com menos processos judiciais e construção de 

uma melhor reputação (ARDITTI et al., 2002). 

A volatilidade dos mercados durante a primeira década do século 21 século ensinou os 

profissionais de gestão de materiais a adaptarem-se rapidamente às mudanças e a importância desse 

conhecimento especializado oferecem a oportunidade para refinar-se os procedimentos, sistemas de 

depuração e melhoria de desempenho. O envolvimento antecipado dos contratistas no projeto 

permite aproveitar-se as vantagens competitivas globais (CALDAS et al., 2014). 

2.4 A SELEÇÃO DE FORNECEDORES 

Na segunda metade do século XX as empresas foram forçadas a se tornarem globalmente 

competitivas, assim, passaram a adotar técnicas de melhores práticas. Nesse tempo se começou a 

perceber que a eficiência na cadeia de suprimentos poderia gerar melhoria de rendimentos à firma 
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(COUSINS; MENGUC, 2006). Essa vertente de conhecimento foi fortalecida com o surgimento do 

conceito de cadeia de valores de Porter (1991), a qual é composta por atividades primárias e de 

apoio. Quanto maior e consistentes forem os elos entre as atividades, a empresa tende a ter 

vantagem competitiva perante a concorrência.  

Na atualidade, os fabricantes não apenas competem por preços, mas, pela capacidade de 

cumprir rapidamente as requisições demandadas pelos clientes. Seguindo esse pensamento, 

Lambert e Cooper (2000) afirmam que na arena competitiva, o intuito é o de clarificar a utilização de 

estratégias para enfrentar os rivais, isso porque a competição passou do nível de negócios individuais 

para o de cadeias de suprimentos.  

Essa internacionalização de empresas é uma realidade não apenas nos países mais 

avançados, mas também nos que estão em desenvolvimento. Diante da complexidade do assunto, 

geralmente os estudos nessa área são caracterizados como multidisciplinares.  

As chamadas Cadeias de Valor Global surgiram para atender as necessidades tanto dos 

consumidores quanto das organizações. Ao realizar parte das atividades de suprimentos entre as 

fábricas nacionais, as estrangeiras e os subcontratados, as firmas mantêm a estratégia de 

crescimento atendendo e fabricando em países estrangeiros, ampliando com isso a possibilidade de 

desenvolvimento empresarial. Diante disso as operações de empresas multinacionais, globais, 

internacionais e transnacionais (BARTLETT; GHOSHAL, 1987) passaram a ser governadas pela  

cadeia de valor global.  

Dependendo do tipo de cadeia global, as organizações envolvidas tem a oportunidade de 

trabalhar os recursos de modo a não serem copiados tão facilmente pelos concorrentes. O seu 

entrelaçamento, por exemplo, pode gerar a ambiguidade causal que é fundamental nesse processo 

por dificultar a identificação dos recursos por parte da concorrência.  

Essencialmente, os recursos financeiros, a localização, a estrutura de comunicação e a 

tecnologia são percebidos por diferentes autores como cruciais para que essas organizações tenham 

sucesso. Os recursos financeiros são vitais por viabilizar a operação e o funcionamento da cadeia.  

Quando gerenciados de modo satisfatório, podem viabilizar a grande maioria dos demais ativos  

(HITT et al., 2002). Quanto à localização, envolve múltiplos fatores, como por exemplo, a escolha dos 

países onde os produtos serão produzidos ou os serviços prestados, os locais que são fontes de 

matéria-prima e mão-de-obra e a definição de onde distribuir/exportar (PENROSE, 2006; 

WERNERFELT, 1984). Vernon (1966) explica que algumas dessas decisões dependerão do estágio 

do ciclo do produto. Na perspectiva teórica da visão baseada em recursos, Wernerfelt (1984) é um 

dos autores que demonstra preocupação com o produto por desempenhar também papel de pivô 

sobre outros recursos.  Em relação à estrutura de comunicação, ela é fundamental (COUSINS e 

MENGUC, 2006) quando se atua numa cadeia global pela necessidade de integração das operações 

logisticas. Por fim temos a tecnologia como fator de diferenciação do fornecedor  (VERNON, 1966;  

PRATER; GHOSH, 2006). Ou seja, a seleção de um fornecedor deve considerar a detenção desses 

quatro recursos. 
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Especificamente no objeto deste trabalho, como mencionado por Emmendoerfer et al. (2009), 

a compra de equipamentos e sistemas é um item muito importante  dentro dos grandes projetos de 

construção de plantas petroquimicas e portanto, é um ponto estratégico para a alocação de esforços. 

A principal forma de alocar tais esforços é por meio da definição dos critérios que determinam o que é 

relevante para a empresa na hora de escolher um fornecedor. Nesse contexto, pensando em um 

sistema de transformação, com entradas e saídas, pode-se dizer que as entradas do setor de 

compras de uma empresa são as necessidades da empresa, os fornecedores existentes, os 

fornecedores a serem desenvolvidos e a busca por capital. Como saídas têm-se matérias-primas, 

produtos acabados, qualidade, preço, condições de entrega e prazo. Usualmente, as organizações 

centram-se nas saídas preço e qualidade, mas, na prática, o que elas buscam é um conjunto de 

aspectos mais completo. Cabe ao setor de compras a obtenção de tudo aquilo que desejam 

(ENSSLIN et al., 2013). 

O problema de seleção de fornecedores (SSP - Supplier Selection Problem) é tratado 

tradicionalmente como um problema de decisão envolvendo a avaliação de multiplos critérios 

(BARBA-ROMERO; POMEROL, 1997). Malczewski (1999) sugeriu que o problema dessa natureza 

considera: a) um objetivo; b) um conjunto de decisores; c) um conjunto de critérios de decisão;  d) um 

conjunto de alternativas; e) um conjunto de estados de natureza e; f) um conjunto de alternativas. 

Wilston (2003) considera ainda que consiste em ponderar o efeito de mais de uma ação sobre um 

determinado resultado ou objetivo.  

Os decisores também chamados de agentes ou tomadores de decisão, são os responsáveis 

pela tarefa de fazer escolhas e assumir preferências. As allternativas são as ações (opções de 

solução, características) a serem avaliadas isoladamente. Os critérios são as ferramentas que 

permitem a comparação das alternativas de acordo com pontos de vistas particulares. Os critérios 

devem obedecer a três condições para que formem uma família coerente de critérios. São elas (ROY; 

BOUYSSON, 1993):  

a) exaustividade, que obriga a descrição do problema em todos os seus aspectos 

relevantes;  

b) coesão, que, em linguagem não formal, impõe a correta distinção de quais critérios são 

de maximização e quais são de minimização;  

c) não redundância, que exclui critérios que avaliem características já avaliadas por outros 

critérios, porém, com a condição de que a retirada de algum critério não afete as 

condições de exaustividade e coesão. 

Esse processo de escolha é essencialmente de gerenciamento e é óbvio que nenhum 

método irá substituir o conhecimento do decisor porém, Stewart (1992) comenta que é prudente a 

utilização de técnicas apropriadas no sentido de auxiliar os envolvidos no processo decisório.  

O SSP é definido por Saen (2007) como o processo através do qual os fornecedores são 

escolhidos, analisados e avaliados para fazerem parte da cadeia de suprimentos. Sonmez (2006) 

considera esse problema complexo de decisão por conter múltiplas alternativas e múltiplos critérios 
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(qualitativos e quantitativos e que podem ser conflitantes entre si) e por apresentar restrições 

impostas ao processo de compra. 

Trata-se de um problema de decisão por envolver trade-offs (escolhas) entre os vários 

critérios que devem ser considerados durante o processo decisório. SAEN (2007) comenta que a 

seleção acertada de fornecedores pode reduzir significativamente os custos de aquisição e melhorar 

a competitividade da empresa além de reduzir também os problemas de má-qualidade e de elevados 

tempos de entrega dos produtos. Ho et al. (2010) mencionam a importância desse assunto na 

academia com dezenas de artigos internacionais publicados somente no começo do século XXI, 

quanto aos critérios e abordagens de seleção utilizadas para uma cadeia de suprimentos eficiente. 

A busca desses critérios primários de avaliação é a parte principal de qualquer sistema de 

avaliação de fornecedores e inicialmente busca-se o maior número possível a partir de um sumário de 

entrevistas com os decisores. Nesse contexto, ENSSLIN et al. (2013) realizaram uma vasta pesquisa 

para a identificação dos principais elementos primários de avaliação para o mercado de projetos de 

engenharia destinados à grandes empreendimentos. Foram identificados 108 critérios que puderam 

ser agrupados em três grandes áreas de preocupação: 

a) Estrutura: engloba os conceitos que analisam a capacidade do fornecedor em fornecer ou 

prestar os serviços que são objeto do seu escopo; 

b) Comprometimento:engloba os conceitos que mostram como deve ser a relação do 

fornecedor com o contratante; 

c) Portfólio: engloba os conceitos que mostram o que o fornecedor está apto a fornecer. 

Tecnicamente um fornecedor que tenha um melhor resultado nessas três áreas fundamentais 

tem melhores condições de prestar um melhor serviço ao contratante (ENSSLIN et al. (2013). 

Especificamente no caso do fornecimento de sistemas de automação para os grandes 

projetos petroquimicos, Barateiro (2011) apresentou uma série de conceitos de avaliação que são 

enquadráveis nos critérios fundamentais encontrados por ENSSLIN et al. (2013) conforme 

apresentado no Quadro 8. 

Os critérios de avaliação definidos por Barateiro (2011) estão diretamente ligados à três 

conceitos básicos importantes do ciclo de vida dos empreendimentos:  

a) Manutenibilidade: A concentração de equipamentos em um mesmo fabricante otimiza os 

inventários de sobressalentes e permite melhor treinamento da mão-de-obra;  

b) Interoperabilidade: Um maior portfólio de equipamentos de um mesmo fabricante permite 

maior facilidade na integração dos seus componentes diminuindo os problemas de 

comunicação e protocolos: 

c) Operabilidade: A padronização da maior parte dos equipamentos com um mesmo 

fabricante permite maior disponibilidade das plantas devido a sua melhor 

manutenibilidade e interoperabilidade. 
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Quadro 8: Critérios de Avaliação para Automação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR 

2.4.1 O Método AHP 

O processo de seleção de fornecedores possui várias metodologias já estudadas pela 

academia e uma das primeiras, no ambiente das decisões multicritério discretas. foi proposta por  

Saaty (1980) e denominado de AHP (Analytic Hierarchy Process). O autor sugeria que a tarefa mais 

criativa relacionada a tomar uma decisão é escolher os fatores que são importantes para essa 

decisão. Dessa forma, a aplicação de uma metodologia apropriada para definir o nível de importância 

relativa dos critérios de avaliação é plenamente justificavel e deve ser entendido como uma boa 

prática porque nem sempre os decisores estão convictos ou são consistentes em seus julgamentos 

(SAATY, 1980).  

O método AHP divide o problema em níveis hierárquicos, facilitando sua compreensão e 

avaliação, e determina por meio da síntese dos valores dos decisores, uma medida global para cada 

uma das alternativas, priorizando-as ou classificando-as ao finalizar o método (GOMES et al., 2004). 

O método se utiliza de matrizes de comparação par-a-par, que permitem a relização de cálculos a 

partir dos critérios de avaliação de forma a obter um indicador definitivo (razão de consistência), cujo 

valor aponta incoerências no julgamento dos decisores.  
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De Boer (1998) desenvolveu então um framework (modelo) – sistema de ideias, regras ou 

crenças que são utilizadas no planejamento ou na decisão, para a seleção dos fornecedores 

composto das seguintes etapas: 

a) Formulação do problema: consiste na investigação se um determinado problema na 

cadeia de suprimento pode ser resolvido com a correta seleção dos fornecedores; 

b) Definição dos critérios de avaliação: consiste em definir os critérios que serão utilizados 

na seleção dos fornecedores para solução do problema; 

c) Qualificação: consiste em identificar quais, dentro os fornecedores conhecidos, devem 

participar do processo de avaliação mais apurado, reduzindo-se assim, o conjunto de 

alternativas e a complexidade da avaliação; 

d) Seleção final: consiste em classificar esse conjunto de fornecedores, baseado nos 

critérios escolhidos, a fim de definir qual ou quais alternativas deverão ser consideradas. 

De Boer et al. (2001) mencionam que a maioria dos modelos existentes são voltados apenas 

na etapa final  do framework (modelo), com foco apenas no estabelecimento de uma simples medida 

de comparação entre as alternativas, o que é extremamente preocupante uma vez que ―o resultado 

da seleção final dos fornecedores é extremamente dependente das decisões tomadas nas etapas 

anteriores‖.  

 Assim, em termos de modelagem, para gerar prioridades, o problema de decisão precisa ser 

decomposto nos seguintes passos: 1) definição do problema; 2) estruturação da hierarquia de 

decisão; 3) construção das matrizes de comparação par-a-par, e; 4) utilização das prioridades obtidas 

nas comparações para ponderar as prioridades do nível imediatamente inferior (SAATY, 2008). Essa 

mesma composição foi também proposta por Silva et al. (2009). 

 A obtenção dos critérios deve ter um tratamento especial para que produzam os resultados 

satisfatórios. Uma das possibilidades é a utilização do método Delphi. Na área acadêmica esse 

método é considerado como prático e conveniente e pode ser compreendido facilmente (SHIMUZI, 

2001).  A escolha desse método também fundamenta-se nos fatos que possui um algoritmo 

relativamente simples de ser implementado computacionalmente, além de ser um dos métodos de 

auxílio à tomada de decisão sob multiplos critérios mais utilizados cientificamente em problemas 

decisórios complexos (FREITAS et al., 2008).  

Para um trabalho ser considerado pela técnica Delphi devem ser atendidos alguns conceitos: 

a troca de informações e opiniões entre especialistas, o anonimato das respostas e a possibilidade de 

revisar opiniões individuais sobre o futuro diantes das previsões e argumentos dos demais 

respondendores (WRIGHT; GIOVANAZZO, 2000). A técnica Delphi é um método desenvolvido para 

planejamento em situações em que não hajam dados históricos ou que se pretenda criar novas 

idéias, sendo utilizado para coletar ou avaliar informações ou opiniões de especialistas, onde 

problemas podem ser analisados, valores podem ser estimados e interesses futuros podem ser 

previstos (SAATY, 1990; SHIMUZI, 2008; WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000). 
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 De acordo com Wright e Giovinazzo (2000), o método Delphi se divide em três técnicas de 

previsão: a) extrapolativas que permitem uma previsão futura com base em eventos passados; 

exploratórias que concentram a análise no processo de mudança e nos caminhos viáveis para o 

futuro; c) normativas que é complementar as outras duas, visando orientar as ações que 

determinarão o futuro. O método Dephi é aplicado a um grupo de especialistas na forma de 

questionário. Com base nas respostas, alguns esclarecimentos ou modificações podem ser 

necessárias e um novo questionário é aplicado até que a convergência dos resultados seja obtida 

(BALLOU, 2001). O concenso de opiniões representa uma consolidação dos julgamentos, 

pressupondo-se que as idéias coletivas quando organizadas adequadamente são melhores que os 

julgamentos de um único indivíduo (SHIMUZI, 2001; WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000). 

Ho et al. (2010) mencionam que além do AHP existem outros métodos utilizados para 

seleção de fornecedores: DEA (Data Envelopment Analysis), Programação Matemática, CBR (Case-

Based Reasoning), ANP (Analytic Network Process), Teoria fuzzy, SMART (Simple Multi-Attribute 

Rating Technique), e GA (Genetic Algorithm). Considerou-se a adoção somente do método AHP 

destinado a problemática de escolha (Pα). Apesar de alguns problemas apontados por Bana Costa e 

Vansnick (2007), o AHP é de fácil entendimento pelos decisores das condições de exaustividade, 

coesão e de não redundância e possibilidade de verificação de incoerências no julgamento dos 

decisores (razão de consistência) -  e por isso foi usado nesse trabalho. 

Sobre os processo de seleção de fornecedores  Abbasianjahromi et al. (2013) observa que na  

literatura acadâmica é possível identificar três grupos de pesquisadores dedicados à esse tema: : 

Primeiro Grupo - aqueles que idenficaram fatores de influência na seleção de fornecedores 

em diferentes países: AHMAD; MINKARAH, 1988; SHASH; ABDUL-HADI, 1993; MBACHU, 2008; 

HARTMANN et al., 2009; 

Segundo Grupo – aqueles que tiveram foco na construção de modelos para seleção de 

fornecedores: TSERGN; LIN, 2002; ARSLAN et al., 2008; XIAOLIN et al., 2008; 

Terceiro Grupo – aqueles que estudaram formas de escolha dos fornecedores: ELAZOUNI; 

METWALLY, 2000; YIN et al., 2009). 

2.4.2 Descrição do Método AHP 

Sendo ―n‖ o número de critérios a serem comparados, esta técnica apoia-se numa matriz 

quadrada de comparação de ―n‖ x ‖n‖, onde ao longo das linhas e das colunas estão dispostos os 

critérios segundo a mesma ordem. Tem-se, assim, que 𝑎𝑦 representa a importância relativa do 

critério da Linha i face ao critério da coluna j. Dado que a matriz é recíproca, apenas é necessário 

analisar a metade triangular inferior (RAMOS, 2000). 

Com a finalidade de normalizar todas as comparações par-a-par a serem efetuadas, Saaty 

(1980) propôs uma escala de comparação de critérios (Quadro 9) com base em nove níveis 

numéricos. O uso dessa escala proporciona maior confiabilidade em relação a outras mais curtas 

(SAATY, 2006). Vale ressaltar que quando tem-se muitos decisores cuja importância atribuida a todos 
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é a mesma, pode-se utilizar a média geométrica entre os valores informados para sintetizar a opinião 

do conjunto (ACZEL; SAATY, 1983). 

Quadro 9: Escala de Comparação Entre Critérios na AHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SAATY (1980) 

 

  A determinação dos pesos que refletem a importância de cada critério se processa ao longo 
de sete etapas:  

a) Etapa 1: Construção da matriz de comparação par-a-par;  

b) Etapa 2: Cálculo do autovetor: 

Α𝑤=𝜆𝑚á𝑥   

Em que A é a matriz de comparação par-a-par, λmáx é o máximo autovetor da matriz A e w é 

o vetor de pesos pretendido. O valor do vetor w pode então ser obtido pela equação:  

𝑤𝑖 =
  𝑎𝑖

𝑛
𝑗=1  1𝑛   

    𝑎𝑦
𝑛
𝑗=1  

1
𝑛 𝑛

𝑘=1

 

c) Etapa 3: Cálculo do máximo auto-valor:  

λ
máx = 

1
n
   

w′ 1
w1

+
w′ 2
w2

+
w′ 3
w3

"+⋯
w′ n
wn

 
 

Sendo que o vetor w é otido por   𝑤′=𝐴×𝑤 

d) Etapa 4: Cálculo do índice de consistência (CI - Consistency Index): 

O valor do CI é obtido pela equação:  

CI = 
λmáx−n

𝑛−1
 

e) Etapa 5: Cálculo do índice de aleatoriedade (RI - Random Index): Saaty (1980) propôs 

valores para o RI através do cálculo do valor médio de CI obtido para matrizes recíprocas 

geradas aleatoriamente (Tabela 4).  
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Tabela 4: Índice de Aleatoriedade na AHP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de SAATY (1980) 

 

f) Etapa 6: Cálculo do grau de consistência (CR-Consistency Ratio) através de: 

𝐶𝑅= 
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 < 0,1~10% 

O grau de consistência é obtido pela relação CI/RI, para matrizes da mesma dimensão.  

g) Etapa 7: eventual reavaliação da matriz de comparação se CR superior a 0.1. A reavaliação 

da matriz é efetuada só quando o valor do CR for inferior a 0,1  

Embora seja um método mais complexo e demorado, que por vezes impõe a interação para 

garantir um grau de consistência aceitável, os resultados e o próprio procedimento adequam-se 

perfeitamente a problemas em que os critérios se encontram hierarquizados, traduzindo o processo 

de decisão. Desde modo, apenas se estabelecem comparações par-a-par entre critérios de nível 

hierárquico idêntico (RAMOS, 2000). 

Para a apresentação dos resultados efetua-se ainda o processo de normalização que 

consiste em transformar todos os valores de avaliação dos diferentes critérios (valores não 

comparáveis entre si), para uma mesma escala. Este processo viabiliza a agregação destes critérios 

e posteriormente, à respectiva combinação (Ramos, 2000). No processo de normalização de critérios 

utilizam-se frequentemente os valores máximos e mínimos para a definição de uma escala. A 

variação linear é uma forma simples de definir uma escala, definida da seguinte forma:  

𝑋𝑖 =  
𝑅𝑖−𝑅𝑚𝑖𝑛

𝑅𝑚𝑎𝑥 −𝑅𝑚𝑖𝑛
 ∗ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

Em que 𝑅𝑖  é o valor da pontuação (score) a normalizar e 𝑅𝑚𝑎𝑥  e 𝑅𝑚𝑖𝑛  são os scores mínimo e 

máximo, respectivamente. 
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2.5   COMENTÁRIOS ADICIONAIS 

Este capítulo abordou os vários aspectos que afetam o desenvolvimento dos projetos 

iniciando-se pelo estudo dos principais conceitos sobre a automação para o controle de processos 

industriais, o ciclo de vida dos projetos destinados a construção de grandes empreendimentos na 

área de óleo e gás e os impactos dessa automação na própria execução desses projetos 

considerados complexos.  

Também analisou-se modelos de contratação, sua evolução ao longo do tempo e 

principalmente focando nos projetos do tipo EPC (Engineering, Procurement and Construction) que 

são os mais encontrados na execução de empreendimentos objeto do estudo. Analisou-se o conceito 

de contratação do MAC (Main Automation Contractor), onde uma empresa fica responsável pelo 

fornecimento de todo o sistema de automação do empreendimento e pode-se relacionar esse 

conceito com o modelo de contratação PEpC (Procurement, Engineering, procurement and 

Construction), verificando-se como o MAC pode ser a forma de contratação da automação dentro do 

modelo de compras estratégicas. Por fim, estudou-se o problema da seleção dos fornecedores com 

analise das metodologias existentes e o foco na ferramenta AHP.  

A análise desses tópicos permitiu descobrir-se os principais constructos que afetam a 

resposta à pergunta básica da pesquisa. Sumarimente temos como tópicos levantados: a) Gestão de 

interfaces; b) Envolvimento antecipado do contratista; c) Uso de Cadeias de Valor Global; d) 

Aplicação de metodologias para seleção de fornecedores; e) Crescente complexidade da automação; 

f) Influência no ciclo de vida dos projetos. 

Criou-se, portanto as bases para a obtenção dos objetivos definidos com foco na otimização 

dos resultados dos investimentos destinados à construção de grandes plantas petroquímicas. 
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3 MÉTODO DA PESQUISA 

Segundo Silva e Menezes (2005), ―Pesquisa é um conjunto de ações, propostas para 

encontrar a solução para um problema, que têm por base procedimentos racionais e sistemáticos. A 

pesquisa é realizada quando se tem um problema e não se tem informações para solucioná-lo‖.   

Lakatos e Marconni (2010) sugerem que a pesquisa deva encontrar as respostas para alguns 

questionamentos básicos inerentes ao problema a ser estudado: Como? Com quê? Onde? Quanto? 

De forma análoga, Green e Tull (1970) consideram a pesquisa como sendo uma investigação 

sistemática, objetiva e profunda, cujo objetivo é encontrar informações ou princípios relevantes que 

envolvem um assunto ou problema. 

Com base nessas definições, este trabalho adotou uma metodologia científica para a 

formulação de uma resposta à pergunta inicial: como o MAC deve ser implementado desde as 

fases iniciais até o encerramento do projeto de forma que seja possivel a otimização dos 

resultados dos investimentos. Para que seja científica, deve ser feita de maneira sistemática, com 

o uso de métodos e técnicas de coleta e análise de dados correspondentes à natureza do estudo. 

O pesquisador deve ser capaz de chegar a resultados, comparações e conclusões válidas, e 

para alcançar este objetivo, ele necessita de um guia que mantenha o foco da pesquisa. O Quadro 10 

mostra o caminho percorrido desde a contextualização da pesquisa, caracterização do problema, 

definição do objetivo principal e seu desdobramento em quatro objetivos específicos, e, ainda, 

justifica as onze questões de pesquisa.  Esse é o norte de todo o processo da pesquisa. Precisa-se, 

portanto contextualizar os procedimentos técnicos utilizados na obtenção da resposta à essa 

pergunta inicial.  
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Quadro 10: Contexto, Problema, Objetivo, Objetivos Específicos e Questões de Pesquisa  

Fonte: AUTOR 

3.1      DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Segundo Cooper e Shindler (2003), a tarefa de pesquisa costuma ser tratada como um 

processo sequencial, com passos claramente definidos. O processo de pesquisa começa a partir da 

descoberta do problema. Esse problema, por sua vez, gera a necessidade de uma tomada de 

decisão, que consequentemente demanda um processo de pesquisa que dê respaldo a essa decisão. 



 

 

118 

A condução da pesquisa por etapas metodológicas dá sustentação ao conteúdo desenvolvido, o que 

torna o resultado mais confiável e gera o avanço no conhecimento.  

Após uma pesquisa bibliográfica inicial, conversas com o orientador e outros professores 

doutores e por meio do exame de qualificação, o projeto de pesquisa foi definido com a constatação 

da existência de uma lacuna na teoria. Subsequentemente, foram definidos concomitantemente a 

formulação do quadro teórico e a definição da metodologia de pesquisa, já que a leitura de outros 

trabalhos científicos contribuíram fortemente para a definição da metodologia, que por sua vez 

também direcionou a pesquisa bibliográfica.  

Com as bases conceituais definidas, foi possível propor as atividades necessárias para o 

estabelecimento de um modelo de implementação da automação dentro de grandes projetos de 

construção de plantas petroquimicas. O modelo foi então submetido a verificação da sua 

aplicabilidade através de entrevistas com os usuários finais e fornecedores desses sistemas para três 

empreendimentos – dois em construção e um já concluido. Os dados foram tratados em função das 

técnicas específicas disponíveis e os resultados avaliados à luz da teoria. O trabalho valeu-se 

também dos estudos realizados pelo autor em sua disssertação de mestrado e alguns elementos de 

pesquisa foram extraídos desse estudo e devidamente mencionados no texto dessa pesquisa para 

efeito de rastreabilidade. As etapas adotadas para condução do processo de pesquisa foram 

ilustradas na Figura 50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 50: Lógica de Condução da Pesquisa  
Fonte:  AUTOR 

 

3.2 DEFINIÇÃO DA PESQUISA 

Para responder às perguntas de pesquisa, é necessário escolher uma abordagem, ou, em 

outras palavras, o modo pelo qual os dados selecionados serão levantados, analisados e tratados. 
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Deve ser possível gerar soluções promissoras dentro do problema de pesquisa e das limitações. A 

escolha dos métodos está relacionada ao objeto de estudo. Um estudo tende a ser mais quantitativo 

ou qualitativo por sua natureza. O método quantitativo é indicado à medida que se pretende testar o 

conhecimento de forma concreta, objetiva e mensurável. Quando o objeto é consequência de um 

fenômeno não mensurável, o método adequado é o qualitativo (FIGUEIREDO; SOUZA, 2010). A 

pesquisa pode ainda ter caráter misto, o que permite ter dados mais completos e um enriquecimento 

do que se quer compreender. Logo, A ideia é saber identificar e posicionar as práticas de pesquisa 

conforme a demanda (CRESWELL, 2007).  

Do ponto de vista da abordagem do problema, este trabalho se valeu dos métodos 

qualitativos tanto para entendimento das etapas de implementação do MAC bem como das suas 

condições de contorno. Inicialmente a pesquisa bibliográfica permitiu o levantamento dos constructos 

que afetam o problema e com isso foi possivel a formulação de um modelo de implementação dessa 

automação. Para a análise da aplicabilidade do modelo proposto foram realizadas entrevistas com os 

atores envolvidos na condução de três grandes projetos de implementação do MAC. Não houve 

razão para utilização de um método quantitativo nessas etapas uma vez que a diversidade dos 

participantes era relativamente pequena e tem-se a possibilidade de acesso aos principais 

responsáveis pelo desenvolvimento desses projetos tanto do lado do usuário final, integradores bem 

como das empresas fornecedoras das soluções de automação. 

Apartir do método de abordagem e da natureza da pesquisa, são caracterizados os métodos 

adotados ou as etapas mais concretas de investigação, essas estão limitadas a um domínio particular 

(LAKATOS; MARCONI, 2010). Associadas ao procedimento técnico, as técnicas de coleta de dados 

permitem que os insumos necessários para trazer as respostas propostas pelo estudo sejam 

levantados (PACHECO, 2009). Da mesma forma, as técnicas de análise dos dados viabilizam o 

tratamento adequado desses dados. Para efeito deste trabalho foram adotadas as técnicas de análise 

de conteúdo e análise de discurso para interpretação dos dados. 

3.3  TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

Existem duas categorias de dados: primários e secundários. Para cumprir o propósito desta 

pesquisa foi necessário o uso de ambos os tipos. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, ou seja, uma consulta às fontes secundárias especializadas sobre o tema compostas 

bacisamente de literatura e documentos; e, em seguida, uma consulta às fontes primárias 

selecionadas para a realização da pesquisa quantitativa valendo-se de observação, entrevistas e 

aplicação de um questionário semi-estruturado. 

3.3.1 Pesquisa Bibliográfica 

Conforme colocado no Capítulo 2, a pesquisa bibliográfica dá ao pesquisador a chance de 

revisitar as bases que permitiram a construção do conhecimento acerca do tema tratado, impede a 

inconsciente ―reinvenção da roda‖ ou até a repetição inadvertida de erros passados. Adicionalmente, 

dá a chance de reconfiguração do que foi apresentado. Esse argumento é essencial para o caso 
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desta pesquisa. Há a necessidade de uma revisão ampla, mas sistemática dos documentos 

relacionados ao tema para que sejam organizados em um modelo referencial, conforme o objetivo 

proposto.  

A tecnologia, por um lado, proporciona o acesso dos pesquisadores a uma abundância de 

dados, mas, por outro, gera a dificuldade de lidar com eles. Sendo assim, foi necessária uma visita e 

uma revisita aos dados, em um processo orgânico de construção da revisão da literatura, como pode 

ser observado na Figura 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Etapas de Desenvolvimento da Pesquisa Bibliográfica  
Fonte: AUTOR 

 

Na etapa 1 foi construída uma árvore de palavras-chave inicial de caráter amplo, para garantir 

que a busca fosse original. No entanto, essa escolha apresenta uma consequência que é a 

dificuldade de manipular e priorizar uma base de dados mais abrangente. Por esse motivo, a etapa 2 
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envolveu a definição de critérios. A busca foi realizada de duas formas: busca pontual de artigos e 

livros e por meio de uma metodologia para seleção e priorização de artigos.  

A busca pontual de artigos e livros foi necessária para levantamento das palavras-chave e 

refinamento do problema da tese. A partir daí, foi possível elencar aquelas palavras que poderiam se 

tornar chave para a busca de artigos alinhados ao tema e aplicar uma metodologia para seleção e 

priorização da leitura.  

Com a leitura exploratória (etapa 3) foi possível definir melhor a pesquisa (etapa 4) e 

desenvolver os pré-requisitos de busca e formação da base bibliográfica referencial. Assim, na etapa 

5 foi definida a árvore de palavras-chave criada a partir do desdobramento dos objetivos de pesquisa 

em termos-chave, tanto no sentido vertical como no horizontal. 

No sentido vertical o intuito é estabelecer áreas temáticas distintas e complementares que 

possibilitem que a pesquisa feita seja abrangente. Já no sentido horizontal, as áreas temáticas são 

subdivididas em vários ramos para obtenção de profundidade e especialização no tema da pesquisa. 

Para garantir a complementaridade, as palavras são conectadas na busca com a palavra ―ou‖ e, para 

garantir a profundidade do tópico, a conexão das duas palavras é do tipo ―e‖, conforme a lógica 

boleana. 

A seleção das fontes de pesquisa levou em consideração os critérios de avaliação de 

periódicos tais como o QUALIS/CAPES para os periódicos nacionais e a classificação presente no 

Journal Citation Report (JCR) para os periódicos internacionais. Foram consultados os periódicos 

nacionais classificados com conceito A e B de acordo com os critérios do QUALIS/CAPES. Para 

escolha dos periódicos internacionais, foi utilizado o critério do JCR por meio do Journal Citation 

Index (JCI), que indica o fator de impacto dos artigos publicados nos periódicos científicos indexados. 

Finalmente, foram selecionadas duas bases de dados de dissertações e teses nacionais e 

internacionais: a Biblioteca Digital de Dissertações e Teses e o PROQUEST. Os motores de busca 

utilizados foram: EBSCO, SCIELO e CAPES. 

Após a busca nas bases de dados citadas, o conteúdo encontrado foi catalogado no software 

Endnotes™ para formação da biblioteca de artigos científicos com todas as informações sobre eles 

disponíveis. Na etapa 6, foram retirados os documentos que não tinham conexão com a pesquisa, 

pois vieram por meio da busca bruta nos motores de busca. O processo de filtro foi realizado 

inicialmente por meio da análise do título, do veículo de publicação, e do ano do artigo. Foram 

excluídos todos os artigos cujos títulos não indicavam coerência com o tema, e cujas revistas de 

publicação não agregavam valor para a pesquisa.  

Em seguida, os artigos centrais foram separados dos artigos periféricos. Artigos centrais são 

aqueles que respondem diretamente ao objetivo e às perguntas de pesquisa, já os artigos periféricos 

respondem indiretamente ao objetivo e às perguntas de pesquisa, ou abordam apenas parcialmente o 

tema central da pesquisa. Dessa forma, a base bibliográfica final foi estabelecida e à formação do 

Capítulo de revisão de literatura. 
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Eventualmente, foram necessárias buscas pontuais para aprofundamento em um tópico. 

Portanto, as etapas 7, 8 e 9 ocorreram em um processo contínuo e de certa forma, cíclico, para que 

os objetivos de pesquisa fossem cumpridos. A revisão de literatura inicial foi um importante meio para 

busca de informações acessórias, esclarecimento do raciocínio sobre o problema, desenvolvimento 

das perguntas de pesquisa, e revelação de trabalhos com conteúdo alinhado ao tema. Já a pesquisa 

final foi fundamental para a busca de informações relevantes em resposta às questões de pesquisa, 

definição de construtos, além de sugestionar abordagens metodológicas adotadas no estudo de 

temas correlatos. 

3.3.2 Pesquisa Qualitativa  

A coleta de dados para a pesquisa qualitativa foi realizada de duas formas: (a) entrevistas 

com especialistas e; (b) a análise das respostas dadas ao questionário apresentado. As entrevistas 

efetuadas foram realizadas através de questionários administrados pelo autor com os entrevistados 

presentes ou por telefone. Nela, o entrevistador fala diretamente com o respondente e a ideia é 

alcançar um entendimento maior do assunto abordado, já que uma vantagem deste tipo de 

abordagem é justamente a ausência do referencial do entrevistador na resposta  

Da mesma forma, com o intuito de obter dados reveladores, foi definido que as entrevistas 

seriam semiestruturadas, que apesar de possuírem um roteiro, dão maior liberdade ao entrevistador 

de questionar o respondente com base em uma de suas respostas (HAIR et al., 2005).  

O perfil delineado para a pesquisa qualitativa foi o uso de profissionais envolvidos na gestão 

dos projetos escolhidos para a validação do modelo proposto. Podemos agrupar esses profissionais 

em dois perfis: a) Gerentes ou Diretores do Usuário Final que são os responsáveis pelo projeto de 

implementação do empreendimento e; b) Gerentes ou Diretores do Fornecedor do Sistema de 

Automação (MAC).  No APENDICE F é possivel verificar o qualificador de cada entrevistado. 

O roteiro de entrevista foi desenvolvido com base nas perguntas de pesquisa relacionadas no 

Capítulo de Introdução e encontra-se disponível para consulta no APÊNDICE C que contém a lógica 

estruturante do questionário aplicado. Foram escolhidos três projetos de implementação de grandes 

plantas petroquimicas e portanto tivemos seis respondentes (três de cada perfil). Como os 

estrevistados eram os responsáveis diretos pelos projetos não houve necessidade de aumentar a 

quantidade da amostra. Todo o conteúdo das entrevistas foi gravado e no APENDICE F temos a 

transcrição.  

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS 

Para análise dos dados qualitativos foi adotado a análise de conteúdo. Segundo Hair et al. 

(2005), ―por meio de análise sistemática e da observação, o pesquisador examina a frequência com 

que palavras e temas principais ocorrem e identifica o conteúdo e as características de informações 

presentes no texto‖. O interessante da análise qualitativa é que há maior ênfase no indivíduo, ao 
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passo que a análise quantitativa tem em vista o coletivo e a generalização. O trabalho é bastante 

trabalhoso, mas hoje existem pacotes de software que facilitam bastante a tarefa.  

Strauss e Corbin (2008) afirmam que nesse tipo de trabalho é a análise que importa e o 

pesquisador não deve nunca permitir que as técnicas e os procedimentos se sobreponham a ela. 

Para isso, é importante que tenha consciência que no exame existem três aspectos: os dados, as 

interpretações do pesquisador e a interação que ocorre entre eles durante a coleta e a análise dos 

dados. Isso significa assumir que nenhuma interpretação é totalmente objetiva. Dessa maneira, com 

essa consciência, é possível que o pesquisador use esse processo para trazer os aspectos criativos 

de análise e evitar a condução da mesma. Ou seja, é o aumento da sensibilidade que traz os 

melhores resultados para a pesquisa. 

A análise de conteúdo requer a leitura sistemática dos documentos disponíveis e 

selecionados. Por meio dessa leitura são identificadas as categorias a serem tratadas para os 

diferentes aspectos da pesquisa. Essas categorias são vivas e ao longo do processo de pesquisa 

podem ser revistas.Com as codificações é possível interpretar e a analisar mais profundamente o 

texto, fazendo comparações, interpretando o texto dentro do seu contexto, por meio das ferramentas 

disponíveis. Dessa forma, fica viável gerar conclusões mais consistentes, analisar suas interrelações 

e prover insumos qualitativos para o quadro referencial desejado. 

Para melhor compreensão da relação entre as questões de pesquisa e a metodologia 

adotada para cumprimento dos objetivos, foi elaborado o Quadro 11. Nesse quadro síntese são 

colocadas as técnicas escolhidas para cada objetivo específico. 

É importante observar que sendo o autor o seu único pesquisador, o mesmo se tornou, 

mesmo com as precauções tomadas, suscetível aos preconceitos desta pessoa, e portanto este fato 

deve ser considerado na interpretação das conclusões e recomendações para futuros trabalhos. 

Também vale ressaltar que os temas abordados nesse trabalho são recentes e há ainda pouco 

material acadêmico. O autor procurou também valer-se das fontes mais confiáveis na indústria 

principalmente de alto nível técnico baseado em suas experiências aplicativas. Sempre que essas 

fontes não acadêmicas foram utilizadas há a devida anotação no trabalho. 
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Quadro 11: Métodos Adotados em Função das Perguntas de Pesquisas 

Fonte: AUTOR 
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4 MODELO PROPOSTO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO MAC 

A questão principal desta pesquisa é determinar como o MAC deve ser implementado dentro 

de um projeto de construção de uma grande planta petroquímica de forma que seja possível a 

otimização dos resultados desse investimento. A resposta para essa questão somente pode ser 

obtida a partir da análise dos conceitos principais discutidos na fundamentação teórica deste trabalho. 

A pesquisa bibliográfica realizada permitiu encontrarem-se os seguintes construtos principais para o 

tema: 

a) Gestão de interfaces: O sucesso dos projetos depende da boa comunicação entre os 

participantes e a redução de interfaces reduz os eventuais problemas de comunicação (SHOKRI et 

al., 2011; CHEN et al., 2006; LIN, 2009; COLLINS et al., 2010; CRUMRINE et al., 2005; PAVITT; 

GIBB, 2003; SHOKRI, 2012; CAGLAR; CONNOLY, 2007; KELLY; BERGER, 2006; SIAO et al., 2011); 

b) Envolvimento antecipado do contratista: quanto mais cedo o contratista é engajado nos 

projetos melhores são os resultados em termos de custos, prazos e qualidade uma vez que há melhor 

utilização do seu conhecimento (SWIFT, 2008; JERGEAS; PUT, 2001; MENSELSOHN, 1997; 

PULASKI; HORMAN, 2005; SONG et al., 2009; GIL et al., 2004; UHLIK; LORES, 2998; 

VALKENBURG et al., 2007; NIJSTEN; ARTS, 2007; MOLENAAR et al., 2007; TRIGUNARSYAH, 

2004; ARDITTI et al., 2002; CALDAS et al., 2014); 

c) Uso de uma Cadeia de Valor Global: a globalização dos projetos petroquímicos obriga o 

uso de uma cadeia de fornecedores com alcance mundial (COUSINS; MENGUC, 2006; LAMBERT; 

COOPER, 2000; BARTLETT; GHOSHAL, 1987; HITT et al., 2002; ENSSLIN et al., 2013); 

d) Aplicação de uma metodologia de seleção de fornecedores: o uso de uma sistemática 

padronizada permite a escolha do melhor fornecedor devido à redução das subjetividades (DE BOER, 

1998; DE BOER, 2001; HO et al., 2010; AHMAD; MINKARAH, 1988; SHASH; ABDUL-HADI, 1993; 

MBACHU, 2008; HARTMANN et al., 2009; TSERGN; LIN, 2002; ARSLAN et al., 2008; XIAOLIN et al., 

2008; ELAZOUNI; METWALLY, 2000; YIN et al., 2009); 

e) Crescente complexidade da automação: os projetos petroquímicos necessitam aumentar 

a produtividade das plantas e isso acarreta maior uso das funcionalidades da automação e por 

consequência o aumento da complexidade na operação (ALQAFFAS, 2007; JENKIS, 2010; KANE, 

2010; KHALGUI; MOSBAHI, 2010; MARTIN; HALE, 2009; VAN MARREWIJK et al., 2008; HASS, 

2007; IRELAND, 2007; MCNAIR et al., 2004). 

f) Influência no ciclo de vida dos projetos: a automação exerce influência em todo o ciclo 

de vida dos empreendimentos impactando diretamente o CAPEX e OPEX (HALMAN; BRAKS, 1999, 

HICKS et al., 2000; RAHIM; BAKSH, 2003; DVIR, 2005; PRATES, 2006; BENDIKSEN; YOUNG, 

2005; HORSLEY, 1998; GRANDA, 2010; GAETE; PRATES, 2007; WARD et al., 2007; BARATEIRO 

et al., 2010; KYRKJEBO et al., 2009; O’NEILL, 2007; EREN; FADZIL, 2007; BERRA, 2007; 

BARATEIRO, 2011). 

Com base nesses aspectos é proposto um modelo de implementação do MAC que 

compreende três partes distintas:  
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a) Parte 1: A escolha da empresa responsável pelo MAC: define a metodologia para a 

escolha do fornecedor do MAC; 

b) Parte 2: A participação no FEED: define as atividades relacionadas à automação que 

devem ser realizadas por ocasião da elaboração do FEED; 

c) Parte 3: A execução do projeto: define como o MAC deve ser executado na fase de 

construção do empreendimento. 

A Figura 52 apresenta como as três partes estão inseridas dentro do ciclo de vida do projeto 

atendendo aos constructos verificados. Essas três etapas são independentes e podem ser 

executadas de forma isolada, mas é recomendado que fossem implementadas de acordo com a 

sequência proposta para que os resultados possam ser otimizados.  

 
Figura 52: Partes do Modelo de Implementação do MAC 
Fonte: AUTOR 

 

Esse Capítulo apresenta cada uma das partes do modelo de implementação do MAC com a 

discussão das opções e recomendações baseadas na pesquisa elaborada. 

4.1   PARTE 1: A SELEÇÃO DO FORNECEDOR DO MAC 

A escolha do fornecedor do MAC é um processo que atende basicamente a quatro dos 

constructos encontrados: 

a) Metodologia de Seleção de Fornecedores: há necessidade de redução das subjetividades 

no processo de escolha da melhor proposta; 

b) Envolvimento Antecipado: o fornecedor do MAC deve estar envolvido logo nas etapas 

iniciais do projeto; 

c) Gestão de Interfaces: o fornecedor do MAC será o ponto único de interface nas questões 

relativas à automação; 
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d) Uso da Cadeia de Valor Global: o fornecedor do MAC deve ter capacidade de atuação 

em areas geograficamente espalhadas nos diversos continentes. 

O processo de escolha do fornecedor do MAC deve ser segmentado em seis passos. A 

Figura 53 apresenta o fluxograma com a sequência dessas etapas que constituem o processo de 

escolha do fornecedor do MAC. Basicamente o objetivo dessa parte é definir o momento da 

contratação do MAC (quando), o responsável pela sua contratação (quem), o escopo da contratação 

(o que), o procedimento de contratação (como), as empresas que devem participar do processo de 

escolha (participantes) e a metodologia para ordenação e classificação das propostas técnicas 

(critérios).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 53: Fluxograma do Modelo de Seleção do Fornecedor do MAC 
Fonte: AUTOR 
 

 

Essa sequência é a mínima necessária para a escolha do fornecedor do MAC e serve de 

embasamento para que seja realizada à sua contratação. Obviamente atendido a essas condições ou 
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salvo na existência de contratos de acordos de fornecimento, conforme mencionado por Woll (2011), 

resta somente à verificação da variável preço para que seja efetivada a contratação. 

4.1.1 Definição do momento da contratação do MAC (Quando) 

A primeira decisão que deve ser tomada pelo usuário final é o momento que deve ser 

escolhido o fornecedor do MAC. O constructo ―envolvimento antecipado do contratista‖ mostrou que 

há significativos ganhos quando o MAC é implementado nas fases iniciais dos projetos - sendo até 

recomendado sua escolha já durante o próprio projeto conceitual. O envolvimento do MAC nessas 

partes iniciais do projeto permite uma maior influência sobre os custos e desempenho operacional do 

projeto desde que seja formada uma relação estratégica principalmente entre o fornecedor da 

automação e o usuário final. 

De uma forma mais clara, a sugestão é que a participação do MAC ocorra  na fase de FEL 2 

onde são realizadas as principais definições de engenharia conceitual sobre o processo produtivo, os 

estudos de trades-off (escolhas) e um refinamento das premissas e dos dados econômicos do 

projeto.  

O objetivo da participação do MAC nessa fase é: a) desenvolver uma arquitetura preliminar 

do sistema de automação, segurança e controle que sirva de guia inicial para o projeto conceitual; o 

dimensionamento preliminar desse sistema baseado nos grandes equipamentos previstos para a 

planta, principalmente com o foco de elaborar um quantitativo prévio dos instrumentos, elementos de 

controle, redes e pontos de entradas e saídas dos sistemas de segurança e controle; c) os 

procedimentos de interface e responsabilidades entre o MAC e os demais participantes do projeto 

principalmente os contratistas que venham a ser contratados nas fases posteriores; d) s requisitos 

preliminares a serem utilizados para a escolha dos contratistas. 

4.1.2 Definição da responsabilidade pela contratação do MAC (Quem) 

Uma consideração importante é a definição de quem deve fazer a contratação do MAC. 

Como analisado na fundamentação teórica, segundo Madden et al. (2008), há dois modelos básicos 

de contratação: a) o usuário final faz a contratação do MAC ou; b) o MAC é escolhido pelo usuário 

final, porém sua contratação é realizada por cada contratista. Para esse item foi utilizado os dados da 

pesquisa de Barateiro (2011) realizada com diretores e gerentes de vinte e quatro grandes empresas 

que atuam no mercado de construção de grandes empreendimentos petroquímicos. Todos os 

entrevistados fazem parte da alta direção dessas empresas e a Figura 54 representa a distribuição 

dessa amostra de acordo com a participação do ator.  

 

 

 

 



 

 

129 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 54: Distribuição dos entrevistados 
Fonte: BARATEIRO (2011) 

 

A Figura 55 sumariza o resultado dessa pesquisa mostrando que há uma forte tendência para 

que o MAC seja contratado pelo usuário final (76%).  

Figura 55: Opinião dos Entrevistados Quanto a Contratação do MAC 
Fonte: BARATEIRO (2011) 

 

Porém quando a analise é efetuada considerando-se o tipo do respondente observa-se que 

as opiniões mostram-se bem diversas Para contratistas há uma posição clara em favor de que a 

contratação do MAC deve ser sua responsabilidade. E esta posição baseia-se nos seguintes 

argumentos 
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: 

a) A definição de EPC (engenharia, suprimento e construção) é clara: há um responsável 

único para o projeto. Assim, o MAC que é uma interface entre o usuário final e o contratante não seria 

apropriado para este tipo de projeto; 

b) As interfaces entre o usuário final e o contratista, considerando a interferência de 

terceiras partes, têm sempre uma resolução muito difícil, devido aos vários aspectos comerciais, 

nomeadamente através do destacamento de custos e receitas. 

Para os demais atores (usuários finais, fabricantes, integradores e formadores de opinião), a 

pesquisa identificou as seguintes razões básicas para que a contratação do MAC seja realizada pelo 

usuário final: 

a) O usuário final tem uma preocupação com a operação da planta (visão de longo prazo) e 

o contratante com a entrega do projeto com o menor custo possível (visão de curto prazo); 

b) O usuário conhece a tecnologia do processo de sua planta e pode, com a ajuda do MAC, 

maximizar o desenvolvimento de um sistema mais adequado às suas necessidades; 

c)  Automação tem pouca relevância para o contratista então não é dada a devida 

importância à sua implementação; 

d) Mesmo a contratação do MAC pelo EPC baseado numa especificação elaborada pelo 

usuário final é difícil porque é difícil para ele, usuário final, manter-se devidamente atualizado com as 

tecnologias de automação e a ter uma estrutura de engenharia devidamente atualizada nem sempre 

é possível porque essa não é a sua atividade principal. 

4.1.3 Definição do escopo de trabalho do MAC (O que) 

Como verificado na fundamentação teórica, os limites de escopo do MAC podem variar sendo 

encontrados no mercado exemplo de projetos que incluíram somente a automação e outros que 

incluíram a instrumentação/elementos finais de controle e até mesmo os sistemas elétricos. A 

pesquisa realizada por Barateiro (2011) mostrou que a opinião dos mesmos respondentes do tópico 

anterior é majoritariamente favorável que o MAC inclua a instrumentação e os elementos finais de 

controle e, portanto, não se limitando aos sistemas de automação (Figura 56). 
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Figura 56: Opinião Quanto a Amplitude do Escopo do MAC 
Fonte: BARATEIRO (2011) 

4.1.4  Preparação da Cotação para Escolha do Fornecedor do MAC (Como) 

A realização da cotação do MAC compreende a elaboração de um conjunto de documentos 

que irão servir de base para que os eventuais participantes do processo de escolha do fornecedor do 

MAC possam apresentar suas propostas. Basicamente esse conjunto é composto no mínimo de: a) 

Minuta do Contrato; b) Especificações Técnicas e Procedurais e; c) Planilhas de Preços. 

Eventualmente outros documentos possam ser necessários para compor o processo de escolha da 

melhor proposta, porém esses são os mais importantes e devem ser elaborados nas fases iniciais do 

FEED. 

A literatura apresenta diversas recomendações para elaboração de contratos e mesmo as 

empresas tipicamente têm seus padrões e, portanto não será detalhado nesse trabalho.  

As especificações técnicas e procedurais são um conjunto de documentos contendo as 

especificações dos materiais e serviços a serem realizados pelo contratado durante a vigência do 

contrato. Como a recomendação é que o fornecedor do MAC participe ativamente já da fase do 

FEED, então é esperado que essas especificações contenham basicamente o mínimo necessário 

para que possam ser informados pelo fornecedor os valores unitários e quantitativos de recursos para 

execução das atividades. Por fim a planilha de preços é a forma como o fornecedor irá apresentar 

seus preços para avaliação do contratante e alinhado com as especificações técnicas fornecidas. As 

planilhas devem ser elaboradas de forma que possa ser possível a comparação entre os 

fornecedores de forma a se apurar a melhor alternativa que atenda aos requisitos e com o menor 

custo. 

4.1.5  Escolha dos Participantes no Processo de Cotação (Participantes) 
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Para a realização da cotação no mercado inicialmente é necessário definir-se os eventuais 

participantes que devem ser encorajados à participação no processo licitatório.  A Figura 57 

apresenta a participação das empresas de automação fabricantes de DCS’s. Todas as empresas 

discriminadas são multinacionais com atuação global e, além dessas, há diversas outras que também 

atuam no mercado de óleo e gás como contratistas principais da automação (MAC) - por exemplo, 

Maverick Techonologies, Mustang Engineering ou GAP Engineering. Porém para efeito deste trabalho 

será analisado apenas os fabricantes de sistemas de controle do tipo DCS que atuam no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 57: Participação no Mercado de DCS’s  
Fonte: CREDIT SUISSE (2012) 

 
A Emerson é uma multinacional norte-americana que comercializa o sistema de controle 

denominado Delta V e que foi fundada em 1890 em St. Louis, estado do Missouri nos USA, como um 

fabricante de motores elétricos e ventiladores. Com mais de 100 anos de existência transformou-se 

num fabricante regional para um fornecedor global de soluções e tecnologia. Em 2011 empregou 

133.200 funcionários em 265 instalações (Tabela 5). 

Tabela 5: Resultados Financeiros da Emerson 

Fonte: Adaptado de EMERSON (2011) 

É dividida em cinco unidades de negócios (Emerson Process Management / Emerson Climate 

Technologies / Emerson Network Power / Emerson Storage and Tools Solutions e Emerson Industrial 

Automation) com um grande portfólio de produtos e serviços. A unidade de negócios Emerson 

Process Management compreende diversas divisões que atuam fornecendo basicamente 

instrumentos, válvulas e sistemas de automação e controle, com foco no mercado de óleo e gás. 

Como uma empresa global tem em seu portfólio o fornecimento de pacotes do tipo MAC 
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A unidade de negócios Emerson Process Management compreende diversas divisões que 

atuam fornecendo basicamente instrumentos, válvulas e sistemas de automação e controle, com foco 

no mercado de óleo e gás. Como uma empresa global tem em seu portfólio o fornecimento de 

pacotes do tipo MAC buscando uma solução integrada que foca na utilização do conceito digital de 

comunicação (Plantweb) entre os sistemas de controle e instrumentação / válvulas (Figura 58). 

A Emerson declara (EMERSON, 2010) que a utilização do conceito MAC/PEpC pode 

significar reduções de 20-30% no custo dos projetos e de 10-15% no tempo final do mesmo devido à 

melhor detalhamento do projeto, redução nos custos de comissionamento devido á utilização de 

equipamentos inteligentes, maior modularidade significando melhor aproveitamento e mais fácil 

partida e treinamento dos operadores (Figura 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 58: Conceito Plantweb da Planta Digital da Emerson 
Fonte: EMERSON (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 59: Ganhos do MAC da Emerson 
Fonte: EMERSON PROCESS (2010) 
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A ABB é uma multinacional de origem sueca que comercializa o sistema de controle 

denominado 800xA, fundada há mais de 100 anos com foco em energia elétrica e automação sendo 

um dos líderes mundiais em tecnologias de potência. Opera em cerca de 100 países empregando em 

2011 em torno de 133.600 funcionários (Tabela 6). 

Tabela 6: Resultados Financeiros da ABB 

 
Fonte: ABB (2011) 

 

Está organizada em cinco áreas de negócios: Power Products, Power Systems, Discrete 

Automation and Motion, Low Voltage Products e Process Automation. A área de Process Automation 

também tem os projetos de óleo e gás como seu principal negocio fornecendo instrumentos e 

sistemas de automação. A ABB também atua fornecendo projetos no conceito MAC incluindo a parte 

elétrica que é um dos pilares da empresa (conceito do MEC: Main Electric Contractor). 

A área de Process Automation também tem os projetos de óleo e gás como seu principal 

negocio fornecendo instrumentos e sistemas de automação. A ABB também atua fornecendo projetos 

no conceito MAC incluindo a parte elétrica que é um dos pilares da empresa (conceito do MEC: Main 

Electric Contractor). Na Figura 60 tem-se o modelo de MAC / MEC apresentado pela ABB e os 

benefícios que podem ser obtidos. 

A ABB também declara ganhos da ordem de 30% nos custos de execução dos projetos 

principalmente no FEED e no fornecimento do sistema de controle. A Figura 61 mostra os ganhos 

estimados nas diversas fases do projeto utilizando esse conceito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 60: Conceito do MAC / MEC da ABB 
Fonte: ABB (2008) 
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Figura 61: Ganhos do MAC segundo ABB 
Fonte: ABB (2008) 

 
A Honeywell é uma multinacional americana que comercializa o sistema de controle 

denominado Experion, que remonta suas origens em 1885, quando um inventor chamado Albert Butz 

patenteou um regulador de fumaça e alarme. A empresa fundada em Minneapolis em 1886 encerrou 

2011 com 132.000 funcionários (Tabela 7). 

Tabela 7: Resultados Financeiros da Honeywell 

 

Fonte: HONEYWELL (2011) 
 

Esta dividida em quatro grandes áreas de negócios: Aerospace, Automation and Control 

Solutions, Transportation Systems e Specialty Materials. Sua unidade de negócios Automation and 

Control Solutions é subdividida em outras nove subáreas: Confort (Home Owners), Home Owner 

Security, Confort (Contractors, OEM´s), Sensors and Swithes, Building Solutions, Industrial Control, 

Facilities Security, Life Safety e Scanning & Mobility. Apresenta em seu portfólio uma extensiva lista 

de projetos realizados sob o conceito do MAC que na Honeywell é apresentado como iMAC – 

Integrated Main Automation Contractor cuja mensagem principal é a integração de todo o pacote até 

o nível da interface com a supervisão do empreendimento.  Vide Figura 62 com o conceito 

apresentado pela Honeywell. 
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Figura 62: Conceito do iMAC da Honeywell 
Fonte: HONEYWEL (2007) 

 

A Honeywell declara (HONEWELL, 2007) expressivos ganhos com a utilização desse 

conceito: redução de até 25% no custo total instalado aumenta de 10% no retorno do investimento 

para os investidores e minimização das alterações de projeto para menos de 1% do valor total. 

A Siemens é uma multinacional alemã que comercializa o sistema de controle denominado 

Simatic. A Siemens é uma empresa multinacional de origem alemã com 402.000 empregados 

originalmente fabricando equipamento de telecomunicações e atualmente também nas áreas de 

material elétrico, infraestrutura do setor energético (elétrico e nuclear), transporte público (na 

construção de trens e metrôs), equipamento hospitalar, painéis solares, autopeças (Siemens VDO) e 

computadores (Fujitsu-Siemens). Têm mais de 160 anos de existência com atividades em 190 países 

(Tabela 8). 

Tabela 8: Resultados Financeiros da Siemens 

 

Fonte: SIEMENS (2011). 
 

Tem basicamente três áreas de negócios: Industry Sector / Energy Sector e Healthcare 

Sector.  O Industry Sector é subdividido nas áreas de Industry Automation / Drive Technologies / 

Building Technologies / Industry Solutions / Mobility e Osram. O Industry Automation é responsável 

pelo fornecimento desde produtos-padrão até soluções de sistemas para tecnologias de energia e 

automação utilizadas nas indústrias de fabricação e processo.  A Siemens oferece uma solução que 

compreende o fornecimento de soluções completas com a parte de equipamentos rotativos, sistemas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Telecomunica%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Painel_solar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Osram
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integrados para controle de processos, energia e telecomunicações.  A Siemens oferece uma solução 

que compreende o fornecimento de soluções completas com a parte de equipamentos rotativos, 

sistemas integrados para controle de processos, energia e telecomunicações (Figura 63). No entanto 

nas fontes de pesquisa utilizadas não se encontrou maiores informações sobre o portfólio da Siemens 

atuando como ―main automation contractor‖.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 63: Soluções Integradas da Siemens 
Fonte: SIEMENS (2009) 
 

A Yokogawa é uma multinacional japonesa que comercializa o sistema de controle 

denominado Stardom. A Yokogawa é uma empresa multinacional com sede em Tóquio, Japão, que 

atua principalmente no ramo de automação industrial. Tem uma rede com 18 fábricas, 84 empresas 

associadas e cerca de 650 escritórios de vendas e engenharia espalhados em 40 países. Foi fundada 

em 1915, possuindo em 2011 19.000 empregados e possui foco na produção de instrumentos para 

vazão, nível, pressão e temperatura, e automação industrial (Tabela 9).  

Tabela 9: Resultados Financeiros da Yokogawa  

 

Fonte: YOKOGAWA (2011) 
 

A Yokogawa se apresenta como um importante fornecedor de projetos do tipo MAC 

apresentando uma solução padronizada de procedimentos (Figura 64) e uma estrutura centralizada 

de execução de projetos (Figura 65) que garante a uniformidade na execução dos empreendimentos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Automa%C3%A7%C3%A3o_industrial
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Figura 64: Procedimentos Padronizados da Yokogawa 
Fonte: ARC ADVISORY GROUP (2008) 

 

 

 

 

Figura 65: Estrutura de execução de projetos MAC da Yokogawa 
Fonte: ARC ADVISORY GROUP (2008) 

 

Por fim tem-se a Invensys que é uma multinacional inglesa que comercializa o sistema de 

controle denominado I/A. Invensys PLC é uma multinacional inglesa com sede em Londres com 

operações em 60 países tendo 20.530 funcionários em 2011. Ela foi formada em 1999 com a união 



 

 

139 

das empresas  Siebe plc e BTR plc (Tabela 10). É formada basicamente em três grandes grupos: 

Operations Management / Rail e Controls. Operations Management é a consolidação de três áreas 

industriais da Invensys: Invensys Process Systems, Wonderware and Eurotherm.  

Tabela 10: Resultados Financeiros da Invensys 
 

 

 

 

 

 

Fonte: INVENSYS (2011). 
 

A Invensys também declara (INVENSYS, 2007) os ganhos que podem que podem ser obtidos 

com a utilização da execução dos projetos com o conceito MAC: redução de 5-10 % nos custos de 

aquisições, de 10 a 20% nos custos da engenharia de detalhamento e de 5 a 10% nos custos de 

gerenciamento dos projetos. Dentro do conceito do MAC a Invensys tem um produto específico 

chamado MACplus que compreende um escopo completo de serviços de suporte ao EPC - vide figura 

abaixo (Figura 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Conceito do MAC Plus da Invensys 
Fonte: INVENSYS (2007) 
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O Quadro 12 mostra um comparativo entre os fabricantes analisados sob alguns aspectos 

financeiros (dados de 2011) e abordagem ao MAC. Esses aspectos são importantes na definição do 

possível fornecedor do MAC. 

Quadro 12: Comparativo Entre Empresas 
 

 
Fonte: AUTOR 

 

Esse quadro apresenta a estratégia de cada uma dessas empresas em termos de abordagem 

do MAC: 

a) A Emerson coloca foco no fornecimento de produtos e a possibilidade de maximização 

dos resultados em função da inteligência existente nesses equipamentos, ou seja, a ênfase está nos 

diagnósticos para garantir a qualidade das informações principalmente para as manutenções; 

b) A ABB coloca foco na integração dos pacotes elétricos e de automação como um único 

sistema diminuindo as interfaces entre os mesmos, aproveitando-se do seu grande portfólio na área 

de gerenciamento de energia; 

c) A Honeywell dá ênfase na possibilidade de integração entre as várias camadas do 

sistema de automação principalmente em termos dos aplicativos avançados para o usuário final; 

d) A Siemens tem um enfoque muito semelhante à ABB, porém considera que a integração 

da elétrica e automação deve também considerar os pacotes de comunicação; 

e) A Yokogawa coloca foco no gerenciamento dos projetos procurando apresentar sua 

sistemática sólida e consolidada globalmente; 

f) A Invensys tem ênfase nos serviços de apoio ao contratista e ao usuário final 

considerando que essa é a principal razão de existir para o MAC. 

Ou seja, cada empresa procura utilizar o MAC com contextualizações diferentes 

aproveitando-se das suas vantagens competitivas e com isso induzir o cliente a fazer as 

especificações de forma que possam melhor se situar nas licitações. 

4.1.6   Critérios para a Escolha da Melhor Proposta Técnica (Critérios) 
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Para a seleção do fornecedor do MAC foi considerado as três áreas de preocupação na 

seleção de fornecedores de equipamentos destinados a grandes empreendimentos conforme 

proposto pra Ensslin et al. (2013), ou seja, a estrutura do fornecedor, seu comprometimento e sua 

tecnologia. Para os critérios de avaliação foram utilizado os 12 aspectos propostos por Barateiro 

(2011) conforme a Quadro 13.  

Quadro 13: Critérios para Seleção de Fornecedores 

Fonte: AUTOR 
 

Foram adotadas as etapas definidas por Saaty (1980) com a normalização sugerida por 

Ramos (2000) e atendendo aos critérios de Roy e Bouyssou (1993). Para a construção das matrizes 

de comparação par-a-par foram escolhidos cinco decisores com as seguintes qualificações: 

a) Decisor A: Gerente de Projetos do maior operador-produtor de óleo e gás no Brasil 

(usuário final), engenheiro mecânico e com mais de 30 anos de experiência na execução de grandes 

projetos nessa área; 
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b) Decisor B: Diretor de Projetos de um contratista, que responde por mais de 15% do 

mercado de EPC’s no Brasil, engenheiro mecânico e com experiência de mais de 20 anos na 

execução de megaprojetos destinados ao mercado de óleo e gás; 

c) Decisor C: Diretor de Sistemas de um tradicional fornecedor de sistemas de automação 

(fornecedor), engenheiro químico e que responde com mais 15% do mercado brasileiro e que possui 

mais de 20 anos de experiência na área; 

d) Decisor D: Diretor Comercial de um integrador que responde por mais de 10% do 

mercado de automação no Brasil, engenheiro eletrônico e que possui mais de 15 anos de experiência 

na área de projetos de automação; 

e) Decisor E: Diretor Comercial de um importante prestador de serviços de 

comissionamento e partida de sistemas de automação, engenheiro eletrônico e com mais de 20 anos 

de experiência na área de óleo e gás natural. 

Para a construção das matrizes par-a-par foram calculadas as medias geométricas entre os 

valores apurados pelos decisores obtendo-se a matriz de opiniões do grupo. Efetuou-se a elaboração 

da matriz de normalização e levantamento do cálculo de consistência. Para o estabelecimento da 

ponderação entre os vários itens foi desenvolvido um algoritmo (Figura 67) para uso da ferramenta 

AHP (Analytic Hierarchy Process) – no APENDICE D encontram-se as planilhas de aplicação dessa 

ferramenta de acordo com o procedimento criado por Saaty (1980), normalização sugerida por 

Ramos (2000) e atendendo aos critérios de Roy e Bouyssou (1993). 

 
Figura 67: Algoritmo AHP para definição do modelo de análise técnica do MAC 
Fonte: AUTOR 

 

Assim a metodologia de seleção da melhor proposta técnica considera uma sistemática de 

avaliação de cada um dos doze critérios propostos com os seus respectivos subcritérios.  Com isso é 

possível obter-se a classificação da proposta podendo-se compara-la com as dos demais 
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competidores. Os quadros a seguir representam os resultados da pesquisa para cada um dos doze 

critérios básicos definidos. 

Quadro 14: Critérios de Avaliação da Capacidade do Fornecedor do MAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR 
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Quadro 15: Critérios de Avaliação da Experiência e Referências 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: AUTOR 
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Quadro 16: Critérios de Avaliação do Plano de Execução de Projetos 

Fonte: AUTOR 
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Quadro 17: Critérios de Avaliação para Suporte Local 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR 
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Quadro 18: Critérios de Avaliação da Tecnologia 

 

Fonte: AUTOR 
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Quadro 19: Critérios de Avaliação do portfólio de instrumentos de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: AUTOR 
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Quadro 20: Critérios de Avaliação do portfólio de medidores de vazão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: AUTOR 
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Quadro 21: Critérios de Avaliação do portfólio de analisadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: AUTOR 

 

 

 



 

 

151 

Quadro 22: Critérios de Avaliação do Portfólio de Gerenciamento de Ativos 

 
Fonte: AUTOR 
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Quadro 23: Critérios de Avaliação do Portfólio de Manutenção Preditiva 

 
Fonte: AUTOR 

 

 

 



 

 

153 

 

Quadro 24: Critérios de Avaliação do Portfólio de Válvulas e Elementos Finais 

Fonte: AUTOR 
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Quadro 25: Critérios de Avaliação do Portfólio de Transferência de Custódia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR  
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Também com a aplicação da ferramenta AHP foi possível à construção da ponderação entre 

os itens principais (Quadro 26) e para a pontuação a ser aplicada de acordo com os critérios ―inferior‖, 

―médio‖ e ―excelente‖ que aparecem nas tabelas de avaliação apresentadas (Quadro 27). 

Quadro 26: Ponderação Para os Tópicos Macro da Avaliação do Fornecedor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR 
Quadro 27: Ponderação Para a Avaliação do Fornecedor 

 

 

 

Fonte: AUTOR 
 

E dessa forma consegue-se atribuir uma avaliação ao fornecedor referente aos seus aspectos 

técnicos. O Quadro 28 representa um exemplo dessa análise realizada para o item ―Capacidade do 

Fornecedor‖. Observa-se no exemplo dado que o fornecedor teve uma avaliação de 97,99% nesse 

critério. 
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Quadro 28: Exemplo de Avaliação para o Subcritério Capacidade do Fornecedor 
 

Fonte: AUTOR 
 

E da mesma forma pode-se considerar todos os critérios de avaliação do fornecedor do MAC 

como é mostrado no exemplo no Quadro 29. No exemplo dado o fornecedor teve uma avaliação geral 

de 87,64%. O valor dessa média global pode ser utilizado como pontuação mínima para que um 

fornecedor esteja tecnicamente habilitado para continuar no processo de escolha desse fornecedor 

do sistema de automação ou mesmo para considerar uma ponderação entre preço e solução técnica 

para a definição da melhor proposta e não do menor preço (bonus). O Quadro 30 apresenta uma 

possivel sugestão para o estabelecimento da melhor proposta/fornecedor 

Pode-se identificar nessa proposição que menos de 50% de nota técnica desclassificaria um 

fornecedor do processo. Já um fornecedor com uma nota técnica superior a 90% poderia significar 

um bonus de 15% no preço, ou seja, sua proposta de preço poderia ser até 5% superior à de um 

classificado na faixa imediatamente inferior (de 70 a 90%).  
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Quadro 29: Exemplo de Avaliação Técnica do MAC com Todos os Critérios 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR 

. 
Quadro 30: Classificação das Propostas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR 

4.1.6  Comentários Adicionais 

Vale ainda discutir um aspecto particular da legislação brasileira com respeito às compras de 

materiais e serviços por parte das empresas da administração pública. O Brasil tem estabelecido uma 

legislação muito bem definida (BRASIL, 1993) com procedimentos muito rígidos a serem seguidos 

pelas empresas estatais com o objetivo de garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública com estrita 
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observância dos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

No tocante a esse aspecto, vale ressaltar que essa legislação permite que os contratos 

públicos possam ser realizados em duas modalidades:  

a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por 

preço certo e total; 

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por 

preço certo de unidades determinadas. 

Quando não se tem a definição completa do escopo então somente resta à utilização da 

contratação do MAC baseado numa estimativa de unidades de materiais e serviços obtidos com a 

elaboração do projeto básico e com o preço unitário definido pelo fornecedor. Assim pode-se 

selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública.  

Também vale ressaltar que especificamente para o mercado de óleo e gás natural no Brasil 

há uma legislação específica (BRASIL, 1998) que aprova o Regulamento do Procedimento Licitatório 

Simplificado do Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS (BRASIL, 1997), definindo que, de acordo 

com a complexibilidade e especialização da obra, serviço ou fornecimento a serem contratadas, as 

licitações poderão ser do tipo ―técnica e preço‖, ou seja, com a utilização de fatores que guardem uma 

relação entre aspectos especiais de ordem técnica, tais como segurança, operatividade e qualidade 

da obra, serviço ou fornecimento, com os preços ofertados. Assim a proposta prevista no modelo 

apresentado nesse trabalho, que permite uma bonificação aos licitantes em função de uma série de 

aspectos técnicos pertinentes, é perfeitamente aceitável por essa legislação. 

Por fim vale também mencionar que o modelo apresentado tem como foco a aplicação em 

contratos do tipo EPC para projetos destinados a plantas petroquimicas, porém o mesmo pode ser 

aplicado em praticamente qualquer empreendimento que a automação tenha uma importância 

significativa bastando para tanto fazerem-se os devidos ajustes nos itens não aplicáveis.  

4.2   PARTE 2: A PARTICIPAÇÃO NO FEED 

A participação do MAC no FEED é um processo que atende basicamente a quatro dos 

constructos encontrados: 

a) Envolvimento Antecipado: o fornecedor do MAC deve estar envolvido logo nas etapas 

iniciais do projeto; 

b) Gestão de Interfaces: o fornecedor do MAC será o ponto único de interface nas 

questões relativas à automação; 

c) Influência no Ciclo de Vida do Projeto: a automação afeta todo o desenvolvimento do 

projeto;  
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d) Crescente Complexidade da Automação: a automação desenvolve-se muito 

rapidamente e os novos projetos petroquimicos precisam de funcionalidades que hes permitam ter 

aumento de produtividade. 

Assim esta etapa define uma padronização de como o projeto de automação deve ser 

desenvolvido dentro das fases iniciais do projeto uma vez que o envolvimento do MAC nessmo 

momento permite uma maior influência sobre os custos e desempenho operacional do 

empreendimento. A sugestão é que a participação do MAC ocorra na fase de FEL 2 onde são 

realizadas as principais definições de engenharia conceitual sobre o processo produtivo, os estudos 

de trades-off (escolhas) e um refinamento das premissas e dos dados econômicos do projeto.  

A Figura 68 apresenta o fluxograma com a sequência de dez etapas que envolvem esse 

processo e que se constitui a segunda etapa proposta para a implementação do MAC. 

 

Figura 68: Etapas para Participação no FEED 
Fonte: AUTOR 

As etapas propostas são sequenciais e com portões de aprovação entre elas. Todas as 

etapas geram entregáveis que serão utilizados como entradas do projeto básico. 

4.2.1  Atividades Iniciais do FEED 

As primeiras atividades do FEED são relacionadas à confirmação do escopo do projeto, as 

premissas da orçamentação e o estabelecimento de um cronograma básico acertado com o usuário 
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final. Se nessa fase já está definido a empresa responsável pela automação (Main Automation 

Contractor - MAC), já deve-se iniciar o estabelecimento das discussões sobre a filosofia básica do 

sistema de automação (Process Automation System – PAS) e dos documentos básicos de construção 

estabelecidos durante a fase pre-FEED. Toda a documentação dessa fase pre-FEED deve ser 

atualizada principalmente no tocante a estrutura técnica e as bases de concepção da construção, 

instalação, partida e operação da planta. Os documentos inerentes a parte da automação deve ser 

sumarizada compreendendo os principais sub-sistemas com suas funcionalidades básicas e os 

principais conceitos e tecnologias a serem empregados. Os requisitos de automação que afetam 

todas as demais disciplinas do projeto (tubulação, elétrica, segurança, etc.) também devem constar 

dessa sumarização. 

4.2.2   Revisão de Normas e Padrões 

No início do projeto devem ser revistos todos os regulamentos e normas aplicáveis, tanto do 

cliente como da própria indústria e orgãos regulamentadores principalmente no tocante as revisões 

aplicáveis ao projeto. Toda instalação nova pode ser impactada pelas condições ambientais locais, 

práticas de projeto e requisitos regulamentares e precisam ser revistos e revisados o mais cedo 

possível. Todas as diferenças e discrepâncias entre os documentos devem ser  conciliados e o 

projeto somente pode ser iniciado livre de conflitos de normas e regulamentos. O adiamento dessa 

atividade para fases posteriores do detalhamento, aquisições e construção pode gerar grandes 

pedidos de alterações e retrabalhos devido a erros de especificação.  

4.2.3   Elaboração da Base do Projeto de Automação  

A base do projeto de automação constitu-se de todos os documentos básicos que norteiam 

os desenvolvimentos do projeto subseqüentes. Grandes alterações de projetos que ocorrem em fases 

posteriores tem suas causas primordiais com a falta, inconsistência ou inadequação dessa base.  

A base do projeto de automação começa com a listagem completa dos requisitos 

regulamentares do cliente e dos padrões da indústria devidamente reconciliados. Os subsistemas e 

componentes principais do PAS (Process Automation System ou Sistema de Automação do Projeto), 

as interfaces para sistemas de terceira parte, as arquiteturas e tecnologias a serem utilizadas devem 

ser descritos nessa fase. Os requisitos básicos incluem o projeto das estações de operação, as 

funções de monitoramento e controle, alarmes, requisitos de gestão, filosofia de operação e 

visualização para os operadores dos sistemas complexos como, por exemplo, os compressores, 

gerados e turbinas. Também a especificação das salas de controle centrais e periféricas e o básico 

do hardware dos projetos de suprimento de energia elétrica são definidos nessa etapa.  

Também nessa fase são definidos temas como disponibilidade, requisitos de confiabilidade, 

desempenho, manutenção e preservação e deve-se efetuar o levantamento de lições aprendidas em 

projetos similares para se estabelecer as boas práticas – o próprio registro de lições do projeto que se 

inicia também deve ser imediatamente estabelecido dada a sua importância para a não repetição de 

erros.  
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4.2.4   Elaboração do Diagrama de Blocos 

Os diagramas de blocos do PAS fornecem uma visão geral e precisa da arquitetura de todo o 

sistema de automação, os seus principais subsistemas e equipamentos. São especificados e 

mostrados as estações de operação e controle, estações de trabalho de engenharia e manutenção e 

as interface do sistema de automação com os grandes e complexos equipamentos, com os sistemas 

elétricos de segurança (sistemas de fogo e gás), as redes de comunicação e os sistemas de 

operação e acessos remotos. Também nessa fase são feitas as provisões para futura expansão e os 

sistemas de back-up de informações e de suprimento de recursos (energia elétrica, água, vapor, ar 

comprimido, etc). A seleção de um arranjo adequado pode simplificar mudanças futuras e permite que 

o projeto possa ser revisado conforme o desenvolvimento da avaliação de riscos for progredindo.  

Os diagramas de blocos também devem incluir os sistemas de monitoração remotos do tipo 

CFTV (Sistema de Controle Fechado de Televisão) e a gestão dos ativos principalmente dos 

principais equipamentos incluindo-se nesse grupo os rotativos, estabelecendo-se claramente a 

localização, interfaces e limites de escopo. Os diagramas de blocos do projeto básico de automação 

deve estabelecer uma bem pensada e consistente base para a implementação do projeto 

devidamente alinhado com os documentos de engenharia a serem seguidos por todas as demais 

disciplinas.  

4.2.5    Base do Projeto de Operações Remotas 

O projeto básico de operações remotas é uma importante ferramenta para a definição de 

requisitos de projeto para monitorar e controlar instalações ou unidades distantes da parte central de 

controle. Este documento deve definir as capacidades funcionais necessárias em cada local e a 

infraestrutura de apoio necessária para suportar cada capacidade. Um exemplo de capacidade é a 

exigência de monitorar e controlar remotamente uma unidade sem a presença constante de 

operadores ou cujo acesso seja dificultoso. Outro exemplo é o controle e acesso em tempo real a 

instalações distantes ou que tenham sido abandonadas devido a condições de operação ou 

ambientais. Também deve ser especificado o atendimento a todos os requisitos regulatórios e 

funcionais como suprimento de energia auxiliar, combustível, controle de temperatura, 

telecomunicações e de segurança com a confiabilidade adequada. 

4.2.6  Coordenação Interdisciplinar 

O alinhamento da automação com as outras disciplinas logo nas fases iniciais do FEED 

acarreta um impacto significativo e positivo por todo o desenvolvimento do projeto melhorando sua 

qualidade e produtividade. Isso está em acordo com o construto ―gestão de interfaces‖ e é muito 

importante que todas as disciplinas que, direta ou indiretamente afetam, ou seja, afetadas pela 

automação, saibam a forma correta de inserir notas ou esclarecimentos técnicos em suas 

documentações referenciando os documentos gerados pelo projeto de automação.  Esse 

compartilhamento de informações minimiza retrabalhos e erros.  
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4.2.7  Análise de Ativos 

O objetivo principal dessa fase é dimensionar o PAS a partir da análise dos sistemas e 

subsistemas que comporão a planta. A forma mais comum de expressar esse dimensionamento está 

na elaboração do diagrama de processos e instrumentação (Process & Instrument Diagrams -  P&ID’s 

ou Diagramas de Instrumentação e Processos) identificando todos os equipamentos, condições de 

operação e de processos, instrumentação aplicada e as linhas de comunicação e de processos. Esse 

documento é muito valioso no desenvolvimento de todo o projeto principalmente nas análises de 

risco, segurança e operação. Trata-se de um guia abrangente com a identificação de cada um dos 

componentes (instrumentos, válvulas, atuadores, chaves, etc.) através de um sistema padronizado 

(tag’s ou identificadores) e de abreviaturas. É o documento básico para o estabelecimento do controle 

dos ativos e a ferramenta inicial para a informatização do gerenciamento do projeto através dos 

pacotes padronizados na indústria para o desenvolvimento dos projetos de automação. As 

identificações estabelecidas irão ser adotadas por todas as demais disciplinas e até mesmo pelos 

subfornecedores de equipamentos e materiais.    

Nessa etapa também são avaliados os espaços (dimensões) e pesos dos equipamentos e 

que podem afetar a construção. Normalmente nessa etapa já começam as primeiras dificuldades do 

projeto principalmente quando se trabalha em ambientes com espaço reduzido como, por exemplo, 

em plataformas de produção offshore.  Normalmente essa etapa não é realizada logo no início do 

FEED porque há necessidade de muitas informações de equipamentos que ainda não estão 

consolidadas. Informações como dimensionamento da quantidade de paineis, consumo de energia, 

sua localização e distribuição acabam definindo os arranjos iniciais das instalações.   

Por fim nessa etapa iniciam-se os estudos sobre a construtibilidade do empreendimento 

através da análise sobre os módulos, suas interfaces, interconexões e suprimentos necessários para 

a operação. Essa fase é particularmente importante nos projetos multigeográficos ou com vários 

componentes fabricados remotamente e somente interligados na fase de construção final – típicos 

das contruções de plataformas de produção de óleo e gás. 

4.2.8  Especificações Iniciais 

A elaboração das especificações técnicas preliminares e demais documentos orientativos do 

projeto é uma das atividades mais significativas do FEED. O objetivo é servir de orientação para a 

elaboração dos orçamentos preliminares e servir de guia para os limites de escopo dos contratistas. 

As especificações geradas devem ser coerentes com os demais documentos do projeto e as 

possíveis alternativas técnicas devem ser já avaliadas. Também há necessidade de definir um 

cronograma preliminar do projeto bem como uma definição básica dos padrões de qualidade a serem 

seguidos. Sempre deverá haver uma grande preocupação com a definição das interfaces entre o PAS 

e os grandes subsistemas a serem fornecidos por terceiros. Uma das especificações mais 

importantes dessa fase são os requisitos de segurança da planta a serem atendidas devidas à sua 

complexidade e por afetarm as outras disciplinas. Dado a grande variação de equipamentos 
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existentes no mercado essas especificações são críticas para garantir o desempenho e segurança da 

planta. 

4.2.9  Documentos de Contrato e Plano de Execução 

A contratação de automação e plano de execução do projeto a ser seguido pelos contratistas 

deve ser desenvolvida a tempo para suportar a estimativa de custos a ser feita ao final do FEED. O 

plano deve ser ajustado para refletir as estratégias de contratação a serem empregadas. A definição 

do caminho crítico do projeto a nível macro deve permitir o início da compra dos equipamentos 

estratégicos para minimizar eventuais atrasos.  Devem ser realizadas as avaliações de risco do 

projeto e das tecnologias a serem utilizadas para minimizar as áreas de incertezas que podem afetar 

significativamente o custo, o cronograma, a qualidade e o desempenho esperado da planta. 

Utilizando o conceito do MAC deverá haver uma clara definição da divisão de responsabilidades entre 

os contratantes incluindo o próprio MAC – isso dever estar claramente definido muito antes da 

contratação do EPC. Nessa fase também deve ser especificado o programa de treinamento a ser 

ministrado aos operadores do usuário final – esse item é um dos mais importantes para o sucesso do 

projeto. 

4.2.10  Estimativas Básicas e de Custo 

A principal finalidade do FEED é permitir a elaboração de uma estimativa classe 2. Na fase do 

projeto básico trabalha-se com uma incerteza na estimativa do investimento da ordem de -25% a 

+75%. Na fase do FEED já é esperado uma variação entre -10% a +25% e na fase de detalhamento 

trabalha-se com uma margem de erro menos da ordem de -5% a +10% (CARR, 1989). Para o 

levantamento das estimativas, os métodos a serem utilizados devem ser previamente definidos e 

acordados. O processo de estimativa, muitas vezes tem muitas tarefas seqüenciais de duração 

variável e leva vários meses para ser concluído. O trabalho deve ser detalhado e programado seu 

início o mais rapidamente possível cedo para garantir uma conclusão adequada. 

4.2.11  Comentários Adicionais 

Nove questões críticas podem influenciar positivamente o alinhamento do projeto, desde o 

início da fase FEED: 

a) As partes interessadas devem estar adequadamente representadas na equipe do 

projeto, incluindo-se representantes das seguintes áreas: gestão de negócios, operações, construção, 

manutenção, mercado, para que se tenha um planejamento adequado e abrangente, obtendo-se os 

melhores resultados; 

b) A liderança do projeto deve ser eficaz e responsável, tecnicamente eficiente e 

conhecedora plena da fase FEED, pois irá influenciar positivamente os membros da equipe. As 

prioridades e decisões sobre custos, cronograma, requisitos de qualidade dos serviços e recursos 

necessários devem ser claros, pois irão balizar todas as atividades dos membros da equipe no 

decorrer da fase FEED. A identificação prévia dessas prioridades economiza tempo e reduz custos; 
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c) A comunicação no âmbito da equipe e com as partes interessadas deve ser clara, 

transparente e eficaz. Barreiras devem ser quebradas e tecnologias de informação e comunicação 

avançadas devem ser utilizadas. A realização de reuniões presenciais ou não, boletins informativos, 

correio eletrônico, vídeo conferências são práticas aconselháveis para a melhoria da comunicação 

das reuniões com a equipe são oportunas e produtivas. A liderança da equipe deve provocar reuniões 

freqüentes e objetivas, visando informar a equipe e receber contribuições de todos os membros da 

equipe. Deve-se assegurar a utilização de boas práticas para a reunião, com horários definidos, uma 

agenda de desenvolvimento, papéis bem definidos e uma avaliação final, com base na complexidade 

do projeto; 

d) A liderança deve promover uma interação entre os membros, buscando uma maior 

sinergia, confiança, valores partilhados e honestidade no fornecimento de informações e resultados; 

e) A fase FEED inclui um financiamento suficiente e com alcance para se atingir os 

objetivos. É necessária uma ampla programação que inclui a definição dos papéis e 

responsabilidades de cada membro, orçamento, cronograma e objetivos; 

f) Um sistema de recompensa e reconhecimento deve ser projetado para promover a 

realização dos objetivos do projeto, tanto para os membros, quanto para terceiros. 

g) As equipes de trabalho e de construção devem estar alinhadas como objetivo do projeto, 

apesar de serem formadas por indivíduos de diferentes grupos funcionais. Deverão ser capazes de 

trabalharem juntos como uma equipe coesa; 

h) As ferramentas de planejamento (por exemplo: listas de verificação, simulações, 

diagramas de fluxo) devem ser efetivamente utilizadas por toda a equipe no desenvolvimento e 

gerenciamento do projeto, buscando-se uma organização eficiente, o cumprimento dos objetivos e do 

cronograma. Mantendo-se as estimativas de custo e se definido bem os processos de trabalho, 

presume-se que ocorrerá alinhamento durante as várias etapas da fase FEED. 

Por fim uma questão importante é o estabelecimento de um cronograma base para a 

elaboração das etapas mencionadas. Torna-se óbvio que esse cronograma é afetado pelo porte dos 

projetos e a Figura 69 apresenta uma sugestão (SHEPHARD, 2011).  
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Figura 69: Cronograma Típico para o FEED 
Fonte: SHEPHARD (2011) 

 

4.3   PARTE 3: A EXECUÇÃO DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO 

Após a definição das empresas responsáveis pela construção do empreendimento 

(contratitas EPC) começa-se efetivamente a fase de implantação do empreendimento e há uma série 

de atividades que devem ser realizadas pelo fornecedor do MAC e por esses contratistas de forma 

que os trabalhos fluam sem atropelos. Essa etapa é um processo que atende basicamente a três dos 

constructos encontrados: 

a) Gestão de Interfaces: o fornecedor do MAC será o ponto único de interface nas 

questões relativas à automação; 

b) Influência no Ciclo de Vida do Projeto: a automação afeta todo o desenvolvimento do 

projeto;  

c) Crescente Complexidade da Automação: a automação desenvolve-se muito 

rapidamente e os novos projetos petroquimicos precisam de funcionalidades que hes permitam ter 

aumento de produtividade. 

 A fase de execução do projeto de automação pode ser segmentada em dez etapas e a 

Figura 70 apresenta o fluxograma desse processo. As etapas propostas são sequenciais e com 

portões de aprovação entre elas. Todas as etapas geram entregáveis finais do projeto. 
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Figura 70: Fluxograma da Execução do Projeto de Automação 
Fonte: AUTOR 

4.3.1  Reuniões Iniciais (Kickoff Meeting) 

Na reunião inicial do projeto caberá ao EPC o fornecimento dos seguintes documentos: 

a) P&ID´s: esquemático do processo e a instrumentação/automação prevista em seu 

escopo; 

b) Ultima base de dados de entradas e saídas do sistema de controle elaborado no FEED; 

c) Descritivo dos pacotes de equipamentos adquiridos pelo EPC; 

d) Plantas elaboradas até o presente momento; 

e) Fornecimento do cronograma básico do empreendimento; 

Tanto o fornecedor do MAC como o EPC deverão fornecer seu Plano de Comunicações 

(contatos/funções) e de Execução (descritivo das suas atividades). 

4.3.2   Organização e Responsabilidades 

Uma das principais atividades do início do projeto é a consolidação de uma matriz de 

atribuições e responsabilidades entre todos os participantes do empreendimento. Essa matriz tem por 

finalidade definir as ações a serem executadas e a participação de cada um dos participantes. O 

Quadro 31 apresenta um exemplo de uma matriz de atribuições e responsabilidades para um projeto 
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de automação de uma planta petroquímica. O exemplo apresenta apenas algumas das ações e essas 

matrizes tem que ser as mais completas possíveis para servir de guia para a execução dos projetos. 

Quadro 31: Exemplo de Matriz de Atribuições e Responsabilidades 
 

Fonte: AUTOR 
 
 

Nesse ponto é importante se definir os atributos de cada responsabilidade: 

a) Responsável: ser o encarregado que a tarefa seja executada completamente inclusive 

com o compromisso da entrega dos resultados esperados; 

b) Suporte: auxilia na realização da tarefa, fornecendo uma revisão técnica ou de entrada 

dos dados necessários para sua realização atuando de forma subordinada; 

c) Coordenação: organiza, alinha ou fornece os recursos para a realização da tarefa de 

forma a se atingir os objetivos esperados; 

d) ―Procure‖: especificar e adquirir qualquer material ou serviço em nome de terceiros (por 

exemplo, do usuário final); 
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Outro aspecto importante é a definição da organização das equipes do MAC e suas interfaces 

com o EPC e com o usuário final. A Figura 71 apresenta um exemplo de organograma de uma equipe 

que compõem o MAC para um projeto de uma planta petroquímica. 

 

Figura 71: Exemplo de Organograma de um MAC 
Fonte: AUTOR 

4.3.3  Desenvolvimentos Preliminares 

Nas primeiras fases de desenvolvimento do projeto caberá ao fornecedor do MAC: 

a) Desenvolver o Plano de Qualidade; 

b) Atualizar a Arquitetura Preliminar do Sistema de Automação; 

c) Desenvolver as especificações funcionais; 

d) Desenvolver o Plano de Testes; 

e) Desenvolver os requisitos de alimentação elétrico-pneumática; 

f) Desenvolver os desenhos preliminares dos painéis; 

g) Desenvolver os típicos de instalação dos instrumentos/válvulas/medidores e automação; 

h) Atualizar a lista de entradas/saídas do sistema de controle. 

Nessa fase será atribuição do EPC: 

a) Atualização dos P&ID´s; 

b) Atualização de todas as Plantas inclusive de encaminhamento de cabos; 
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c) Interface com os fornecedores de pacotes; 

d) Atualização dos cronogramas; 

e) Descritivo dos intertravamentos necessários; 

f) Elaborar as especificações básicas dos instrumentos/válvulas/medidores. 

4.3.4  Desenvolvimento do Projeto Detalhado 

No desenvolvimento o projeto começa a assumir os contornos definitivos e cabe ao 

forrnecedor do MAC: 

a) Atualizar as arquiteturas do sistema de automação; 

b) Atualizar as especificações funcionais; 

c) Detalhar o sistema de automação e controle; 

d) Concluir o projeto dos painéis; 

e) Atualizar as especificações dos instrumentos/válvulas e medidores; 

f) Atualizar os Planos de Testes; 

g) Desenvolver o Programa de Treinamento para o usuário final; 

h) Desenvolver os diagramas de parada. 

Nessa fase cabe ao EPC: 

a) Atualização dos P&ID´s; 

b) Atualização de todas as Plantas inclusive de encaminhamento de cabos; 

c) Interface com os fornecedores de pacotes; 

d) Atualização dos cronogramas; 

e) Desenvolvimento das matrizes de causa e efeito; 

f) Desenvolvimento dos diagramas lógicos e de narrativas; 

g) Definir o padrão de relatórios e banco de dados; 

h) Definir o padrão de telas. 

4.3.5  Suprimento 

Nessa fase cabe ao fornecedor do MAC à entrega de: 

a) Todo o hardware e software da central de controle; 

b) Todo o hardware e software dos sistemas de segurança; 

c) Todos os paineis e gabinetes da sala de controle e campo; 
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d) Todo o fornecimento dos instrumentos/válvulas/medidores e todos os demais 

equipamentos do sistema de automação. 

Óbvio que esse escopo precisa ser definido previamente com o usuário final ou contratista 

porque há muitas variações nesse tema, dependendo de cada projeto específico. 

4.3.6  Configurações 

Nessa fase cabe ao fornecedor do MAC: 

a) Desenvolvimento de todos os aplicativos funcionais; 

b) Configuração de todos os equipamentos do sistema; 

c) Integração e Testes dos painéis e de todos os equipamentos; 

d) Verificação e testes dos links de comunicação e fiação; 

e) Integração com os pacotes de terceiros; 

Nessa fase cabe ao EPC a coordenação e entrega dos pacotes fornecidos por terceiros com 

a devida atualização dos cronogramas. 

4.3.7  Testes de Aceitação de Fábrica (FAT) 

O MAC é responsável por realizar o teste de aceitação de fábrica (FAT - Factory Acceptance 

Test) em todo o sistema de automação incluindo a instrumentação e elementos finais de campo 

sempre que o item for considerado importante para o desempenho da planta. O foco principal é testar 

a configuração (software), atendimento aos requisitos especificados e verificaão do desempenho 

funcional do item. 

4.3.8  Comissionamento e Partida 

Nessa fase cabe ao fornecedor do MAC: 

a) Acompanhamento da partida de todos os sistemas; 

b) Atualização de toda a documentação do sistema de automação e das especificações dos 

instrumentos/válvulas/medidores e equipamentos da automação; 

Nessa fase cabe ao EPC fazer a atualização de todos os demais documentos do projeto que 

porventura sofram alterações por ocasião da partida. 

4.3.9 Testes de Aceitação de Campo 

Nessa fase cabe ao fornecedor do MAC: 

a) Acompanhamento dos testes de desempenho da planta; 
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b) Atualização de toda a documentação do sistema de automação e das especificações dos 

instrumentos/válvulas/medidores e equipamentos da automação alterados por ocasião da realização 

dos testes de desempenho. 

Nessa fase cabe ao EPC fazer a atualização de todos os demais documentos do projeto que 

porventura sofram alterações por ocasião dos testes de aceitação.  

Observar que o responsável final pelo desempenho da planta é o EPC e cabe ao fornecedor 

do MAC dar o suporte necessário para a comprovação desse desempenho. Observa-se que, como já 

mencionado, tem-se aqui o maior ponto de conflito principalmente quando o fornecedor do MAC é 

contratado pelo usuário final – nesse caso poderá haver divergências caso o desempenho esperado 

não seja atingido e não fique clara a origem do problema. 

4.3.10  Treinamento 

Nessa fase cabe ao fornecedor do MAC a realização de todos os treinamentos necessários 

para que o usuário final possa operar a planta incluindo todo o sistema de automação e as rotinas de 

manutenção e operação do mesmo e de toda a instrumentação e demais equipamentos.  

Nessa fase cabe ao EPC solicitar que os demais vendors realizem os respectivos 

treinamentos dos grandes equipamentos fornecidos para a planta. 

4.3.11  Serviços Adicionais 

Embora muitas vezes isso não fique claro nos contratos, o MAC deve fornecer o suporte de 

engenharia necessário para que o EPC e o usuário final consigam maximizar os resultados. Isso 

inclui: 

a) Identificar ideias que possam reduzir os custos; 

b) Aplicar lições aprendidas em outros projetos similares; 

c) Coordenar todas as atividades entre os vários EPC´s envolvidos na construção da planta 

para que todas as partes fornecidas possam ser devidamente integradas na 

configuração final da planta de forma global e consistente. 

4.4   CONSIDERAÇOES SOBRE O MODELO PROPOSTO 

O modelo de implementação proposto para o MAC em uma grande plante petroquimica 

considera três etapas muito bem definidas:  

a) Parte 1: A escolha do fornecedor do MAC; 

b) Parte 2: A participação no FEED; 

c) Parte 3: A execução do projeto de automação. 

  Notadamente na questão da seleção dos fornecedores, conforme observado por Ho et al 

(2010), a literatura acadêmica observa que os critérios mais utilizados pelos tomadores de decisão 
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para selecionar fornecedores são: qualidade, entrega, preço/custo de fabricação, capacidade, 

serviços, gestão, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, finanças, flexibilidade, reputação, 

relacionamento, risco, segurança e meio ambiente – sendo possiveis outros critérios variando de 

acordo com as características e necessidade de cada negócio. Esse aspecto da busca de critérios 

mais especializados que dependem do negócio foi estudado por Ensslin et a.l (2013) que 

encontraram aspectos bem definidos para o mercado de equipamentos destinados às grandes 

empreendimentos: a estrutura do fornecedor, seu comprometimento e sua tecnologia. A etapa de 

seleção de fornecedores proposta considera essa questão e Barateiro (2011) já havia apresentado 12 

critérios que se enquadram na mesma abordagem feita por Ensslin et el (2013). O modelo 

apresentado então desdobrou esses doze critérios com seus respectivos subcritérios e ponderações 

que o tornam mais adequados à aplicação na seleção de fornecedores do MAC.  

 O modelo apresentado se completa com as etapas s demais modelos apresentados refletem 

muito mais a sequência de atividades a serem executadas na participação no FEED e na 

implementação final do projeto. O estabelecimento de uma padronização para essas atividades é 

também fundamental para a padronização dos processos e isso contribui muito principalmente 

quando estamos operando em projetos complexos com muitos atores envolvidos. 

O modelo composto dessas três fases endereça os seis construtores encontrados na 

fundamentação teórica que são objeto de estudos de diversos autores, ou seja:  

a) Gestão de interfaces: O sucesso dos projetos depende da boa comunicação entre os 

participantes e a redução de interfaces reduz os eventuais problemas de comunicação; 

b) Envolvimento antecipado do contratista: quanto mais cedo o contratista é engajado nos 

projetos melhores são os resultados em termos de custos, prazos e qualidade uma vez que há melhor 

utilização do seu conhecimento; 

c) Uso de uma Cadeia de Valor Global: a globalização dos projetos petroquímicos obriga o 

uso de uma cadeia de fornecedores com alcance mundial; 

d) Aplicação de uma metodologia de seleção de fornecedores: o uso de uma sistemática 

padronizada permite a escolha do melhor fornecedor devido à redução das subjetividades; 

e) Crescente complexidade da automação: os projetos petroquímicos necessitam aumentar 

a produtividade das plantas e isso acarreta maior uso das funcionalidades da automação e por 

consequência o aumento da complexidade na operação; 

f) Influência no ciclo de vida dos projetos: a automação exerce influência em todo o ciclo 

de vida dos empreendimentos impactando diretamente o CAPEX e OPEX. 

Ou seja, o modelo apresentado endereça esses seis construtores e parece adequado como 

uma solução para a implementação do MAC nos grandes empreendimentos petroquímicos. O 

próximo tópico então efetua uma análise sobre a aplicabilidade do modelo proposta em três casos 

analisados que são de construção de grandes plantas de processamento de óleo e gás natural. 
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5 APLICABILIDADE DO MODELO PROPOSTO 

Para a verificação da aplicabilidade dos modelos propostos foi utilizado três casos de 

construção de grandes plantas petroquímicas: 

a) o projeto de construção do Polo Petroquímico do Rio de Janeiro, que está sendo 

construído no município de Itaboraí no estado do Rio de Janeiro e denominado ―Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj‖;  

b) a construção da nova refinaria na região nordeste do Brasil, cujo nome oficial é Refinaria 

Abreu e Lima, que está sendo erguida no município de Ipojuca, no estado de Pernambuco e também 

denominada ―Refinaria do Nordeste – Rnest‖;  

c) a implementação do complexo petroquimico de Nanhai concluído em 2006 na China. 

Todos os empreendimentos escolhidos utilizaram o modelo MAC para a implementação da 

automação destinada ao controle de processos industriais e, portanto são exemplos adequados para 

a verificação da aplicabilidade dos modelos propostos, em que pese que os dois primeiros ainda 

estejam em fase de execução e, portanto nem todos os resultados podem ser já verificados nesse 

momento. 

5.1   COMPERJ 

O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) marca a retomada da Petrobrás no 

setor petroquímico com a finalidade de aumentar a capacidade nacional de refino de petróleo pesado 

com conseqüente redução da importação de derivados, como a nafta, e de produtos petroquímicos. 

Está previsto para entrada em operação em 2017 e estará localizado no município de Itaboraí, interior 

do estado do Rio de Janeiro (Figura 72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72: Localização do COMPERJ 
Fonte: PETROBRAS (2008a) 
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Atualmente a produção de produtos petroquímicos é feita, através do processamento da 

nafta, em três pólos do país: Pólo Petroquímico de Camaçari – Braskem (BA), Pólo Petroquímico de 

São Paulo – PQU (SP) e Pólo Petroquímico do Sul – Copesul (RS). Além disso, no Pólo Gás Químico 

do Rio de Janeiro – Riopol – os petroquímicos são extraídos do processamento do gás natural. 

5.1.1  Descrição do Empreendimento 

O Comperj transformará diretamente e num único local, o petróleo em resinas plásticas e 

outros produtos petroquímicos de uso variado. O Complexo terá capacidade para processar 165 mil 

barris/dia de óleo pesado nacional numa planta de primeira geração denominada Unidade 

Petroquímica Básica (UPB). Essa primeira unidade de refino será ampliada com uma segunda planta 

de mesma capacidade e que deverá entrar em operação de três a quatro anos após a entrada em 

operação da primeira planta. 

Além dessa planta básica haverá unidades de produção complementares denominadas 

Unidades Petroquimicas Associadas (UPA´s) com produtos de primeira geração como propeno, 

butadieno, benzeno, entre outros, e com uma capacidade de eteno da ordem de 1,3 milhão de 

toneladas/ano. Haverá também um conjunto de unidades de segunda geração petroquímica com 

produção de estireno, etileno-glicol, polietilenos e polipropileno, entre outros. Além disso, haverá uma 

Central de Produção de Utilidades (CDPU), responsável pelo fornecimento de água, vapor e energia 

elétrica necessária para a operação de todo o Complexo (Figura 73),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73: Plantas de Processamento do Complexo Comperj 
Fonte: PETROBRAS (2008a) 

 

Já empresas de terceira geração, que poderão ser atraídas pelo Comperj e se instalar 

também nos municípios vizinhos e ao longo do Arco Metropolitano, que ligará Itaboraí ao Porto de 

Itaguaí, serão responsáveis por transformar esses produtos petroquímicos de segunda geração em 



 

 

175 

bens de consumo, tais como: componentes para as indústrias montadoras de automóveis, materiais 

cirúrgicos e linha branca como eletrodomésticos, dentre outros.  

O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro é uma das maiores obras de engenharia que 

estão sendo realizadas no Brasil nas ultimas décadas e a maior comprovação desse fato é a 

quantidade de homens-hora estimados para sua realização – cerca de 108 milhões! (Figura 74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74: Quantidade Estimada de HH para Comperj 
Fonte: PETROBRAS (2008a) 

 

5.1.2  Modelo de Contratação do Comperj 

A implementação do empreendimento do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

(Comperj) considerou a utilização do conceito EPC (Engineering-Procurament-Construction) para 

cada uma das unidades do projeto que estão previstas. Também está considerando a compra de 

diversos equipamentos independente da definição da empresa responsável pelo EPC por razões 

estratégicas, atendendo nesse caso aos preceitos da contratação do tipo PEpC já discutido. 

A alta direção do usuário final considerou a contratação de uma empresa para implementação 

do contrato global da automação seguindo os preceitos com conceito MAC devido aos seguintes 

fatores (PETROBRAS, 2008b): 

a) Complexidade do projeto: a quantidade e diversidade de instrumentos, válvulas e itens de 

automação é bastante significativa conforme pode ser verificado no quadro abaixo 

(Quadro 32): 

b) Quanto às empresas de EPC atuam nesse tipo de projeto: a) Colocam maior esforço no 

processo, segurança, tubulação e sistemas mecânicos uma vez que o projeto dos 

sistemas de instrumentação, controle e automação representam uma pequena parte do 

esforço de engenharia (de 4% a 7%); b) A maioria das empresas de EPC tem equipes 

pequenas de profissionais de instrumentação, controle e automação então o projeto é 

realizado e é efetuada a procura de produtos que se enquadrem ao mesmo; c) É 

efetuado um esforço significativo na elaboração de especificações de produtos sem uma 
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visão da adequada integração com os fabricantes que acaba acarretando diversos 

problemas na partida e operação dos empreendimentos; 

c) Que o histórico da execução desse tipo de empreendimento, no tocante ao 

desenvolvimento dos sistemas de automação e controle, é observado: a) Definição 

deficiente do tamanho e capacidade dos sistemas de controle e supervisão; b) Ocorrem 

várias mudanças ao longo da execução do projeto; c) Um aumento significativo de 

escopo e recursos necessários; d) As etapas de planejamento e execução são 

deficientes; e) Ocorrem várias inconsistências no projeto; f) A seleção de equipamentos é 

deficiente e inconsistente; g) As interfaces e integração com os pacotes são deficientes; 

h) A documentação conforme construído (as built) se apresenta com muitos problemas. 

d) Que a execução do projeto conforme o conceito do MAC pode mitigar uma série de 

riscos: a) Utilização de profissionais com domínio tecnológico e acesso as tecnologias 

recentes; b) Utilização de padrões de projeto comprovados; c) Utilização de produtos com 

comprovada capacidade de integração; d) Redução das interfaces e melhor 

gerenciamento destas. 

Quadro 32: Números do Sistema de Automação do Comperj 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: PETROBRAS (2008b) 

 

O modelo de contratação do MAC para esse empreendimento considerou a execução do 

seguinte escopo: 

a. Fornecimento do Sistema Digital de Controle Distribuído; 

b. Fornecimento do Sistema Eletrônico Programável;  

c. Fornecimento do Sistema de Detecção de Fumaça, Fogo e Gás para a área de processo 

e prédios;  
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d. Fornecimento do Sistema para registro de seqüência de eventos;  

e. Fornecimento do Simulador Dinâmico de Processo para treinamento; 

f. Fornecimento do Sistema para Gerenciamento de Ativos de Instrumentação; 

g. Fornecimento do Sistema para Monitoração de Máquinas;  

h. Fornecimento do Sistema para Aquisição de Dados de Analisadores;  

i. Fornecimento do Sistema de Gerenciamento de Alarmes;  

j. Fornecimento do Sistema para Avaliação de Desempenho de Malhas de Controle; 

k. Fornecimento do Sistema de comercialização de produtos (inclui movimentação de 

produto e tancagem);  

l. Fornecimento dos Servidores e Estações para os sistemas de automação; 

m. Implementação do Portal para Informações da Automação Integrada na Rede 

Corporativa; 

n. Fornecimento de Switches, Roteadores, Firewall, IPS para todas as Redes da 

Automação com requisitos de segurança. 

o. Fornecimento dos serviços de padronização e interface com empresas de EPC; 

p. Assistência nos testes de aceitação de fábrica dos pacotes a serem integrados, com os 

sistemas do escopo de fornecimento; 

q. Assistência técnica para implantação e integração dos sistemas de automação fora do 

escopo MAC: PIMS, LIMS, APC, RTOS, Blending, Reconciliação de dados, Balanço de massa e 

energia, MES e ERP;  

r. Gerenciamento do Projeto de Automação; 

s. Fornecimento dos instrumentos, válvulas, medidores e analisadores de todo o projeto. 

5.1.3  Verificação da Aplicabilidade dos Modelos Propostos 

Em termos da aplicabilidade dos modelos propostos nesse trabalho, verifica-se que os 

mesmos poderiam ter sido utilizados no projeto do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro uma 

vez que: 

a) O processo de preparação da documentação, utilizado na licitação desse projeto, para 

escolha do fornecedor do MAC é praticamente padronizado e pode-se observar que o usuário final se 

utilizou praticamente a mesma sistemática proposta; 

b) As empresas convidadas para a participação do processo de licitação praticamente 

incluiu todas as analisadas neste trabalho; 

c) O usuário final também definiu uma análise técnica das propostas a serem 

apresentadas, considerando para efeito de avaliação a grande maioria dos requisitos sugeridos no 
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modelo apresentado contendo: a) Comprovação da experiência do fornecedor para suporte aos 

EPC´s, testes de integração de pacotes e gestão de projetos; b) Comprovação da experiência do 

fornecedor do MAC no tocante ao Sistema de controle e demais equipamentos; 

d)  A execução do escopo é muito semelhante ao proposto incluindo-se no escopo os 

Pacotes de instrumentação de processo / Sistemas de seqüenciamento de eventos / Sistemas de 

comercialização automatizada / Sistemas de gerenciamento de ativos / Sistemas de monitoração de 

máquinas / Sistemas de aquisição de dados de analisadores / Sistemas de gerenciamento de 

informações de processo / Sistemas de simulação de treinamento para operadores / Sistemas de 

gerenciamento de desempenho de malhas de controle / Sistemas de gerenciamento de alarmes / 

Sistemas com portal de informações integrado / Sistemas de segurança de redes / Portfólio de 

instrumentos, válvulas, analisadores e medidores com o fornecimento das especificações padrões. 

A entrevista efetuada com o usuário final permitiu o levantamento dos seguintes aspectos 

adicionais: 

a) A legislação brasileira - em que as empresas estatais são obrigadas a seguir (compra 

pelo menor preço e compra pelo valor global), leva os fornecedores a assumir riscos elevados, 

acarretando dificuldades no cumprimento do escopo do contrato; 

b) Também essa mesma legislação acaba criando dificuldades na implementação de 

melhorias nas soluções inicialmente propostas obrigando o usuário final a utilizar seu próprio 

expertize e experiência de outros projetos na elaboração do FEED e mante-lo como base durante 

toda a execução do projeto; 

c) Ë extremamente importante que os documentos de contratação do EPC claramente 

definam sua interface e participação com o MAC de forma a se minimizar o gerenciamento das 

alterações e que o MAC inicie suas atividades antes da própria contratação dos contratistas; 

d) Observam-se ganhos na utilização do MAC em termos de CAPEX (custo dos 

componentes e serviços associados), no entanto, em função do modelo de contratação adotado no 

Brasil, o custo de gerenciamento das interfaces acaba impactando seriamente o custo do projeto 

fazendo com que as partes se aproveitem com a obtenção dos aditivos contratual e justificativa para 

seus atrasos; 

e) O melhor modelo de contratação do MAC é quando o usuário final estabelece uma 

documentação com os padrões, filosofias e conceitos bem definidos, faça a negociação com a 

empresa do MAC em termos de preços unitários, condições, custo de alterações e esse agreement 

sejam utilizados pelos contratistas para a contratação dos materiais e serviços de automação; 

f) Não estão sendo observados ganhos na padronização da instrumentação devido ao 

modelo de contratação utilizado no Brasil que obriga a definição muito bem detalhada dos itens na 

fase anterior à cotação pela empresa MAC para que possam ser minimizados os aditivos contratuais 

devido a mudanças dessas especificações; 
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g) As empresas possuem um portfólio que varia de 40 a 70% do escopo necessário para 

um projeto de planta petroquímica, mas não há expertize no Brasil para a execução de projetos do 

tipo MAC fazendo com que as empresas utilizem de centros de engenharias localizados no exterior – 

muitas vezes com foco na redução de custos com mão-de-obra mais barata e sem o mesmo nível 

técnico; 

h) A utilização de modelos padronizados para a implementação do MAC traria muitos 

benefícios principalmente devido à falta desse expertize e facilitaria aos licitantes a clara definição do 

seu escopo durante a execução do projeto; 

i) Se as especificações prévias fossem bem elaboradas e o MAC pudesse ser contratado 

antes dos contratistas o uso de empresas de gerenciamento podria ser uma boa opção, no entanto, 

com o modelo de contratação utilizado no Brasil, o não envolvimento direto do usuário final iria afetar 

diretamente o resultado dos projetos. 

A entrevista efetuada com o fornecedor do MAC permitiu o levantamento dos seguintes 

aspectos adicionais: 

a) A grande vantagem para o fornecedor do MAC é o aumento da sua base instalada e a 

fidelização do usuário final da planta; 

b) O modelo de contratação no Brasil limita a participação do fornecedor do MAC na busca 

das melhores soluções forçando-o a ser um mero supridor dos itens previamente especificados; 

c) É fundamental que o fornecedor do MAC participe das fases iniciais do projeto, 

principalmente durante o FEED, e isso aumenta a integração da planta e reduz custos notadamente 

de alterações contratuais – no entanto, se isso for negligenciado para uma fase muito posterior causa 

serios prejuizos na execução dos projetos; 

d) O MAC traz muitos benefícios em termos de padronização das plantas e da própria 

documentação do projeto, além da melhoria da coordenação e redução dos tempos de execução e 

isso acarreta redução do CAPEX e aumento da produtividade; 

e) O gerenciamento do projeto é critico e a adoção de uma administração profissionalizada 

permite melhor foco na realização das atividades principalmente quando o usuário final tem uma 

estrutura de decisão muito engessada que causa atrasos no projeto pela demora de definições.  

f) A utilização de modelos padronizados que auxilie a implementação do MAC traria muitos 

benefícios principalmente na valorização dos aspectos técnicos e com isso permitindo melhor 

utilização das soluções do fornecedor – isso já é praticado no exterior, mas seria de difícil aplicação 

no Brasil devido à legislação. 

5.2 RNEST 

A Rnest, Refinaria do Nordeste, ou Refinaria Abreu e Lima, localizada no município de 

Ipojuca (região metropolitana de Recife) no estado de Pernambuco (Figura 75), será a primeira 

refinaria de petróleo inteiramente construída com tecnologia nacional. A Petrobras considera que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Abreu_e_Lima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ipojuca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrobras
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essa refinaria será a mais moderna já construída em território nacional, pois será a primeira adaptada 

a processar 100% de petróleo pesado com o mínimo de impactos ambientais e produzir combustíveis 

com teor de enxofre menor do que o exigido pelos padrões internacionais mais rígidos, de 10 PPM de 

enxofre. 

O parque de refino da Abreu e Lima será orientado principalmente para produção de óleo 

diesel, o derivado de maior consumo no País. Cerca de 65% dos derivados ali produzidos serão de 

óleo diesel, 27% a mais do que o normal, e com baixíssimo teor de enxofre. O diesel é o derivado de 

maior importação do Brasil e sua produção no Nordeste permitirá atender à crescente demanda por 

derivados na região e o excedente poderá abastecer ainda o restante do mercado nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75: Localização do Rnest 
Fonte: PETROBRAS (2006) 

 

5.2.1 Descrição do Empreendimento 

 Inicialmente era previsto que a Refinaria teria capacidade para processar 200 mil barris por 

dia de petróleo, utilizando o petróleo pesado do Brasil (50% com origem na Bacia de Campos) e 

também da Venezuela (50% da faixa do Orinoco), países que possuem grandes reservas. A produção 

anual prevista para esta unidade da Petrobras ainda inclui 682 mil m³ de nafta petroquímica, 1.236 mil 

toneladas de GLP, 9,5 milhões de toneladas de diesel e 2,2 milhões de toneladas de coque. A 

refinaria também produzirá o chamado "H-Bio", a partir da mistura de biodiesel com diesel comum. 

O plano de negócios da Petrobrás chegou a prever uma ampliação na capacidade de refino 

da Abreu e Lima para até 500 mil barris por dia, o que tornaria esta a maior refinaria do país. Esta 

iniciativa não se concretizou e a refinaria irá produzir 230 mbpd, com partida estimada em 2014 a um 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_diesel
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_diesel
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_diesel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enxofre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nordeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Refinaria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrobras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nafta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petroqu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/GLP
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diesel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coque
http://pt.wikipedia.org/wiki/H-Bio
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custo de previsto de 17,1 bilhões de dólares. Vale salientar que a partida estava prevista para o final 

do ano de 2010 e o cronograma sofreu diversos atrasos. 

As primeiras obras relacionadas ao projeto de construção da unidade de refino tiveram início 

em 2007. A fase inicial das obras de terraplenagem foi completada. Ainda em 2009 foi iniciada a 

construção civil dos prédios administrativos e de suporte da refinaria, incluindo a construção da casa 

de força, concluída em junho de 2009, com potência total instalada de 150 MW, que suprirá as 

grandes necessidades de energia da refinaria.  

O petróleo a ser processado será recebido em navios de grande porte (de 90.000 a 150.000 

toneladas) que atracarão num novo pier a ser construído no porto externo de Suape. Já os produtos 

produzidos serão embarcados nos dois piers de graneis líquidos existentes através da construção de 

dutos entre a refinaria e os piers. Haverá também dutos entre a refinaria e as companhias 

distribuidoras inclusive com dutos de gás liquefeito para abastecimento do mercado local. A refinaria 

também produzirá coque, que é um tipo de carvão do petroleo, além de enxofre sólido e líquido. O 

coque será transportado por via rodoviária e também por navio para os grandes centros.  Haverá um 

consumo de 1600 m3 de água bruta consumida por dia e 50m3 de água tratada. A água bruta será 

recebida através de uma tubulação ligada à estação que fornece a água bruta para o terminal de 

Suape. A água tratada virá dessa mesma estação através de uma rede exclusiva. O Rnest será 

composto de plantas petroquícas convencionais conforme mostrado na Figura 76: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: Plantas do RNEST 
Fonte: PETROBRAS (2006) 

 

A Refinaria do Nordeste também é uma das maiores obras de engenharia que estão sendo 

realizadas no Brasil nas ultimas décadas e tem sofrido com constantes reprogramações de prazos. A 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Terraplenagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o_civil
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Figura 77 apresenta o acompanhamento do desenvolvimento do projeto nos últimos anos mostrando 

a complexidade de um projeto dessa envergadura.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 77: Cronograma do RNEST 
Fonte: PETROBRAS (2014) 

 

5.2.2  Modelo de Contratação do RNEST 

A implementação do empreendimento da nova refinaria na região nordeste do Brasil, 

denominada Refinaria Abreu e Lima, que está sendo erguida no município de Ipojuca, no estado de 

Pernambuco e também denominada Refinaria do Nordeste – RNEST considerou a utilização do 

conceito EPC (Engineering-Procurament-Construction) para cada uma das unidades do projeto que 

estão previstas. Também está considerando a compra de diversos equipamentos independente da 

definição da empresa responsável pelo EPC por razões estratégicas, atendendo nesse caso aos 

preceitos da contratação do tipo PEpC já discutido. 

Tanto o projeto da Rnest como do Comperj foram idealizados em épocas muito próximas e a 

direção da Petrobras considerou para ambos a contratação de uma empresa para implementação do 

contrato global da automação, seguindo os preceitos com conceito MAC, praticamente pelos mesmos 

fatores já descritos neste trabalho por ocasião da abordagem do projeto do Comperj. 

O modelo de contratação do MAC para esse empreendimento considerou a execução do 

seguinte escopo: 

a) Fornecimento das Estações de Operação, Engenharia e Telões de visualização nas 

salas de controle, com as respectivas impressoras e mobiliário; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ipojuca
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b) Fornecimento das redes de controle do sistema de automação incluindo os servidores 

OPC, gateways e armários de rearranjo; 

c) Fornecumento dos transmissores de sinal e posicionadores das válvulas de controle do 

sistema de controle básico e do sistema instrumentado de segurança; 

d) Fornecimento dos Barramentos Foundation Fieldbus a menos dos cabos dos segmentos 

H1. 

e) Fornecimento do simulador de treinamento de operadores; 

f) Fornecimento do servidor de gerenciamento de ativos; 

g) Fornecimento do sistema de gerenciamento de alarmes; 

h) Fornecimento dos servidores do sistema de monitoração de máquinas; 

i) Fornecimento dos CLP´s do sistema de incêndio e gás bem como a estação de 

monitoramento de incêndio e gás; 

j) Fornecimento dos sensores de gás, dos detectores e centrais de detecção de fumaça e 

demais dispositivos de campo do sistema de incêndio e gás bem como suas estações de engenharia 

e terminais portáteis de programação; 

k) Fornecimento dos enlaces de comunicação entre os controladores do sistema de 

automação e outros controladores/processadores (quais sejam CLP´s, computadores de vazão, 

analisadores, válvulas motorizadas, etc.);  

l) Fornecimento dos IHM de campo das unidades pacote adquiridas diretamente pela 

Petrobras; 

m) Fornecimento de dispositivos de programação de instrumentos de campo do tipo hand 

held; 

n) Fornecimento do estoque de sobressalentes para todos os itens de fornecimento; 

o) Gerenciamento de todas as atividades relacionadas com o sistema de automação 

incluindo a execução do planejamento e controle de todas as atividades; execução da coordenação 

das atividades de terceiros; gerenciamento das interfaces com os demais a atores intervenientes na 

especificação, fornecimento e implantação de todo o sistema; 

p) Execução das atividades de projeto, incluindo execução da análise crítica dos aspectos 

de automação do projeto básico das unidades industriais; validação da especificação e dos detalhes 

de instalação dos dispositivos de campo de fornecimentoe documentos de projeto para o sistema de 

automação emitido pelas projetistas, Contratisas e pelos fabricantes das unidades pacote adquiridas 

pela Petrobras; execução do projeto lógico dos barramentos de campo, incluindo definição da 

distribuição de dispositivos por segmento H1 e cálculo do macro-ciclo; execução de validação do 

projeto físico dos barramentos de campo e definição de critérios para encaminhamento dos meios 

físicos das redes de comunicação e especificação dos meios físicos a serem fornecidos por terceiros; 
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q) Elaboração do completo projeto de detalhamento construtivo e de instalação mecânica, 

elétrica, de interconexão e de comunicação de todos os itens de fornecimento do MAC; 

r) Execução da completa integração do sistema de automação compreendendo todas as 

atividades necessárias para garantir o perfeito funcionamento integrado entre todos seus 

equipamentos e sistemas, incluindo, entre outras: elaboração dos padrões de configuração dos 

diversos Itens de fornecimento e submissão desses padrões para aprovação pela Petrobras; 

execução da completa configuração, programação e parametrização de todos os Itens de 

fornecimento do MAC e Integração funcional entre todos componentes do sistema fornecidos por 

terceiros com a elaboração da completa documentação da integração e execução da otimização do 

sistema de alarmes; 

s) Realização dos Testes de aceitação em fábrica de todo o sistema de automação ou 

fornecido por terceiros com a realização e documentação desses testes; 

t) Execução dos serviços de campo compreendendo a inspeção do local de instalação dos 

equipamentos de fornecimento para o sistema de automação para atestar o atendimento das 

condições especificadas de instalação, com a supervisão da completa instalação mecânica, elétrica, 

de interconexão e de comunicação, no campo, de todos os equipamentos e sistemas de 

fornecimento; condicionamento e energização de todos os Itens de fornecimento; validação da 

montagem posicionador + válvula de controle; validação da montagem dos dispositivos de campo de 

fornecimento pelo MAC; validação da calibração, executada pelo montador, dos dispositivos de 

campo de fornecimento pelo MAC; supervisão dos testes de malha; realização, após a partida das 

unidades, dos ajustes de sistemas e aplicativos que necessitam da unidade em operação; certificação 

dos segmentos de FieldBus; certificação de todas as redes e enlaces de comunicação seja de 

fornecimento pelo MAC ou não; 

u) Prestação de Assistência Técnica à pré-operação e partida; 

v) Realização dos treinamentos de engenharia, de operação e de manutenção, relativos a 

todos os equipamentos e sistemas de seu fornecimento. 

5.2.3  Verificação da Aplicabilidade dos Modelos Propostos 

Em termos da aplicabilidade dos modelos propostos nesse trabalho, verifica-se que os 

mesmos poderiam ter sido utilizados no projeto da Rnest  uma vez que: 

a) O processo de preparação da documentação para a licitação é semelhante ao proposto; 

b) As empresas convidadas para a participação do processo de licitação praticamente 

incluiu todas as analisadas neste trabalho; 

c) A Petrobras também definiu uma análise técnica das propostas a serem apresentadas, 

considerando para efeito de avaliação a grande maioria dos requisitos sugeridos no modelo 

apresentado contendo: a) Comprovação da experiência do fornecedor para suporte aos EPC´s, testes 
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de integração de pacotes e gestão de projetos; b) Comprovação da experiência do fornecedor do 

MAC no tocante ao Sistema de controle; 

d) O escopo também é muito semelhante ao considerado nos modelos propostos. Com 

uma sistemática de execução também muito aproximada. 

Na visão do usuário final deste projeto há alguns aspectos que devem ser considerados: 

a) A legislação brasileira obriga a contratação dos fornecedores por preço global e isso 

eleva os riscos e aumentando o desejo por alterações contratuais; 

b) Também essa legislação leva a um aumento das incertezas na fase de proposta devido 

à falta de dados, principalmente nos itens afetados pelas tubulações, e isso causa muitos desgastes 

na execução do projeto contribuindo também para a pressão por aditivos; 

c) O modelo de contratação adotado, em que o MAC é contratado pelo usuário final, 

contribui para que os contratistas se valham da automação para justificar seus atrasos; 

d) O MAC acarreta grandes beneficios principalmente devido a padronização da 

instrumentação e componentes em geral e pelas vantagens da interoperabilidade entre os 

operadores, porém esses mesmos benefícios não são observamos nos itens afetados pelas 

características das tubulações; 

e) Ainda há uma grande falta de cultura no Brasil para realização desse tipo de projetos e o 

uso de modelos de execução padronizado do MAC poderia ajudar a reduzir a sobrecarga no 

gerenciamento como, da mesma forma, um modelo para escolha do fornecedor permitiria uma melhor 

análise das soluções propostas limitando o desenvolvimento de soluções específicas (protótipos) que 

levam a maiores riscos; 

f) O fato de termos contratos por preço global, motivado pelas exigências da lei de 

licitações para empresas públicas no Brasil, leva a um foco excessivo na busca de pleitos contratuais 

para maximização dos lucros dos contratistas e fornecedores do MAC – isso acaba limitando a 

utilização de empresas de gerenciamento do projeto independentes do usuário final; 

Na visão do fornecedor do MAC para esse projeto devem ser considerados os seguintes 

aspectos: 

a) A criação da base instalada é um dos principais apelos para o fornecedor do MAC com a 

possibilidade de incorporação de serviços de pós-venda e ampliações; 

b) Os impactos nos cronogramas macro do empreendimento causam problemas na 

execução dos projetos e o modelo de contratação exigido pela legislação brasileira causa 

prejuizos por não permitir que os prejudicados sejam ressarcidos; 

c) A padronização e a compra em escala permitem grandes ganhos para o usuário final e 

aumento da produtividade, porém a participação do MAC ainda não é uma realidade e 

acaba provocando dasgastes com os contratistas porque esses se valem do modelo para 

induzir pleitos;  
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d) Os modelos de contratação adotados no Brasil não estão se valendo da experiência que 

os fornecedores do MAC trazem da execução de projetos similares principalmente pela 

falta de maturidade e pelo fato da contratação somente ocorrer nas fases finais dos 

empreendimentos e não durante o FEED; 

e) A adoção de modelos de seleção dos fornecedores, participação no FEED e 

implementação seriam muito úteis para ser o guia na execução dos projetos 

principalmente devido a essa falta de maturidade, no entanto a legislação brasileira iria 

limitar a sua aplicação; 

f) O uso de terceiros para o gerenciamento dos projetos com MAC é uma prática comum no 

exterior, porém com pouca utilização no Brasil pela falta de empresas com essa 

experiência.  

5.3  CSPC 

Desenvolvido em resposta ao rápido crescimento da demanda na China por produtos 

petroquímicos, o complexo de Nanhai (Cspc), que teve um custo total de USD 4,3 B, é um dos 

maiores empreendimentos mundiais na área de O&G. As instalações cobrem uma área de 2,6 km2 e 

tem uma capacidade total de 2,3 milhões de toneladas de produtos por ano – no Quadro 33 temos a 

capacidade de cada uma das plantas de processamento do Cspc. 

Quadro 33: Capacidade do Cspc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: YOKOGAWA (2007) 

 

O Cspc foi construído no município de Huizhou, localizado na Baia de Daya, na provincia de 

Guangdong (Figura 78) e é considerado um dos maiores sucessos em termos de implementação de 

projetos petroquímicos dessa complexidade: o projeto iniciou-se em 2002 e em dezembro de 2005 

era efetuado sua partida. 
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Figura 78: Localização do Cspc 
Fonte: YOKOGAWA (2007) 

 

5.3.1 Descrição do Empreendimento 

O Cspc tem nove plantas de processamento que produzem uma grande variedade de 

produtos petroquimicos (Figura 79). Na Figura 80 temos o fluxo de produtos entre as unidades 

iniciando o processo com o recebimento de condensado de nafta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79: Plantas de Processamento do Cspc 
Fonte: YOKOGAWA (2007). 
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Figura 80: Fluxo de Produtos 
Fonte: YOKOGAWA (2007) 

 

O projeto considera a utilização de três grandes centros de controle e uma particularidade é a 

quantidade de contratistas envolvidos no projeto para a construção de cada uma das plantas (Quadro 

34). A Figura 81 apresenta o histograma do projeto com a quantidade de homens-mes empregados 

somente no MAC – tiveram-se picos de mais de 180 mobilizados com 2500 homens-mes na fase de 

projeto e 530 homens-mes na fase de execução dos serviços de campo. 

 
Quadro 34: Centros de Controle e EPC’s do Cspc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: YOKOGAWA (2007) 
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Figura 81: Histograma do Cspc 
Fonte: YOKOGAWA (2007) 

 

5.3.2   Modelo de Contratação do Cspc 

A implementação do empreendimento do Cspc de Nanhai considerou a utilização do conceito 

EPC (Engineering-Procurament-Construction) para cada uma das unidades do projeto que estão 

previstas. Uma característica importante do projeto é que foi escolhida uma empresa para fazer o 

gerenciamento global do projeto – BSF, que é um joint-venture entre as empresas Bechtel, Sinopec e 

Foster Wheeler. O MAC escolhido foi à empresa Yokogawa e na Figura 82 tem-se a estrutura do 

projeto onde os EPC´s e o MAC foram contratados diretamente pelo usuário final (Cspc). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Estrutura do Projeto Cspc 
Fonte: YOKOGAWA (2007). 

 

A escolha desse modelo surgiu principalmente pela experiência da Shell na utilização do 

MAC em seus projetos (SHELL, 2008). A Shell foi uma das primeiras empresas a utilizar esse modelo 

de contratação e as lições aprendidas levaram-na a definição do uso de uma empresa contratista 

para o gerenciamento global do empreendimento, no caso a BSF. Essa alternativa foi motivada para 
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que a Shell colocasse foco no gerenciamento dos custos e precisasse de menos mobilização do seu 

pessoal para o gerenciamento do projeto.  

Outra decisão importante da Shell foi à definição do momento de escolha do MAC – no caso 

desse projeto a Yokogawa participou ativamente ja da fase do FEED e antes até mesmo da decisão 

final de realização do investimento (Figura 83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83: Envolvimento do MAC no FEED do Cspc 
Fonte: YOKOGAWA (2007) 

 

Outra particularidade importante na decisão da Shell para a escolha do modelo MAC foi à 

complexidade do projeto. No Quadro 35 temos alguns números referentes ao projeto do Cspc.  

Quadro 35: Números do sistema de automação do Cspc 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: YOKOGAWA (2007) 
 

5.3.3  Verificação da Aplicabilidade dos Modelos Propostos 

Em termos da aplicabilidade dos modelos propostos nesse trabalho, verifica-se que os 

mesmos poderiam ter sido utilizados no projeto da Cspc uma vez que: 
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a) O processo de preparação da documentação para a licitação proposto é praticamente 

padronizado e observamos que a Shell considerou a formulação dos documentos citados no capítulo 

anterior deste trabalho; 

b) As empresas convidadas para a participação do processo de licitação praticamente 

incluiu todas as analisadas neste trabalho; 

c) A Shell também definiu uma análise técnica das propostas a serem apresentadas, 

considerando para efeito de avaliação a grande maioria dos requisitos sugeridos no modelo 

apresentado contendo: a) Comprovação da experiência do fornecedor para suporte aos EPC´s, testes 

de integração de pacotes e gestão de projetos; b) Comprovação da experiência do fornecedor do 

MAC; 

d) O escopo considerou o fornecimento do Sistema de controle / Principais pacotes de 

processo / Sistemas de seqüenciamento de eventos / Sistemas de comercialização automatizada / 

Sistemas de gerenciamento de ativos / Sistemas de monitoração de máquinas / Sistemas de 

aquisição de dados de analisadores / Sistemas de gerenciamento de informações de processo / 

Sistemas de simulação de treinamento para operadores / Sistemas de gerenciamento de 

desempenho de malhas de controle / Sistemas de gerenciamento de alarmes / Sistemas com portal 

de informações integrado / Sistemas de segurança de redes / Portfólio de instrumentos, válvulas, 

analisadores e medidores com o fornecimento das especificações padrões. 

Na visão do usuário final deste projeto há algumas considerações: 

a) Os fornecedores do MAC tem uma grande vantagem no estabelecimento de uma grande 

base instalada que permite venda futura de sobressalentes, reparos e expansõe; 

b)  Para que haja essa maximização é fundamental que o usuário final defina previamente 

todos os padrões de qualidade a serem seguidos pelos contratistas e fornecedores; 

c) Todos os subfornecedores de equipamentos e componentes da planta devem fornecer 

seus sistemas com as especificações do fornecedor do MAC e utilizando o mesmo acordo de 

fornecimento estabelecido pelo usuário final com o fornecedor do MAC; 

d) A escolha do fornecedor do sistema de automação (MAC) deve ser feito o mais cedo 

possível pelo usuário final, já na fase do FEED de forma que possa contribuir efetivamente na 

elaboração das especificações funcionais do projeto; 

e) Deve ser estabelecido um programa de testes progressivo desde o nível dos 

componentes até a integração final de todo o sistema totalmente alinhado com o plano de execução 

do projeto incluindo a mitigação de riscos; 

f) O grupo responsável pela preparação das especificações funcionais deve ter experiência 

na execução de projetos do tipo EPC e principalmente nas atividades de comissionamento;  

g) Os fornecedores dos sistemas de automação não tem total domínio sobre as 

particularidades das unidades de processo de um grande empreeendimento petroquimico e, portanto 

cabe ao grupo de gerenciamento dos projetos auxiliarem-los nos esclarecimentos necessários;  
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h) A construção urgente da base de dados dos sistemas de automação é uma necessidade 

primordinal principalmente em função da agilização da execução dos projetos e isso requer um 

planejamento cuidadoso utilizando softwares de gestão de projetos de instrumentação e automação – 

os procedimentos e processos de trabalho precisam ser definidos logo no início do projeto; 

i) A utilização de modelos de implementação do MAC são muito importantes 

principalmente quando não há expertize local na execução de projetos desse porte; 

j) O desenvolvimento e a padronização é a chave para o sucesso do projeto; 

k) A utilização de uma empresa especializada no gerenciamento do projeto, responsável 

pela coordenação das atividades do MAC e dos contratistas é importante porque esse não é o foco 

do usuário final. 

Na visão do fornecedor do MAC há também várias considerações a serem feitas: 

a) O sucesso nesse tipo de projetos requer um modelo de execução do negócio que deve 

aliar pessoas, tecnologias e procedimentos adequados; 

b) A utilização e suporte de centros de engenharia especializados é uma importante 

ferramenta no desenvolvimento dos projetos principalmente pela padronização e conhecimento 

adquirido em outros empreendimentos similares; 

c) O conhecimento e integração entre instrumentação e automação pelo fornecedor do 

MAC aliado com a familiarização com a cultura do usuário final auxiliam muito do resultado final; 

d) O desenvolvimento do projeto de automação muito próximo do usuário final leva a 

definição das melhores soluções e atendimento aos requisitos da planta. 

5.4      CONSIDERAÇÕES SOBRE A APLICABILIDADE DO MODELO 

Observa-se que a implementação do Complexo de Nanhai (CSPC) é um exemplo de total 

sucesso da utilização do conceito do MAC e pode-se considerar que há três principais razões para 

esse fato: 

a) Participação da empresa escolhida para a o MAC já durante a execução do FEED: o 

envolvimento antecipado do fornecedor do MAC ja nas fases iniciais do projeto muito 

contribui principalmente para a redução de erros e consequentemente de retrabalhos; 

b) Utilização de uma empresa de gerenciamento de todo o projeto incluindo a coordenação 

do MAC e dos contratistas: o foco do usuário final não é o gerenciamento dos projetos e 

sim as atividades fins do empreendimento que estará sendo construído, assim, o uso de 

uma coordenação especializada permite que o usuário final se concentre nos aspectos 

que diretamente irão afetar o desempenho da planta e não nas atividades corriqueiras da 

execução do projeto’. 

c) Entendimento da cultura dos participantes do projeto: é fundamental que todos os 

participantes do projeto (usuário final, contratistas e a empresa fornecedora do MAC) 
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reconheçam as diferenças culturais existentes entre as partes e busquem o 

estabelecimento de um modo de trabalho que as respeite.  

A análise dos projetos Polo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) e da construção da 

Refinaria Abreu e Lima (RNEST) permitem concluir que esses três pontos não foram observados: 

a) A seleção do MAC ocorreu muito tardiamente não permitindo uma maior participação na 

elaboração do FEED; 

b) O usuário final definiu pela coordenação do projeto com suas próprias equipes devido aos 

atrasos no início da participação do MAC e principalmente pelas falhas na emissão da 

documentação de contratação dos contratisas; 

c) As empresas fornecedoras do MAC tiveram muita dificuldade para entender a forma de 

trabalho do usuário final e dos contratistas que atuam no Brasil e principalmente os riscos 

e incertezas que havia nas especificações iniciais e regras da contratação. 

Também ficou claro que a legislação brasileira acarreta problemas para a implementação de 

do MAC em que pese haver muitos benefícios para o usuário final. Também ficou claro que esses 

benefícios também são significativos para os fornecedores uma vez que obtem grandes bases 

instaladas e isso pode causar sérios problemas futuros para o usuário final por se valerem dessa 

base instalada para obter lucros futuros conforme alertado por Barateiro (2012).   
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO 

Neste Capítulo é realizada a discussão dos resultados encontrados à luz da literatura e é 

cumprido o objetivo principal da tese: Desenvolver um Modelo para Implementação do MAC. Na 

primeira seção são levantados os fatores que justificam a criação do modelo proposto. Na segunda 

seção são identificadas as etapas para construção desse modelo e na terceira seção são abordadas 

as condições que envolvem a sua utilização. Essas três seções respondem as perguntas da pesquisa 

e por fim fazem-se as considerações em relação ao alcance dos objetivos, qualidade da pesquisa, 

sugere propostas para futuros projetos, além de indicar as limitações e concluir o trabalho. 

6.1 FATORES QUE JUSTIFICAM A CRIAÇÃO DO MODELO 

A partir das bases conceituais do problema proposto foi possível analisar a evolução que a 

automação teve nas últimas décadas onde a presença de sistemas eletrônicos microprocessados 

aumentou sua participação no controle das plantas industriais. Verificou-se que o estado-da-arte 

dessa automação, destinada ao controle de processos, hoje utiliza basicamente os denominados 

DCS’s (sistemas de controle distribuído) que são formados de elementos de hardware e software. 

Esse conjunto de elementos permite que sejam estabelecidas um conjunto de funcionalidades que 

auxiliam a operação das plantas petroquímicas.  

Também se verificou como foi a evolução dos modelos de contratação culminando nos atuais 

contratos do tipo EPC onde uma ou mais empresas (grandes empreendimentos) são as responsáveis 

por todo o projeto incluindo a engenharia de detalhamento, todo o suprimento e a fase final de 

construção e montagem. Esse modelo de contratação é o mais comum hoje na construção de plantas 

petroquímicas e tem vantagens e desvantagens principalmente quando se analisa o resultado para o 

usuário final.  

Verificou-se também o ciclo de vida dos projetos, considerando todas as etapas que o 

constitui bem como uma análise de como a automação afeta e é afetada por essa sequência de 

atividades. Mostrou-se a importância dessa automação em todas as fases do desenvolvimento dos 

projetos principalmente pelas características multidisciplinares inerentes ao estabelecimento de um 

complexo sistema de automação. Também foi possível verificar-se como a participação antecipada 

logo nas primeiras fases do projeto são cruciais para que haja ganhos nos resultados do investimento 

principalmente na redução de equipes, custos e retrabalhos. 

Também foram analisadas as metodologias para seleção de fornecedores que fazem  uma 

análise das cadeias globais de suprimento, extremamente importantes para os grandes projetos de 

implementação de plantas petroquímicas. Verificou-se que os fornecedores de automação tem essa 

característica de serem fornecedores terem atuação mundial e concluiu-se que devem ser 

estabelecidos critérios para a seleção do melhor fornecedor e abordou-se o uso da ferramenta 

multicritério AHP que reduz as subjetividades nessa escolha.  
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Da fundamentação teórica foi possível encontrar os construtos que justificam a criação do 

modelo de implementação do MAC que é o objetivo principal da tese. Foram encontrados seis fatores 

principais que já são objeto de estudo da academia e que são sumarizados no Quadro 36. 

Quadro 36: Constructos que Justificam o Modelo 

Fonte: AUTOR 
 

6.2 ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO 

Verificou-se que pelo ciclo de vida dos projetos que podemos considerar três etapas para a 

implementação do MAC: a seleção do fornecedor, a participação do FEED e a execução do projeto. 

Essas três etapas estão relacionadas com os constructos discutidos no item anterior e os endereçam 

conforme o que é mostrado no Quadro 37 - cada etapa tem um conjunto de constructos relacionados. 
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Quadro 37: Etapas do Modelo e os Constructos 

Fonte: AUTOR 
 

6.3 CONDIÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MAC 

O estudo permitiu avaliar que o MAC acarreta benefícios na execução dos empreendimentos 

principalmente no custo total dos empreendimentos e esses benefícios são obtidos principalmente 

devido à melhoria na coordenação da implementação dos projetos e na padronização da 

documentação e procedimentos, conforme relatado nos projetos analisados. No entanto, esses 

benefícios podem ser impactados pelo modelo de contratação por preço global que são definidos pela 

legislação brasileira (BRASIL, 1993; 1997; 1998). 

Também foi possível verificar, através dos projetos analisados, que os modelos propostos 

trazem benefícios porque há falta de expertise, principalmente no Brasil, para conduzir projetos com 

essa complexidade. O uso de modelos permite a padronização dos procedimentos facilitando até o 

mesmo o entendimento do escopo e valorizando a utilização de soluções já consagradas. 

Foi possível verificar também, através dos projetos analisados, que o momento que o MAC se 

inicia afeta diretamente os resultados dos empreendimentos. O início tardio pode até mesmo causar 

problemas porque há aumento de pleitos contratuais e perturbação na execução dos projetos em 

andamento. O estudo permitiu verificar que a participação do MAC já no FEED é o recomendado para 

permitir a especificação de soluções mais adequadas e permitir melhor integração dos sistemas. No 

entanto a legislação brasileira (BRASIL, 1993; 1997; 1998) limita a participação do MAC já no FEED 

porque as contratações devem ser efetuadas por preço global e há necessidade de um detalhamento 

mais elaborado para formulação de preços unitários. 

Foi possível verificar, através dos projetos analisados, que a gestão direta do projeto pelo 

usuário final é uma necessidade na execução dos projetos no Brasil principalmente devido ao modelo 

de contratação exigido pela legislação do Brasil para as empresas estatais, que acabam sendo um 

dos principais usuários do modelo MAC. Também foi verificado que a gestão direta é recomendada 
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pela falta de maturidade do mercado brasileiro na execução de projetos desse porte em que pese que 

a utilização de empresas de gestão específica para megaprojetos é de comum no exterior 

principalmente em empresas privadas e prática de sucesso porque o usuário final não tem como foco 

o gerenciamento de projetos. 

Por fim foi também verificado que a legislação brasileira afeta e limita diretamente os 

benefícios do MAC porque há exigência da contratação dos fornecedores pelo menor preço global em 

que pese ser possível a realização da avaliação técnico-comercial (melhor preço). No entanto para 

que essa análise seja aplicável há necessidade de uma especificação muito bem detalhada no 

escopo dos itens unitários – o que nem sempre é possível na fase de elaboração dos documentos de 

licitação. O uso de especificações não totalmente claras acarreta aumento dos pleitos de alteração 

contratual provocando até mesmo perturbações na execução dos projetos. 

Com isso foram encontradas três condições básicas para o uso do modelo proposto: 

a) os projetos devem ser de plantas de processamento com alto grau de complexidade em 

seu processo (refinarias, petroquímicas ou quando o processo químico exige uma reduzida 

variabilidade);  

b) projetos multigeográficos: onde em função da necessidade de aproveitarem-se as 

vantagens competitivas existentes, é recomendado que as partes dos projetos fossem realizadas em 

locais diferentes ou até mesmo em países distintos;  

c) projetos multicontratistas onde dificilmente poder-se-ia ter uma única empresa responsável 

por todo o projeto e, portanto é necessário segmenta-lo pelos players com melhores condições. 

Existe ainda outro aspecto a ser considerado e que não foi devidamente pesquisado neste 

trabalho: intuitivamente podemos admitir que o modelo MAC devesse ser recomendado para a 

implementação de novas plantas exatamente pelas vantagens apontadas na sua utilização. No 

entanto, provavelmente sua utilização nos projetos de reforma ou expansão também poderia trazer 

ganhos, mas não há dados que justifiquem essa afirmação. 

O estudo apurou que a literatura sugere que quanto maior o escopo do MAC melhor é a 

integração das soluções e isso traria vantagens para o usuário final em termos de operabilidade e até 

mesmo redução de custos. No entanto, o que foi observado nos projetos brasileiros analisados é que 

o MAC deveria ficar restrito apenas ao próprio sistema de automação e limitado à instrumentação 

mais geral. O que se observa é que os itens que dependem muito do projeto das próprias tubulações 

são muito variáveis e uma enorme fonte de pleitos contratuais.  

Em termos de problemas futuros o principal aspecto identificado está nos efeitos que a 

demora da seleção do fornecedor do MAC acaba causando ao desenvolvimento do projeto, 

principalmente se isso ocorre após a emissão do FEED ou mesmo quando as empresas contratistas 

já iniciaram seus trabalhos. Essa demora pode acarretar dificuldades na implementação de mudanças 

nas especificações já existentes e pode impactar até mesmo na padronização da documentação e 

das soluções entre todos os contratistas. 
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Também foi verificado, na análise efetuada nos projetos, que os fornecedores do MAC têm a 

estratégia de usar esse tipo de projeto para aumento da sua base instalada procurando aumentar seu 

escopo futuro nas amplicações, fornecimento de sobressalentes e serviços de manutenção. No 

entanto, a padronização da planta com um único fornecedor pode causar eventuais problemas na 

dependência do usuário final com esse fornecedor. Uma prática comum no mercado de automação é 

o uso de uma estratégia de negócios focada no estabelecimento de uma base instalada para 

alavancar lucros futuros na prestação de serviços ou na reposição de equipamentos ao longo da vida 

útil das plantas. Essa estratégia já foi discutida por Barateiro (2012) e cabe ao usuário final tomar as 

devidas precauções para que isso não acabe minimizando os efeitos que as boas práticas do MAC 

trazem ao CAPEX e OPEX dos empreendimentos.  

6.4 ALCANCE DOS OBJETIVOS 

Entende-se que os objetivos foram alcançados e que o desenvolvimento do modelo proposto 

atende a questão principal da pesquisa que é como o MAC deve ser implementado desde as fases 

iniciais até o encerramento do projeto de forma que seja possível a otimização dos resultados dos 

investimentos. O modelo apresentado, que está dividido, em três etapas, considera todo o ciclo de 

vida do projeto e endereça essa questão, tendo sua analisado quanto à sua aplicabilidade em, 

devendo-se fazer as ressalvas em relação principalmente as limitações que a legislação brasileira 

pode impor. Observou-se que os modelos foram recomendados pelos entrevistados principalmente 

pela padronização das atividades e isso pode ser um fator muito importante no Brasil face ao pouca 

expertise local na execução desse tipo de projeto. 

O estudo permitiu a análise de todas as condições de contorno formuladas e foram atingidos 

os objetivos específicos e gerais propostos. A análise de todos os aspectos considerados permitiu 

encontrar a resposta a principal pergunta da pesquisa: O MAC pode ser um fator importante na 

execução dos projetos complexos, mas os resultados finais dependem fundamentalmente de como o 

mesmo é implementado. É necessário estabelecerem-se as regras para sua utilização entre todos os 

atores do projeto e é necessária sua inicialização o mais rapidamente possível. A automação deve 

ser considerada um item estratégico dentro da estratégia do PEpC e o modelo de implementação 

apresentado é a forma adequada de otimizar os investimentos nesse tipo de empreendimento. 

6.5 QUALIDADE DA PESQUISA 

A pesquisa baseou-se nos trabalhos prévios realizados pelo autor durante seu projeto de 

mestrado e durante o desenvolvimento do seu programa de doutorado que está refletido neste 

documento. Foram realizadas entrevistas individuais com profissionais de alta experiência e 

ocupando cargos na alta direção entre fornecedores de sistemas de automação, empresas 

contratistas, usuários finais e integradores que estão entre os principais players atuantes no mercado 

brasileiro. A pesquisa considerou a entrevista com vinte e cinco desses atores (players) durante a 

fase da dissertação de mestrado, cinco para elaboração do modelo de seleção dos fornecedores e 
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mais seis para análise dos projetos que serviram para verificação da aplicabilidade do modelo 

proposto.  

Também ao longo da pesquisa foi realizada uma série considerável de artigos e trabalhos 

técnicos apresentados para a comunidade acadêmica que estudaram aspectos importantes do 

mercado de automação e que procuravam entender determinados comportamentos e posturas.  

Como os assuntos abordados no trabalho são muito recentes entre os membros dessa 

comunidade, encontrou-se muita dificuldade na obtenção de periódicos e documentos indexados 

sobre assuntos relacionados ao MAC em que pese haver muitos artigos em revistas especializadas e 

congressos sobre esse tema. Mesmo com essa dificuldade a pesquisa conseguiu embasar-se em 

cerca de 50% em documentos acadêmicos (Figura 84). 

Em termos gerais entende-se que a qualidade dos dados levantados, análises e conclusões 

são confiáveis e retratam de forma fidedigna os conceitos abordados. 

 

 
Figura 84: Distribuição das Referências da Pesquisa 
Fonte: AUTOR 

 

6.6 LINHAS DE PESQUISA FUTURA 

Entende-se que os assuntos tratados merecem estudos complementares principalmente 

tocantes as questões abordadas quanto a eventuais problemas e consequências da utilização do 

modelo MAC. Também se entende que poderia ser mais bem estudado os casos onde a aplicação 

desse modelo não trouxe os resultados esperados pelos usuários finais e, portanto, não podem ser 

considerados como casos de sucesso - provavelmente um dos aspectos mais importantes a ser 

investigado é porque os usuários no Brasil não conseguem captar a vantagem da padronização da 

instrumentação dentro do MAC e o real impacto da legislação brasileira aplicável às estatais. 
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Entender essas questões pode ser muito importante para realmente comprender as vantagens da 

utilização do MAC como uma solução para as grandes plantas petroquímicas. 

6.7 COMENTÁRIOS FINAIS 

Entende-se que o MAC pode servir para o estabelecimento de uma nova relação entre o 

usuário final e o fornecedor da automação, passando este de um mero fornecedor de produtos para 

um real parceiro de negócios nos futuros projetos ou expansões (Figura 85). Esse crescimento da 

maturidade é um fator importante e tem-se observado isso no exterior. Espera-se que esse trabalho 

possa ajudar no estabelecimento dessas bases nos próximos projetos a serem desenvolvidos no 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Evolução no Relacionamento MAC e Usuário Final 
Fonte: AUTOR 
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APÊNDICE A: Tipos de Automação 

O termo ―automação‖ deriva do latim ―automatus‖ e significa mover-se por si e basicamente 
se constitui de um ou mais sistemas automáticos de controle pelo qual os mecanismos verificam seu 
próprio funcionamento, efetuando medições e introduzindo correções, com pouca ou até mesmo sem 
a necessidade da interferência do homem. A automação, portanto é a aplicação de técnicas 
computadorizadas ou mecânicas para diminuir o uso de mão-de-obra em qualquer processo, 
chegando mesmo em alguns casos a utilização de robôs nas linhas de produção. A automação 
diminui os custos e aumenta a velocidade da produção (LACOMBE; TONELLI, 2004). 

Também pode ser definida como um conjunto de técnicas que podem ser aplicadas sobre um 
processo objetivando torná-lo mais eficiente, ou seja, maximizando a produção com menor consumo 
de energia, menor emissão de resíduos e melhores condições de segurança, tanto humana e material 
quanto das informações inerentes ao processo. 

A moderna sociedade que vivemos a automação evoluiu muito desde esses primórdios e hoje 
encontramos sistemas automatizados em praticamente todas as áreas. Assim podemos dividir a 
automação em alguns ramos principais (GAIDZINSKI, 2003): 

a) Automação Industrial: São os sistemas com foco na aplicação na indústria através da 
otimização de máquinas e/ou processos e consiste essencialmente em escolher, entre as 
diversas tecnologias que se encontram ao nosso dispor, as que melhor se adaptam ao 
processo a desenvolver e a melhor maneira de as interligar para garantir sempre a 
melhor relação custo/beneficio.  

b) Automação Comercial: é o ramo da automação onde ocorre a aplicação de técnicas 
específicas na otimização de processos comerciais, geralmente utilizando-se mais 
softwares do que hardwares, tais como: sistemas controle de estoques, contas a pagar e 
receber, folha de pagamentos, identificação de mercadorias por códigos de barras ou por 
rádio frequência; 

c) Automação Residencial: é a aplicação da técnicas de automação para melhoria no 
conforto e segurança de residências e conjuntos habitacionais, tais como: controle de 
acesso por biometria, porteiro e portões eletrônicos, circuitos fechados de televisão 
(CFTV), controle de luminosidade de ambientes, controle de umidade, temperatura e ar 
condicionado (HVAC), etc. 

Como observado, a automação industrial segmenta-se em duas vertentes: a automatização 
de processos e o controle de processos propriamente dito. A automatização de processos está ligada 
a utilização de servomecanismos que tem por finalidade reduzir a intervenção humana e fundamenta-
se basicamente no uso de controladores lógico-programáveis (CLP’s), lógicas de reles e máquinas-
ferramenta (Centro de Controle Numérico) Basicamente sua finalidade é automatizar o chão-de-
fábrica (FERNANDES, 2006). 

A segunda vertente é o controle de processos dos sistemas de produção e está ligado a 
operação das reações físico-químicas. Pode haver uso também de controladores (CLP’s), mas nas 
plantas mais complexas do tipo refinarias e petroquímicas em geral, normalmente são utilizados 
sistemas digitais de controle distribuído. O objetivo deste trabalho está na aplicação dos sistemas de 
automação destinados ao controle de processo desse tipo de plantas de processamento. 
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APÊNDICE B: Publicações do Autor 

Em função da falta de maior quantidade de textos acadêmicos sobre os assuntos inerentes a 
automação para o controle de processos industriais, o autor tem se dedicado a produzir artigos que 
podem ser agrupados em três grandes grupos: a) Grupo 1: relacionados às tecnologias de 
automação; b) Grupo 2: relacionados à tecnologia de negócios e contratos; e c) Grupo 3: 
relacionados ao modelo MAC. As tabelas a seguir relacionam os artigos produzidos e sua respectiva 
qualificação no sistema Qualis do Capes (consultas realizadas em 06 de Janeiro de 2014). 

 

Tabela B1: Publicações do Autor Relacionado a Tecnologias de Automação 
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Tabela B2: Publicações do Autor Relacionado a Tecnologias de Negócios, Contratos e do MAC 
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APÊNDICE C: Lógica Estruturante do Questionário Aplicado 

 

Para a realização das entrevistas foi organizado um questionário estruturado para formulação 
das respostas às hipóteses e contribuição para obtenção dos objetivos do trabalho. A Tabela 
relaciona os objetivos e as respectivas questões formuladas.  

Tabela C1: Lógica Estruturante dos Questionários Aplicados 
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APÊNDICE D: Algoritmo AHP para Seleção do Fornecedor do MAC 

 

Para a construção das matrizes par-a-par foram calculadas as medias geométricas entre os 
valores apurados pelos decisores obtendo-se a matriz de opiniões do grupo. Efetuou-se a elaboração 
da matriz de normalização e levantamento do cálculo de consistência. 

Os critérios escolhidos de acordo com a técnica Delphi são identificados nas matrizes como: 
C1: capacidade do fornecedor 
C2: experiência e referências 
C3: plano de execução de projetos 
C4: capacidade de suporte local 
C5: tecnologia 
C6: portfólio de instrumentos de campo 
C7: portfólio de medidores de vazão 
C8: portfólio de analisadores 
C9: portfólio de sistemas de gerenciamento de ativos 
C10: portfólio de sistemas de manutenção preditiva 
C11: portfólio de válvulas e elementos finais de controle 
C12: portfólio de sistemas de transferência de custódia 
 
Cada critério teve identicado seus subcritérios que podem ser identificados nas tabelas do item 

4.1.6 do texto básico. Somente serão reproduzidas as matrizes de opinião do grupo para cada um 
dos critérios analisados. Da mesma forma não foram reproduzidos as matrizes de aplicação da 
técnica Delphi. 

 
Tabela D1: Matriz de Opinião do Grupo para o Critério C1 

 

 

 

 

 

Tabela D2: Matriz de Normalização para o Critério C1 

 

 

 

 

 

Tabela D3: Cálculo de Consistência para o Critério C1 
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Tabela D4: Matriz de Opinião do Grupo para o Critério C2 

 

 

 

 

 

 

Tabela D5: Matriz de Normalização para o Critério C2 

 

 

 

 

 

 

Tabela D6: Cálculo de Consistência para o Critério C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D7: Matriz de Opinião do Grupo para o Critério C3 
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Tabela D8: Matriz de Normalização para o Critério C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D9: Cálculo de Consistência para o Critério C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D10: Matriz de Opinião do Grupo para o Critério C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D11: Matriz de Normalização para o Critério C4 
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Tabela D12: Cálculo de Consistência para o Critério C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D13: Matriz de Opinião do Grupo para o Critério C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D14: Matriz de Normalização para o Critério C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D15: Cálculo de Consistência para o Critério C5 
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Tabela D16: Matriz de Opinião do Grupo para o Critério C6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D17: Matriz de Normalização para o Critério C6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D18: Cálculo de Consistência para o Critério C6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D19: Matriz de Opinião do Grupo para o Critério C7 
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Tabela D20: Matriz de Normalização para o Critério C7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D21: Cálculo de Consistência para o Critério C7 

 

 

 

 

 

 

Tabela D22: Matriz de Opinião do Grupo para o Critério C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D23: Matriz de Normalização para o Critério C8 
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Tabela D24: Cálculo de Consistência para o Critério C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D25: Matriz de Opinião do Grupo para o Critério C9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D26: Matriz de Normalização para o Critério C9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D27: Cálculo de Consistência para o Critério C9 
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Tabela D28: Matriz de Opinião do Grupo para o Critério C10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D29: Matriz de Normalização para o Critério C10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D30: Cálculo de Consistência para o Critério C10 
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Tabela D31: Matriz de Opinião do Grupo para o Critério C11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D32: Matriz de Normalização para o Critério C11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D33: Cálculo de Consistência para o Critério C11 
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Tabela D34: Matriz de Opinião do Grupo para o Critério C12 

 

 

 

 

 

 

Tabela D35: Matriz de Normalização para o Critério C12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D36: Cálculo de Consistência para o Critério C12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D37: Matriz de Opinião do Grupo para o objetivo principal 
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Tabela D38: Matriz de Normalização para o objetivo principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D39: Cálculo de Consistência para o objetivo principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela D40: Matriz de Opinião do Grupo para os níveis de avaliuação 

 

 

 

 

Tabela D41: Matriz de Normalização para os níveis de avaliação 

 

 

 

 

Tabela D42: Cálculo de Consistência para os níveis de avaliação 
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APÊNDICE E: Glossário 

 
Automação industrial: no âmbito deste trabalho a automação industrial é o conjunto de técnicas, 

softwares e/ou equipamentos específicos a ser utilizado num processo com o objetivo de 
aumentar a sua eficiência, reduzir sua variabilidade, maximizar a produção com o menor 
consumo de energia e/ou matérias primas, menor emissão de resíduos de qualquer espécie, 
melhores condições de segurança, seja material, humana ou das informações referentes a 
esse processo, ou ainda, de reduzir o esforço ou a interferência humana sobre esse processo 
ou máquina.  A automação industrial consiste no conjunto de equipamentos que compreende: 
os elementos finais de controle (válvulas e atuadores); os equipamentos de medição de 
variáveis de processo (transmissores, medidores de vazão, nível, pressão, temperatura, etc.); 
os equipamentos de conversão (remotas, painéis, hub’s, switches); os equipamentos de 
controle (controladores); a interfaces com o usuário (estações de controle, engenharia, 
operação, softwares supervisórios); e as interfaces com os sistemas corporativos (softwares de 
gestão). 

Processo Industrial ou Planta Industrial: São procedimentos envolvendo uma série de atividades que 
envolvem reações químicas ou mecânicas que permitem a manufatura de um ou vários ítens, 
usualmente em grande escala. É usual, especialmente no setor químico, o uso da expressão 
planta industrial e muitas vezes apenas planta, com o significado de uma unidade industrial, ou 
mesmo setor dentro de uma indústria, que produza algum composto químico específico (por 
exemplo, planta de acetaldeído, planta de amônia, planta de benzeno, etc). Neste estudo o 
conceito de processo industrial ou planta industrial será aplicado no conjunto de atividades 
necessárias para a produção de óleo e gás natural, seu transporte e sua transformação em 
outros produtos derivados. 

CAPEX: significa o capital utilizado para adquirir ou melhorar os bens físicos de uma empresa, tais 
como equipamentos, propriedades e imóveis. São os investimentos realizados nas plantas 
industriais com a finalidade de aumentar sua produção, programar novos produtos ou aumento 
da melhoria ou produtividade. 

OPEX: significa o capital utilizado para manter ou melhorar os bens físicos de uma empresa, tais 
como equipamentos, propriedades e imóveis. As despesas operacionais são os preços 
contínuos para produzir um produto ou para a direção do negócio ou sistema necessário para 
manter a produção.  

TCO: significa a estimativa financeira projetada para se avaliar os custos diretos e indiretos 
relacionados à compra de um investimento importante, tal como softwares e hardwares, além 
do gasto inerente de tais produtos para mantê-los em funcionamento, ou seja, os gastos para 
que se continue proprietário daquilo que foi adquirido. Uma avaliação de TCO oferece 
idealmente uma indicação final que reflete não somente o custo de compra, mas de todos os 
aspectos do uso tais como a manutenção do equipamento, do dispositivo, ou do sistema 
considerado. Isto inclui os custos do pessoal da manutenção e treinamento aos usuários do 
sistema, os custos associados com a falha ou não operação (planejada ou não), incidentes 
diminuitivos do desempenho (por ex., se os usuários ficarem em espera), custos de quebras de 
segurança (e custos por perda de reputação e recuperação), custos de preparação para o 
desastre e recuperação, espaço, eletricidade, despesas do desenvolvimento, infraestrutura e 
despesas de teste, garantia de qualidade, crescimento incremental e custo de desativação do 
equipamento. Conseqüentemente TCO é denominado às vezes como o custo de operação 
total. TCO fornece uma base do custo para o valor econômico do investimento. 

Contratista: normalmente é a empresa responsável pela execução do projeto de engenharia, a 
compra dos materiais e equipamentos, sua instalação e a colocação em operação da planta 
industrial. Algumas vezes esse escopo pode sofrer algumas variações dependendo do tipo de 
contrato acertado com o usuário final ou investidor. 

MAC: significa Main Automation Contractor, ou seja, a empresa que é responsável pelo projeto, 
fornecimento, instalação e partida dos equipamentos que compõem o sistema de automação 
de uma planta industrial mediante um contrato específico. O Contratista pode comprar os itens 
que compõem as partes do sistema de automação e depois integrá-los com seu próprio 
pessoal ou através de terceiros, porém quando essas atividades são realizadas integralmente 
por um determinado contratista dá-se o nome de MAC para o mesmo. O escopo do MAC pode 
variar dependendo da forma determinada no contrato. A própria contratação da empresa 
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responsável pelo MAC pode variar: pode ser através do usuário final, do investidor ou do 
próprio Contratista. 
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APÊNDICE F: Respostas ao Questionário 

 
Entrevista n° 1:  

Identificação: Usuário Final CSPC 
Data da entrevista: 10 de Janeiro de 2013 
Qualificação do Entrevistado: Diretor do Projeto, engenheiro eletrônico com mais de 30 

anos de experiência em gestão de projetos 
 

Pergunta n° 1: Qual a sua visão em termos dos resultados que (estão sendo) (foram) obtidos 
no projeto sob a ótica do fornecedor do MAC? 
Resposta: O fornecedor do MAC aprende muito com os projetos desse tipo porque eles não têm um 
completo expertize no processo. E principalmente porque criam uma base instalada muito 
interessante para a futura venda de sobressalentes, reparos e expansões. 
Pergunta n° 2: Qual a sua visão em termos dos resultados que (estão sendo) (foram) obtidos 
no projeto sob a ótica do usuário final? 
Resposta: A Shell foi uma das primeiras empresas do mundo a utilizar esse modelo de contratação e 
temos ma grande lista de sucessos. Entendemos que esse modelo traz muitos benefícios desde que 
bem gerenciado para minimizar os conflitos que possam existir entre os objetivos do fornecedor da 
automação, os contratistas e a própria Shell. Aprendemos que ter uma empresa dedicada ao 
gerenciamento global do projeto é uma prática interessante e no caso no CSPC escolhemos a BSF. 
Assim colocamos foco no gerenciamento dos custos e da qualidade do projeto mobilizando menos 
pessoas da Shell no gerenciamento do projeto. Essa abordagem traz muitos ganhos em termos de 
redução de custos, recursos e tempos para conclusão do projeto. 
Pergunta n° 3: Qual a sua visão em termos dos resultados que estão sendo obtidos no projeto 
sob a ótica do contratista? 
Resposta: O contratista coloca foco no seu escopo que é a parte civil, de fornecimento de grandes 
equipamentos, no gerenciamento do projeto. Automação sempre traz problemas e é melhor deixar 
com quem sabe fazer. 
Pergunta n° 4: Quais os fatores que estão sendo favoráveis ao sucesso do projeto com o uso 
do MAC? 
Resposta: O MAC tem vários fatores que o favorecem, mas sem dúvida é o momento da sua entrada 
no projeto. Quanto mais cedo à empresa for selecionada melhor são os resultados do projeto. No 
CSPC contratamos a Yokogawa já nas fases iniciais do FEED e isso reduziu muito os retrabalhos. 
Aprendemos muito com cada projeto, mas posso sumarizar alguns pontos que consideramos mais 
importantes. Para que haja essa maximização é fundamental que o usuário final defina previamente 
todos os padrões de qualidade a serem seguidos pelos contratistas e fornecedores – isso é 
fundamental para a padronização dos processos. Todos os subfornecedores de equipamentos e 
componentes da planta devem fornecer seus sistemas com as especificações do fornecedor do MAC 
e utilizando o mesmo acordo de fornecimento estabelecido pelo usuário final com o fornecedor do 
MAC – isso reduz custos, mas é importante que os contratistas saibam previamente à elaboração das 
suas propostas quais as regras do jogo. A escolha do fornecedor do MAC deve ser feito o mais cedo 
possível pelo usuário final, já na fase do FEED de forma que possa contribuir efetivamente na 
elaboração das especificações funcionais do projeto. Deve ser estabelecido um programa de testes 
progressivo desde o nível dos componentes até a integração final de todo o sistema totalmente 
alinhado com o plano de execução do projeto incluindo a mitigação de riscos. O grupo responsável 
pela preparação das especificações funcionais deve ter experiência na execução de projetos do tipo 
EPC e principalmente nas atividades de comissionamento – se não tiverem esse expertize teremos 
muitos erros. Os fornecedores dos sistemas de automação não tem total domínio sobre as 
particularidades das unidades de processo de um grande empreeendimento petroquimico e, portanto 
cabe ao grupo de gerenciamento dos projetos auxiliarem-los nos esclarecimentos necessários. A 
construção urgente da base de dados dos sistemas de automação é uma necessidade primordinal 
principalmente em função da agilização da execução dos projetos e isso requer um planejamento 
cuidadoso utilizando softwares de gestão de projetos de instrumentação e automação – os 
procedimentos e processos de trabalho precisam ser definidos logo no início do projeto - o 
desenvolvimento e a padronização é a chave para o sucesso do projeto. A utilização de uma empresa 
especializada no gerenciamento do projeto, responsável pela coordenação das atividades do MAC e 
dos contratistas é importante porque esse não é o foco do usuário final. 
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Pergunta n° 5: Quais os fatores que estão sendo desfavoráveis com o uso do MAC? 
Resposta: Se o MAC for contratado no tempo adequado não vemos fatores desfavoraveis. Se houver 
esse atraso isso poderá, por outro lado, trouxer muita confusão. O risco que se corre é termos uma 
dependëncia muito grande do fornecedor da automação, mas isso iria ocorrer de qualquer forma. 
Acho que se tivessemos sistemas com fornecedores diferentes as dificuldades seriam maiores. 
Pergunta n° 6: O que você faria diferente na execução do projeto que (esta conduzindo) (foi 
concluído)? 
Resposta: A implementação do projeto do CSPC foi muito bem sucedida. Podemos citar os projetos 
Sakhalin LNG na Russia. O LNG Nigeria, e Oman, o oprojeto do SMDS em Quatar. Os terminais de 
LNG de Hazira na India e Alta Mira no Mexico. Em todos tiramos nossas lições, mas entendemos que 
o do CSPC pode ser considerado um padrão de bom desempenho. 
Pergunta n° 7: O que você faria diferente na fase da escolha do fornecedor do MAC? 
Resposta: Entendemos que fazer uma concorrëncia limitando a quantidade de vendors traz melhores 
resultados porque não se transforma numa concorrëncia predatória e com isso, podemos tirar 
vantagens da redução nos preços finais devido ao ganho de escala dos fornecedores.  
Pergunta n° 8: Você acha que ter um modelo que permita uma padronização da avaliação 
técnica do candidato à fornecedora do MAC contribuiria para o sucesso do projeto? 
Resposta: Já temos nossa metodologia de seleção de fornecedores, mas entendemos que uma 
padronização seria adequada ao mercado desde que sejam ressalvadas as particularidades de cada 
projeto. 
Pergunta n° 9: Você acha que ter um modelo que permita uma padronização do processo de 
execução do projeto do MAC contribuiria para o sucesso do projeto? 
Resposta: Nós temos por regra sempre contratar uma empresa que faça o gerenciamento dos EPC’s 
e do MAC. Normalmente essas empresas já possuem suas metodologias, mas entendemos que para 
novos entrantes ter essa padronização é bem interessante. 
Pergunta n° 10: Você acha que ter o usuário final diretamente envolvido (gerenciamento) com 
a execução do projeto contribui para seu sucesso? 
Resposta: O usuário final sempre deve estar envolvido com a execução do projeto, mas não 
diretamente. Não é esse o foco do nosso negócio, mas entendemos que devemos acompanhar a 
execução para garantir que os resultados esperados sejam atingidos. 
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Entrevista n° 2:  
Identificação: MAC CSPC 
Data da entrevista: 16 de Janeiro de 2013 
Qualificação do entrevistado: Diretor do Projeto, engenheiro eletrônico com mais de 20 

anos de experiência no mercado de automação. 
 

Pergunta n° 1: Qual a sua visão em termos dos resultados que (estão sendo) (foram) obtidos 
no projeto sob a ótica do fornecedor do MAC? 
Resposta: O MAC traz ganhos para toda a cadeia do projeto e o fornecedor da automação tem uma 
grande oportunidade de estreitar o relacionamento com o usuário final, entendendo suas dificuldades 
e necessidades. Entender a cultura do usuário final é uma grande vantagem para aprofundar esses 
laços de longo prazo. Além disso, aumenta o conhecimento que o fornecedor da automação adquire 
com o projeto. Temos na Yokogawa uma centralização desse conhecimento e isso pode ser refletido 
em novos projetos. 
Pergunta n° 2: Qual a sua visão em termos dos resultados que (estão sendo) (foram) obtidos 
no projeto sob a ótica do usuário final? 
Resposta: O usuário final ganha em padronização da planta com todos os sistemas otimizados. Isso 
reduz o OPEX e o próprio CAPEX do projeto. 
Pergunta n° 3: Qual a sua visão em termos dos resultados que estão sendo obtidos no projeto 
sob a ótica do contratista? 
Resposta: Os EPC’s não gostam da automação. É uma das disciplinas com mais variáveis e precisa 
de muito pessoal especializado. Ter um MAC favore o contratista. 
Pergunta n° 4: Quais os fatores que estão sendo favoráveis ao sucesso do projeto com o uso 
do MAC? 
Resposta: Há varios fatores, mas achamos que o sucesso nesse tipo de projetos requer um modelo 
de execução do negócio que deve aliar pessoas, tecnologias e procedimentos adequados. É 
necessário a utilização e suporte de centros de engenharia especializados porque a padronização é 
fundamental.  Também o conhecimento e integração entre instrumentação e automação pelo 
fornecedor do MAC aliado com a familiarização com a cultura do usuário final auxiliam muito do 
resultado final. Agora ter o desenvolvimento do projeto de automação muito próximo do usuário final 
leva a definição das melhores soluções e atendimento mais adequado aos requisitos da planta. 
Pergunta n° 5: Quais os fatores que estão sendo desfavoráveis com o uso do MAC? 
Resposta: Postergar a seleção do fornecedor do MAC é péssimo. Causa muitos problemas porque 
fazer alterações em algo que já esta em curso é muito caro e perde-se muita energia.   
Pergunta n° 6: O que você faria diferente na execução do projeto que (esta conduzindo) (foi 
concluído)? 
Resposta: Esse projeto está na lista de referências da Yokogawa porque foi muito bem executado e 
num prazo extremamente curto entre o FEED e a partida da planta. Não acho que deveria ser feito 
nenhuma mudança em relação ao feito. 
Pergunta n° 7: O que você faria diferente na fase da escolha do fornecedor do MAC? 
Resposta: O estabelecimento de parcerias de longo prazo é a melhor forma de contratar esse tipo de 
disciplina. A qualidade de um bom projeto de automação está diretamente relacionada ao 
entendimento da cultura dos operadores do usuário final. Entender a cultura leva tempo e isso precisa 
ser valorizado. 
Pergunta n° 8: Você acha que ter um modelo que permita uma padronização da avaliação 
técnica do candidato à fornecedora do MAC contribuiria para o sucesso do projeto? 
Resposta: Entendemos que sim porque limitaria a licitação nas empresas que realmente tem 
conhecimento, estrutura e condições de executar o projeto. Lembro que muitos desses projetos estão 
distribuidos por vários lugares e países diferentes e nem todos tem capacidade de ter um bom 
desempenho em todos os lugares. 
Pergunta n° 9: Você acha que ter um modelo que permita uma padronização do processo de 
execução do projeto do MAC contribuiria para o sucesso do projeto? 
Resposta: A Yokogawa tem sua sistemática de execução, mas isso pode ser útil para usuários finais 
que não tenham um bom conhecimento sobre como o MAC deve ser conduzido. 
Pergunta n° 10: Você acha que ter o usuário final diretamente envolvido (gerenciamento) com 
a execução do projeto contribui para seu sucesso? 
Resposta: É muito útil estarmos junto ao usuário final para entendermos sua cultura. A participação 
ativa dele no desenvolvimento do projeto é importante para termos certeza de estarmos atendendo às 
suas expectativas. 
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Entrevista n° 3:  
Identificação: Usuário final RNEST 
Data da entrevista: 23 de Julho de 2013 
Qualificação do entrevistado: Gerente de Automação do Projeto, engenheiro eletrônico 

com mais de 20 anos na gestão de projetos de automação 
 

 
Pergunta n° 1: Qual a sua visão em termos dos resultados que (estão sendo) (foram) obtidos 
no projeto sob a ótica do fornecedor do MAC? 
Resposta: Eu acho que a grande dificuldade do fornecedor do MAC é o grau de incerteza que ele 
está tendo. Não sei se podemos generalizar isso para todo o tipo de MAC porque o nosso é um 
pouco diferente do Comperj e também diferente de vários outros que tenho conhecimento. Eu diria 
que cada projeto tem uma particularidade e eu vejo que o fornecedor do MAC tem muita dificuldade 
com relação ao risco. Estamos tendo a pressão de diversos aditivos porque quando fizemos o 
contrato foi imaginada uma visão deterministica do cronograma de execução do contrato, com uma 
estimativa de quantidade de homens-hora e frentes de trabalho simultâneas para as várias unidades 
do empreendimento. E desde o início nós sabiamos que isso não ia se concretizar. Uma das grandes 
dificuldades que é uma questão manifestada por eles é essa falta de compartilhamento do risco por 
parte da Petrobras. Há riscos que a Petrobrás compartilha e a riscos que a Petrobras transfere para 
seus contratados. Eu diria que nem é uma particularidade do MAC e sim da própria Petrobrás, da 
forma como nós contratamos e da forma como definimos o escopo. No nosso caso o fornecedor do 
MAC não está fazendo todas as etapas que deveria. Por exemplo, do teste de malhas no nosso caso 
o fornecedor do MAC não o executa, mas ele tem que estar à disposição. Tem que acompanhar 
todos os testes apesar de que quem define o cronograma do comissionamento é o contratista e 
muitas dessas atividades estão no MAC. Por exemplo, validação de montagem, certificação de redes 
e o próprio complemento dos testes de malha no sentido de realização de modificações na 
configuração, incorporação de novos pontos em telas e eventualmente novas telas.  
Pergunta n° 2: Qual a sua visão em termos dos resultados que (estão sendo) (foram) obtidos 
no projeto sob a ótica do usuário final? 
Resposta: Eu acho que para a parte de instrumentação que é quase padronizada e com 
equipamentos intercambiáveis, que no máximo temos uma configuração diferente, tipo transmissor de 
temperatura, pressão e paineis, que nós conseguimos fazer grandes classes de famílias por ser 
padronizado eu diria que nossa experiência está sendo bem positiva. Agora em compensação outros 
suprimentos como medidores de vazão e analisadores que são mais específicos, alguns até 
ultrassônicois que pedimos que fossem de carretel que dependem basicamente do diâmetro da linha, 
eu acredito que deveriamos ter do projeto antes de licitar o MAC. Não daria para ter feito como 
fizemos com um grau de incerteza tão alto. 
Pergunta n° 3: Qual a sua visão em termos dos resultados que estão sendo obtidos no projeto 
sob a ótica do contratista? 
Resposta: Eu acho que eles estão adorando ter alguem para culpar e poder colocar pleitos. O dia-a-
dia nosso está sendo em justificar essa interface. O que nós percebemos é que os constratistas estão 
adorando alegando que não fiz isso porque não tinha o instrumento. A contraprova cabe a Petrobras 
e muitas vezes constatamos que não havia nem a tubulação montada e o contratista estava alegando 
que nao podia partir por falta do instrumento. Mas o desgaste desse acompanhamento acaba 
recaindo sobre a Petrobras e principalmente sobre a equipe que gerencia o MAC. O que eles alegam 
na prática é que não tem influência sobre o cronograma de fornecimento dos itens do MAC e isso os 
prejudica porque não está na ingerencia deles. Ou seja, há um risco grande nessa interface que 
acaba recaindo sobre a Petrobras. Há um ambiente passivo de ambos os lados e gera pleitos e 
demandas de integração por parte da Petrobras. Uma coisa que era para fazer a integração que traria 
ganhos para o projeto acaba sendo uma potencial fonte de desgaste. 
Pergunta n° 4: Quais os fatores que estão sendo favoráveis ao sucesso do projeto com o uso 
do MAC? 
Resposta: Sem dúvida a padronização é o grande apelo que nos fez tomar a decisão de usar o MAC. 
Principalmente para esses equipamentos que são padronizáveis nós tivemos muitos ganhos. Na 
parte de paineis e configurações, típicos de instalação, procedimentos de operação e até mesmo 
entre as diversas unidades nós conseguimos pegar um operador, um engenheiro de automação de 
uma área e migra-lo para outra ele continua entendendo o que está configurado.  
Pergunta n° 5: Quais os fatores que estão sendo desfavoráveis com o uso do MAC? 
Resposta: Essa questão da gestão da interface entre a Petrobrás, os contratistas e o fornecedor do 
MAC. As empresas contratistas não tem no Brasil essa maturidade e estão mais preocupadas em 
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colocar pleitos do que entregar a unidade. Se o grande apelo do MAC era facilitar essa integração o 
que observamos no RNEST é que isso simplesmente não teve ganho nenhum. Na realidade o MAC 
aqui está sendo a grande fonte de pleitos. Se você olhar os relatórios de acompanhamento todos 
informam que há atrasos por conta do MAC. O desgate que temos que ter para abrir cronograma por 
cronograma e descobrimos que o contratista somente comeca a calibrar os instrumentos depois de 
receber o ultimo instrumento previsto na unidade. E isso causa atrasos de ambas às partes. Por 
exemplo, o fornecedor do MAC também alega que na licitação não poderia prever a montagem dos 
instrumentos seria escalonado. Obvío que sempre haveria a validação dos instrumentos por partes e 
não no atacado. O contrato não dizia isso e isso acaba causando fonte de desgaste. O 
gerenciamento dessas interfaces está muito complicado. 
Pergunta n° 6: O que você faria diferente na execução do projeto que (esta conduzindo) (foi 
concluído)? 
Resposta: Primeiro retiraria do escopo esses equipamentos que não são padronizáveis. Tiraria tudo 
que fosse de analisador e medidor de vazão onde depende mais do diâmetro e incerteza. São itens 
de linha que dependem muito mais da tubulação do que pela padronização. O fato de serem 
instalados na linha, ou seja, itens de tubulação de acordo com os contratistas. No contexto da 
Petrobrás eu não sei como deveria ser tratada a questão da gestão da interface. Talvez não fizesse 
uma contratação por preço global, mas sim por homem-hora ou algo que dessa mais flexibilidade. 
Que fosse possivel ter um volume grande previsto, mas que a Petrobras pudesse consumir de acordo 
com o andamento do projeto. Eu acho que a forma de contratação e o momento que foi contratado 
estão gerando dificuldades para a Petrobras.  
Pergunta n° 7: O que você faria diferente na fase da escolha do fornecedor do MAC? 
Resposta: O pessoal do jurídico não iria gostar muito disso, mas eu acho que não faria um contrato 
de preço global. Eu não faria de jeito nenhum porque o grau de incerteza é muito alto para fazer um 
contrato por preço global. A margem de mudanças é grande.  
Pergunta n° 8: Você acha que ter um modelo que permita uma padronização da avaliação 
técnica do candidato o fornecedor do MAC contribuiria para o sucesso do projeto? 
Resposta: Com certeza isso traria ganhos. Eu diria que ajudaria o usuário final a ter um fator de 
classificação. Por exemplo, temos percebido que determinadas soluções estão sendo desenvolvidas 
aqui para nosso projeto e para o usuário final isso não é desejável que sejam fornecidos protótipos. 
Então se você tivesse condições de avaliar o grau de maturidade das soluções antes da definição do 
fornecedor isso iria ajudar a diminuir esse tipo de problema. Desenvolvimentos específicos ou 
tecnologias novas não dominadas não foram indentificadas no nosso processo de avaliação. O grau 
de maturidade das soluções é importante para o sucesso do MAC. 
Pergunta n° 9: Você acha que ter um modelo que permita uma padronização do processo de 
execução do projeto do MAC contribuiria para o sucesso do projeto? 
Resposta: No nosso caso o MAC não fez o projeto da instrumentação – quem fez esse projeto foi o 
projetista do EPC. Nós tivemos apenas diretrizes de automação e depois o comentário do projeto com 
base na nossa esperiência. Eu acho que pelo fato de termos pulverizado nosso projeto causou 
problemas. Se tivessemos uma padronização na execução ajudaria em muito. Teriamos uma redução 
da nossa necessidade de intervenção na execução do projeto se já tivessemos um modelo 
preconcebido que pudesse ser adaptado para condições específicas. Tudo que leva para 
padronização é benéfico. 
Pergunta n° 10: Você acha que ter o usuário final diretamente envolvido (gerenciamento) com 
a execução do projeto contribui para seu sucesso? 
Resposta: Com o foco que as empresas têm no Brasil eu acho difícil que isso funcionasse. Tudo que 
tentamos fazer a transferência do gerenciamento traz dificuldades depois. Não sei se isso é assim em 
todos os lugares, mas estou respondendo com base no tipo de contratação que a Petrobras faz. Por 
conta das regras dos editais e por conta do próprio mercado que apresentam determinadas 
tendências. Mas com o foco de pleitos que o contratista tem muito mais do que resolver problemas eu 
acho difícil podermos transferir o gerenciamento. Já temos tantos problemas hoje atuando 
diretamente, mas não sei se outros usuários finais teriam visões diferentes. No Brasil eu acho muito 
arriscado pelo foco que os players têm no interesse de achar um pleito do que resolver o problema e 
entregar no prazo. Existe uma má vontade muito grande. Posso dar exemplos de atividades como os 
calculos das redes que levamos três meses de negociação para que as empresas se acertacessem 
na troca de informações e a execução do trabalho levou menos de uma semana para a 
implementação no campo – pelo simples fato que as empresas não queriam nem sentar juntos e sim 
mandando informações por guia de remessas de documentos parciais. Coisas que dependem de 
interface direta não podem ser feitas por remessas documentais. Acho que falta maturidade porque 
há foco no pleito e não há foco na resolução do problema –―não está no meu escopo sentar com o 
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fornecer do MAC‖. Não sei se isso é um problema específico do Brasil e se isso não acontece em 
outras empresas fora o grupo Petrobras. Entendo que com essa mentalidade não há como isso não 
ficar com o usuário final. É muito dificil avaliarmos a real culpa e acabamos pagando pleitos para os 
dois. E vemos que é mera má vontade. Não há interesse em fazer dar certo. Nós temos feito vários 
encontros internos dentro da Petrobras para tentar encontrar uma solução e até agora não temos 
uma forma de mudar a mentalidade e reduzir as interfaces. Acho que temos que concentrar o escopo 
em um dos lados para reduzir as interfaces.  
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Entrevista n° 4:  
Identificação: MAC RNEST 
Data da entrevista: 29 de Julho de 2013 
Qualificação do entrevistado: Diretor do projeto, engenheiro mecânico com mais de 20 

anos na gestão de projetos de automação. 
 
Pergunta n° 1: Qual a sua visão em termos dos resultados que (estão sendo) (foram) obtidos 
no projeto sob a ótica do fornecedor do MAC? 
Resposta: As constantes alterações do cronograma desse empreendimento estão nos causando 
muitos problemas. Os custos aumentaram muito e as regras contratuais nos prejudicam e não 
permitem as recuperações dos prejuizos que estamos tendo. Também a licitação deixou muitas 
interpretações que levou a erros na elaboração da nossa orçamentação. Também o fato de não 
termos efetivamente participado do FEED não permitiu que as soluções fossem mais bem 
aproveitadas. Acho que o projeto está ficando bom, mas poderia ter sido muito melhor. Acho também 
que o mercado brasileiro ainda não tem maturidade para esse tipo de projeto e os contratistas ainda 
tem dificuldades para entender a nossa participação. Ele tem foco na obra e automação nunca foi 
prioridade deles. Por isso os projetos acabam tendo tantos problemas ao seu final porque a 
automação é muito critica. Mas entendo que os resultados ainda estão sendo muito bons. O 
estabelecimento de uma grande base instalada é algo nada desprezivel principalmente no Brasil 
pelas suas dimensões continentais – com isso podemos criar um grande area que poderá crescer 
ainda mais com a incorporação de serviços de pós-venda e ampliações.  
Pergunta n° 2: Qual a sua visão em termos dos resultados que (estão sendo) (foram) obtidos 
no projeto sob a ótica do usuário final? 
Resposta: O usuário final é o grande beneficiário devido à padronização dos procedimentos e 
equipamentos. Mas no desenvolvimento do projeto também há muitos ganhos pelo fato de haver um 
unico ponto de coordenação da automação. Isso facilita o trabalho do usuário em obter as melhores 
soluções porque não é essa a missão do contratista. Eles procuram entregar o mínimo necessário 
para atender as especificações e isso muitas vezes fica longe das necessidades reais do cliente final. 
Acho que o usuário final ainda se vale de um preço menor porque o MAC reduz os custos finais do 
projeto. Também há uma concorrencia muito grande pela obtenção do contrato do MAC e isso 
favorece ao usuário final. Ou seja, vemos somente vantagens. 
Pergunta n° 3: Qual a sua visão em termos dos resultados que estão sendo obtidos no projeto 
sob a ótica do contratista? 
Resposta: Os constratistas veem fatos positivos e negativos. Acho que mais positivos porque 
transferem a responsabilidade da automação que nunca é o foco deles. No entanto acho que eles 
não gostam de serem dirigidos por terceiros porque afeta os cronogramas e suas decisões. 
Lembramos que ao final eles são responsaveis pelo projeto e veem o MAC como um fator que tira 
parte do controle disso. Mas eles sabem sobreviver principalmente se valendo de change orders uma 
vez que as regras e especificações do contrato têm muitas falhas.  
Pergunta n° 4: Quais os fatores que estão sendo favoráveis ao sucesso do projeto com o uso 
do MAC? 
Resposta: O grande apelo do MAC é a padronização. Uma planta petroquimica é algo muito 
complexo e a padronização é a chave do sucesso. Isso vale não somente em termos de 
equipamentos, mas principalmente pela documentação. A integração aumenta a produtividade e isso 
é fato. O ganho de escala também ajuda muito a todos e porisso os preços são mais competitivos.  
Pergunta n° 5: Quais os fatores que estão sendo desfavoráveis com o uso do MAC? 
Resposta: Se o MAC realmente não tiver força para fazer valer as melhores soluções ele acaba 
sendo fonte de desgastes. Por isso é tão fundamental que já participe do detalhamento. Com isso 
realmente pode haver impactos positivos no projeto. Se isso ocorre muito no fim acaba se tornando 
um mero fornecedor de equipamentos de automação em escala o que já não é ruim, mas subutiliza o 
potencial desse conceito.  
Pergunta n° 6: O que você faria diferente na execução do projeto que (esta conduzindo) (foi 
concluído)? 
Resposta: Com certeza o envolvimento bem no início e um melhor controle do cronograma do 
empreendimento. As constantes mudanças externas nos afetam e causam aumento de custos. Todo 
projeto sofre com postergações, mas no caso do RNEST isso está muito critico. Com isso os 
fornecimentos não podem ser otimizados como foi considerado na nossa orçamentação inicial. Ou 
seja, as premissas da orçamentação não estão sendo seguidas e isso causa aumento de custos. 
Pergunta n° 7: O que você faria diferente na fase da escolha do fornecedor do MAC? 
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Resposta: A contratação do MAC deveria ter sido feito na fase do FEED de forma que pudesse 
realmente ajudar na especificação do projeto. Acho que isso foi causado pela falta de experiência do 
Brasil na execução desse tipo de projeto. Acho que também não foi valorizada a experiência que os 
fornecedores do MAC têm em projetos similares e muito da licitação se utulizou das formas 
tradicionais de escolha de fornecedores e isso é ruim. 
Pergunta n° 8: Você acha que ter um modelo que permita uma padronização da avaliação 
técnica do candidato o fornecedor do MAC contribuiria para o sucesso do projeto? 
Resposta: Seria otimo e ajudaria muito na padronização do processo de escolha do fornecedor e das 
soluções. Não sei se issoo seria possivel ser adotado no Brasil em função do engessamento que as 
empresas estatais têm com a legislação, mas com certeza seria uma ferramenta muito adequada. 
Pergunta n° 9: Você acha que ter um modelo que permita uma padronização do processo de 
execução do projeto do MAC contribuiria para o sucesso do projeto? 
Resposta: Temos muita experiência na execução desse tipo de projetos e possivelmente um modelo 
que se valesse de boas práticas não seria muito diferente do que já fazemos, mas com certeza seria 
muito útil principalmente para o usuário final que no Brasil não tem muita experiênciia nesse tipo de 
projeto. Acho muito interessante termos um modelo desse tipo. 
Pergunta n° 10: Você acha que ter o usuário final diretamente envolvido (gerenciamento) com 
a execução do projeto contribui para seu sucesso? 
Resposta: Nosso cliente final não gosta desse tipo de desenvolvimento do projeto e há poucas 
empresas no Brasil com essa capacidade, mas é uma solução comum no exterior. O usuário final 
como regra não tem expertize no gerenciamento desse tipo de projeto mesmo porque o Brasil não 
executa obras desse porte há um bom tempo. Com certeza é uma otima pratica consolidada no 
exterior. 
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Entrevista n° 5:  
Identificação: Usuário final COMPERJ 
Data da entrevista: 21 de Agosto de 2013 
Qualificação do entrevistado: Gerente do projeto, engenheiro mecânico com mais de 20 

anos na gestão de projetos de automação 
 

 
Pergunta n° 1: Qual a sua visão em termos dos resultados que (estão sendo) (foram) obtidos 
no projeto sob a ótica do fornecedor do MAC? 
Resposta: A minha visão é que o modelo de licitação que temos o modelo de contratação que 
fazemos como empresa da administração pública indireta, que exige o cumprimento da lei 2745 e a 
compra pelo menor preço, leva a um processo de concorrência entre as empresas, que para obter a 
vitória, leva algumas em alguns momentos e em alguns casos, dentro de uma política de análise de 
riscos de cada uma, a tomar riscos num nível maior e muitas ficam expostas. Em resumo, o que nós 
temos num processo licitatório, não apenas no MAC, mas alguns outros processos, as empresas 
tomam riscos acima do recomendável. E depois há toda uma dificuldade do cumprimento do escopo 
uma vez que você tem um budget muito apertado, muitas vezes dependendo de buy-outs, onde se 
espera conseguir um determinado nível de negociação que muitas vezes, por questões 
circunstanciais da condições da economia, preços em moeda estrangeira para alguns dos 
componentes, variação dos custos de serviços, além de alguns aspectos técnicos, expõem a 
empresa, que venha a vencer, numa dificuldade de administrar um contrato de longa duração que é 
um contrato MAC, pode levar de 36 a 50 meses, dependendo do projeto pode chegar nessa faixa. 
Então eu diria que uma empresa MAC, até porque ela também precisa administrar recursos próprios, 
fornecimentos próprios e espera-se que tenha um índice de aquisição entre 50 a 60% dentro de buy-
outs muitas vezes, tem que administrar todo esse contexto. Então eu vejo que o processo licitatório 
leva as empresas a tomar um risco elevado, que sofre dentro de todo ambiente, leva a muitas 
dificuldades para o fornecedor em cumprir o escopo do contrato e coloca o foco na obtenção de 
aditivos contratuais.  
Pergunta n° 2: Qual a sua visão em termos dos resultados que (estão sendo) (foram) obtidos 
no projeto sob a ótica do usuário final? 
Resposta: O usuário final tem uma forte expectativa dos ganhos advindos do processo e temos que 
analisar três aspectos importantes: o custo dos componentes (instrumentação) em si, ou seja, o custo 
da aquisição; o custo do sistema de automação e o custo dos serviços de engenharia associados. O 
MAC não é apenas a venda de equipamentos, nem de instrumentos e nem de sistema, como citei dos 
dois primeiros casos. O MAC é gerenciador de todo o projeto respondendo pelo cliente por todas as 
demandas técnicas. O que o cliente tem como expectativa é que o MAC faça a padronização do 
projeto, que é uma atuação do MAC no gerenciamento dos vários EPC’s, naturalmente obtendo no 
final uma solução integrada funcional com um custo de aquisição em termos de CAPEX vantajoso, 
devido à otimização pelo padrão e pela escala da aquisição, e no futuro advindo uma redução no 
OPEX devido à capacitação técnica ser mais simplificada, redução do portfólio de equipamentos e 
tudo o mais dentro do sistema. Essas são as expectativas do cliente. Agora a maneira como o MAC 
lida ou pelo menos como esta mapeado, do MAC com os EPC’s, vem à dificuldade desse processo. E 
o que poderia ser o ganho que se espera muitas vezes se transformar num problema – o que 
estamos presenciando. E empresa na ponta do EPC se aproveita de tudo aquilo que não é 
responsabilidade dela. Se o instrumento não é sua responsabilidade ela não se empenha em fechar 
uma folha de dados perfeita porque se houver algum problema ele não é meu e sim do MAC. Muitas 
vezes um documento que vai viabilizar a construção de um painel ou vai permitir a configuração de 
um sistema de automação, controle ou segurança, se não estiver em bom padrão vai implicar no 
recebimento de um painel atrasado e os problemas que vierem a acontecer no futuro não são da 
responsabilidade do EPC. Assim se não houver uma parceria efetiva dentro do projeto entre o EPC e 
a empresa MAC, você acaba se expondo em relação ao prazo do empreendimento, em relação à 
qualidade do projeto e integrações. Então a coisa tem que ser muito bem trabalhada, não somente 
em ter-se um registro claro das responsabilidades do MAC em relação à interface com os EPC’s, 
faltou estar claramente definido dentro da documentação dos contratos dos EPC’s as 
responsabilidades e compromissos dessa interface do EPC com o MAC. Porque se voce toma uma 
relação muito rígida e definida com o MAC, mas não faz na outra ponta com o EPC, essa relação 
desiquilibrada de comrpromissos, leva a situações de conflito no tratamento dessa interface. Isso do 
ponto de vista do cliente significa expectativas frustradas uma vez que acaba desencadeando mais 
histórico de mudanças, dificuldades de cumprimento de prazos, atrasos na entrega de documentos e 
impactando os trabalhos de desenvolvimento da empresa MAC e, no fundo, já que isso é um trabalho 
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conjunto, acaba impactando em aspectos de prazos e custos e aquilo que poderia ser ganho em 
termos de possibilidade no CAPEX, pode até haver um ganho em no custo menor do MAC, mas para 
o projeto, o impacto no EPC e vice-versa, acaba trazendo um custo maior no CAPEX. Como cliente 
em observo uma grande frustração em relação às expectativas porque nós acabamos, mesmo 
pagando menos por uma solução MAC, o custo total da gestão incluindo as mudanças decorrentes, 
acaba significando um aumento do CAPEX. Não vemos, portanto um resultado como um todo no 
CAPEX e acaba tendo impactos nos prazos no ciclo de maturidade na fase do projeto e da 
construção e montagem tem impacto. A própria qualidade em termos de integração nós não vemos o 
resultado em termos de padronização efetiva – o MAC deviria estar contribuindo com diagramas de 
interligação, mantendo o mesmo padrão em termos de documentação para todos os projetos 
incluindo a padronização dos paineis e isso não está sendo observado. E isso é mais um aspecto de 
frustração.   
Pergunta n° 3: Qual a sua visão em termos dos resultados que estão sendo obtidos no projeto 
sob a ótica do contratista? 
Resposta: Para o EPC é claramente uma oportunidade de utilizar uma interface em que a Petrobras 
é reponsável por colocar um equipamento ou uma solução e se não o fizer no prazo certo, ele pode 
se valer desse atraso para compensar outros atrasos que nada tem a ver com isso. Em resumo, eu 
vejo que o contratista ao invés de enxergar o MAC como um parceiro, enxerga como uma 
oportunidade de usar essa responsabilidade Petrobras através do MAC para se valer, compensar, 
outras questões, outras naturezas de atrasos pelo projeto. Isto é, está arrumado o bode espiatório ou 
anodo de sacrifício, aquele aonde vai de lançar todos os problemas.  
Pergunta n° 4: Quais os fatores que estão sendo favoráveis ao sucesso do projeto com o uso 
do MAC? 
Resposta: Eu enxergo o MAC apenas como uma solução para os sistemas de automação. Eu já não 
enxergo o MAC como uma solução para a instrumentação. Inclusive já escrevi um trabalho para o 
congresso da ISA e minha conclusão foi que não adianta insistir do MAC a padronização da 
instrumentação. Porque o ciclo da Petrobras de gestão de mudanças é muito bom e essa maneira de 
como temos que faze-lo pode impactar seriamente os cronogramas. Definitivamente a instrumentação 
é um item que o EPC tem que tratar. Eu entendo que o MAC tem que se concentrar nos sistemas de 
automação que a arquitetura integrada é fundamental para o sucesso da solução do complexo. O 
fator de sucesso do MAC é aquilo que se preconiza: a antecedência na atuação. Nós temos que 
saber avaliar o projeto, suas quantidades e necessidades e fazer o MAC atuar no FEED e ai nós 
temos um problema com o decreto 2745 e quando se trata da Petrobras porque nós não temos essa 
facilidade da utilização da empresa do MAC para que ela atue no EPC em cima da solução que ela 
vai oferecer ao cliente e fazer uma análise das soluções técnicas mais adequadas ao projeto. Então 
nós somos obrigados a usar propostas de terceiros que não tem essa tradição e a referência daquela 
plataforma de controle e segurança que vão ser utilizadas no projeto para ai um dia fazer a licitação e 
começar o projeto. Então nós temos essa dificuldade da empresa do MAC não começar no início do 
projeto como uma parceira como é preconizado pelo PepC para que possa contribuir desde a fase do 
projeto básico e definir soluções tecnológicas. Essa dificuldade do decreto limita o momento que a 
empresa começa a atua. Tirando esse contexto do 2745 eu vejo que a maneira como a Petrobras 
mapeou o processo nós utilizamos informações geradas pela empresa que participou do FEED então 
nós tivemos que utilizar nosso expertize e experiência de outros projetos e unidades para agregar 
informações do FEED e posso dar um exemplo para isso no SDCD. Quando nós utilizamos os 
estudos de segregação dos sinais nesse projeto nós chegamos a uma solução com 80 paineis para 
atender ao projeto para atender ao SDCD e seus controladores. Nosso projeto hoje está encontrando 
90 tendo um acrescimo de 12%. Porém a avaliação da empresa que venceu o contrato era que com 
55 controladores atendia ao projeto. No entanto verificamos que precisamos de 90. Se ela tivesse se 
baseado apenas na documentação tradicional entregue na licitação que era a lista de I/O, diagramas 
e fluxogramas teriamos tido um erro de apenas 12% ao invés de quase 100% que foi considerado 
pela empresa. Então eu vejo que esse conhecimento do sistema e avaliação prévia da complexidade 
é de fundamental importância para você reduzir eventuais desvios de quantitativos de equipamentos 
e serviços. Então o que se observa é que o expertize empregado no projeto não está respaldando os 
resultados. Se não se tivesse utilizado nossa experiência no projeto nós estaríamos muito mais 
expostos a mudanças do que os 12% que temos hoje.  
Pergunta n° 5: Quais os fatores que estão sendo desfavoráveis com o uso do MAC? 
Resposta: Eu entendo que a maneira como nós temos que contratar causa problemas. Nós 
acompanhamos outros casos inclusive um da própria Emerson na China. Nesse caso o cliente fez 
uma parceria para construir a planta e esse grupo responsável pelo projeto fez uma análise dos 
eventuais possíveis fornecedores e escolheu a Emerson como o MAC. Esse contrato definiu o price 
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list para as várias naturezas de atividades de hardware e serviços com uma visão integrada. Esses 
contratos foram negociados com os vários EPC’s que contratavam a empresa do MAC diretamente. 
Então se você estabelece uma documentação que estabelece padrões, filosofias e conceitos nem 
definidos de maneira que se definam apenas quantidades do projeto, temos uma situação que 
contribui melhor para o resultado. Isso elimina a interface de deixar o cliente entre o EPC e o MAC 
que é uma das coisas desgastantes. Se nós clientes conseguirmos definir claramente o escopo e 
definir uma negociação com a empresa MAC definindo preços, condições, custo de alterações e esse 
agreement permite o contrato direto de cada contratista com a empresa MAC, com uma interface 
única para fazer esse gerenciamento integrado, eu acredito que tenha condição de funcionar melhor. 
As relações que nós temos hoje onde têm o MAC no mesmo nível dos demais contratistas e tendo 
que lidar com essas interfaces, o grau de exposição em relação a sucesso e o risco de termos 
problemas com essas interfaces é bastante significativo e temos que gerenciar essas questões.  
Pergunta n° 6: O que você faria diferente na execução do projeto que (esta conduzindo) / (foi 
concluído)? 
Resposta: Administrar a padronização de 25.000 itens de instrumentação não é tão simples. Com 
toda essa dinâmica de gestão de mudanças que é necessária. Por exemplo, a alteração do material 
do corpo de uma válvula, ou a característica do diâmetro de uma válvula de controle que tenha sido 
definido na fase de licitações ou de FEED, é muito difícil administrar. Eu entendo que a 
instrumentação é um fator de risco muito alto no processo. Então eu entendo que a instrumentação 
deve ter um tratamento a parte. Entendo que deveriam ser estabelecidos outros contratos em 
separado, mas ainda assim eu entendo que é um fator de risco. Eu exergaria o foco em sistemas. 
Investir fortemente na questão do sistema e focar no gerenciamento dessa parte. Eu vejo que uma 
solução que a Petrobras fez com os replicantes foi uma boa solução de definir os preços lista do 
projeto e nós tinhamos essa intenção de fazer no Comperj com preços unitários. Nós começamos a 
preparar planilhas extensas com mais de 15.000 itens de precificação de instrumentos e suas 
características técnicas que foi conhecido no nosso contrato como adendo a DFP, com todos os 
preços unitários dos componentes, de maneira a facilitar a gestão de mudanças e dar agilidade ao 
processo. Nós fizemos isso, mas contratamos a preço global e continuou a dar problemas por que 
não houve a flexibilidade de alocação dos quantitativos sem ter que fazer a gestão de mudanças 
seria o melhor cenário. Em resumo, focar na automação e não em instrumentos. Fazer com que os 
sistemas tenham já na licitação a possibilidade de ter quantitativos e preços unitários, de maneira que 
possam ser feitos arranjos e ajustes necessários sem ter que recorrer à gestão de mudanças.  
Pergunta n° 7: O que você faria diferente na fase da escolha do fornecedor do MAC? 
Resposta: Nós não tivemos problemas na filosofia de escolha do fornecedor. Nós tinhamos muitos 
players com um portfólio com atendimento em média de 60% do escopo em termos de softwares, 
serviços e produtos, com o restante sendo buy outs com algumas chegando até a 70% do total e as 
com menor portfólio cerca de 40%. Então em termos de escolha todas as empresas estariam 
preparadas para fornecer equipamentos. Mas temos uma questão importante: o MAC não é apenas 
fornecimento de equipamentos e sim a capacidade de fornecimento de todos os serviços inerentes ao 
projeto a partir do conhecimento adqurido em outros projetos. Nós não estamos obtendo esse 
resultado. A atuação de integração não está funcionando adequadamente e sim apenas na relação 
interna que a Emerson tem, por exemplo, no nosso contrato, com seus subfornecedores. Mas a 
interface com o EPC de fazer acontecer, de fazer a padronização e integração com os EPC’s não 
ocorre porque eles alegam que não tem força para isso. Conforme mencionei não há no contrato do 
EPC uma referência de termos e obrigações de trabalho em conjunto não está bem definido. Isso faz 
com que a empresa perca força nessa relação e por outro lado, a própria fiscalização da Petrobras 
tem receio que se fosse dado força isso pudesse a levar de criar desvios no sentido de encarecer os 
produtos a serem fornecidos então existe uma relação de desconfiança no processo. Então nessa 
linha nós temos fatores de risco. 
Pergunta n° 8: Você acha que ter um modelo que permita uma padronização do processo de 
execução do projeto do MAC contribuiria para o sucesso do projeto? 
Resposta: Isso é uma coisa importante. As empresas no Brasil não tem o expertize do MAC. A 
corporação tem estruturas em Cingapura, na Itália, etc. Então tem estruturas no mundo com esses 
expertize de desenvolver soluções. No entanto, como os orçamentos são apertados então se usa 
centros engenharia com custos mais baixos: no nosso caso a engenharia veio da India. Mas será que 
é a India que tem o expertize no gerenciamento do MAC? Eles têm expertize em fazer projetos de 
sistemas. Então a empresa quando vende não se baseia na cultura existente no país ao contrário da 
Noruega que através do seu organismo desenvolveu toda uma sistemática de padronização dentro 
do contexto que o petróleo estava a USD 10 e precisava padronizar desde os elementos da biblioteca 
de projeto até passar por uma solução de configuração e soluções de paineis. Então isso nasceu da 
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necessidade de fazer projetos otimizados com prazos menores e custos menores. Então a 
padronização é elevada. O que percebo é que essa cultura MAC é diferente em cada corporação e 
no Brasil não temos pessoal com esse expertize e sim se utilizam de pessoas de fora e na hora da 
contratação foram utilizadas estruturas com o menor custo como, por exemplo, a engenharia da India. 
Mas o centro que tem conhecimento do MAC não é na India então percebemos que falta o domínio 
sobre a sistemática do MAC. Então eu entendo que ter uma padronização que pudesse servir de 
base para que as corporações tivessem uma formatação típica para o MAC e que pudesse ser 
utilizada por uma ABINEE ou ABIMAQ para criar as boas práticas seria uma excelente alternativa. 
Isso faria que as corporações pudessem entender junto com os fornecedores e consorciados a 
melhor forma de funcionar esse tipo de projetos.  
Pergunta n° 10: Você acha que ter o usuário final diretamente envolvido (gerenciamento) com 
a execução do projeto contribui para seu sucesso? 
Resposta: Eu participei desde o início das discussões sobre o sistema do RNEST e no COMPERJ 
participei diretamente na concepção da filosofia. Eu entendo que há duas questões. O cliente precisa 
estar envolvido diretamente nas soluções que somente ele tem e a própria engenharia não tem. A 
Petrobrás tem essa visão de responsabilidades: o cliente, Abastecimento ou Produção, contrata a 
engenharia corporativa para desenvolver as contratações e desenvolvimento. Ele tem necessidade 
de atuar em questões muito claras: definir os requisitos e nessa parte de automação definir as telas 
gráficas, bibliotecas, intertravamentos, sistemas de controle e não vejo como não ter a atuação do 
cliente nessa fase e a engenharia deve ter autonomia para implementar o especificado. Agora eu 
percebo que pela forma como a Petrobras contrata, com uma terceirização muito significativa e por 
ser uma área muito específica de aplicação, eu ouso atestar que se o cliente não estiver envolvido 
desde o início nós teríamos resultados até piores do ponto de vista de obtenção da padronização e 
de alinhamento das expectativas. Então se  tiver uma documentação muito bem elaborada antes do 
início dos EPC’s e  do próprio MAC eu acredito que a participação do cliente pode ser mais amena. 
Mas medida que temos que atuar, como no nosso caso, quando o MAC começou oito meses depois 
que o projeto já estava rodando e os primeiros equipamentos foram formados mais de 10 meses 
adiante, ou seja, quase 18 meses para o EPC receber a confirmação do fabricante da válvula, de um 
analisador, etc. Então com esses prazos defasados nós tivemos que fazer o papel de fazer esse link 
entre o projeto. Entendo que isso é um caso particular do nosso projeto, mas é uma realidade. Você 
não executa se o projeto não estiver devidamente alinhado e expõe o risco do sucesso do projeto e 
dos requisitos do contrato. Então nós fizemos o papel presente junto com a atuação da engenharia e 
junto ao MAC no sentido de estar buscando o alinhamento do escopo e atender as expectativas do 
contrato. 
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Entrevista n° 6:  
Identificação: MAC COMPERJ 
Data da entrevista: 23 de Janeiro de 2013 
Qualificação do entrevistado: Diretor do projeto, engenheiro mecânico com mais de 20 

anos na área de automação 
 

 
Pergunta n° 1: Qual a sua visão em termos dos resultados que (estão sendo) (foram) obtidos 
no projeto sob a ótica do fornecedor do MAC? 
Resposta: A primeira coisa é a fidelização do cliente e aumento da base instalada. Para a Emerson é 
importante fornecer essa quantidade grande de equipamentos criando uma grande base instalada e 
criando oportunidade de venda de serviços de manutenção no futuro. O ideal é que se conseguisse 
colocar mais soluções Emerson, mas infelizmente no Comperj houve muita resistëncia por parte da 
Petrobras. Do jeito que as coisas foram especificadas a Emerson não está operando com um 
consultor e sim mais como um fornecedor de equipamentos e sistemas. Isso ocorreu muito porque a 
Emerson acabou entrando muito tarde no projeto. Em todos os projetos que a Emerson conduziu no 
mundo o FEED é uma parte muito importante porque nesse momento se definem muito das soluções 
do MAC. So que isso não aconteceu aqui. No Comperj tiveram muitos EPC contratados muito antes 
que a Emerson então quando nós começamos a trabalhar o projeto de automação já estava muito 
atrasado para o cronograma desses contratistas. Assim não houve oportunidade de desenvolver 
realmente as melhores soluções além de muito stress nessa fase do projeto. O atraso e o fato do 
cliente ter já previamente especificado muitas das soluções, sem termos tido a oportunidade de 
aumentar nosso conteúdo, acabaram prejudicando os resultados do projeto além de ter encarecido o 
preço informado por que não houve ganhado de escala. Se as soluções tivessem sido todas da 
Emerson, a Petrobrás poderia ter um maior poder de barganha e para a Emerson teria havido uma 
melhor lucratividade no projeto. 
Pergunta n° 2: Qual a sua visão em termos dos resultados que (estão sendo) (foram) obtidos 
no projeto sob a ótica do usuário final? 
Resposta: A maior vantagem do MAC é o fato da Petrobrás estar falando com uma empresa só. Um 
ponto focal para resolver os seus problemas. Outro aspecto é que a Petrobras teve um grande ganho 
na compra do sistema de automação: falam que houve um ganho de quase 40% em relação à 
orçamentação prévia. Também a padronização das plantas traz muitos benefícios ao usuário final, 
diminuindo os custos de operação e manutenção. Eu entendo que o usuário final é o player que levar 
mais vantagens com o MAC. No caso específico do Comperj, entendemos que a Petrobras é muito 
burocratizada e não está conseguindo gerenciar bem os contratistas. Com isso ela fica exposta a 
muitos aditivos contratuais por atraso de entrega de projetos e equipamentos de automação. 
Pergunta n° 3: Qual a sua visão em termos dos resultados que estão sendo obtidos no projeto 
sob a ótica do contratista? 
Resposta: Os contratistas veem vantagens e desvantagens. Em termos de vantagens a automação 
tira o foco das atividades que eles realmente estão acostumados a fazer. Por outro lado, com o MAC, 
o contratista passa a não ser mais responsável pelos equipamentos de automação já que com esse 
modelo o usuário final e o fornecedor do MAC passam a ser responsáveis por esse escopo. Isso pode 
criar problemas principalmente no cronograma do contratista que ele não tem controle. 
Pergunta n° 4: Quais os fatores que estão sendo favoráveis ao sucesso do projeto com o uso 
do MAC? 
Resposta: Entendemos que a padronização da documentação é o ponto principal. E o MAC tem que 
conduzir a forma como essa padronização tem que ser feita em comum acordo com o usuário final. 
Os contratistas precisam seguir essa padronização para que o projeto seja uniforme. A consequência 
dessa padronização é o aumento da produtividade. Todos ganham com a padronização porque há 
um grande ganho de escala no desenvolvimento do projeto. Hoje o usuário final e o MAC no Comperj 
tentam padronizar o projeto com todos os contratistas e muitas vezes há alguma resistência porque 
todos têm seus próprios métodos de trabalho. Mas com certeza há muitos ganhos para todos. Outro 
aspecto que achamos importante é que o fornecedor do MAC deve colocar o maior número possível 
de soluções próprias e minimizar o uso de soluções de terceiro – isso facilita em muito a integração 
da planta. Ter um grande número de terceiros participando das soluções da planta causa transtornos 
na execução do projeto. A integração da planta é importante para os resultados finais. Mas 
entendemos que há ganhos no comissionamento devido à curva de aprendizado das equipes e 
principalmente na coordenação do projeto.  
Pergunta n° 5: Quais os fatores que estão sendo desfavoráveis com o uso do MAC? 
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Resposta: Se ocorre a entrada do fornecedor do MAC numa fase muito tardia do projeto isso causa 
muitos impactos. Por outro lado expoe o usuario final a maiores change orders do contratista porque 
este pode alegar impacto no seu projeto devido à atuação do fornecedor da automação em função 
dele não ter o total controle do suprimento de todos os materiais.  
Pergunta n° 6: O que você faria diferente na execução do projeto que (esta conduzindo) (foi 
concluído)? 
Resposta: O atraso na nossa entrada no início da fase de detalhamento causou um grande 
transtorno principalmente porque houve demora no entendimento do modelo de operação entre os 
players.  Também a falta de maior uso das soluções da Emerson foi um fato ruim. A essência do MAC 
é a padronização e não tivemos isso perfeitamente ajustado no Comperj. Também houve uma 
demora em a definição clara dos equipamentos, fragmentando no início do projeto em lotes não 
otimizados. Com o tempo conseguimos ajustar isso e várias válvulas, transmissores e medidores já 
estão sendo hoje fabricados em lotes maiores diminuindo os custos. Também acho que faltou mais 
integração entre Emerson, Petrobras e os contratistas em muitas das definições técnicas da 
automação. 
Pergunta n° 7: O que você faria diferente na fase da escolha do fornecedor do MAC? 
Resposta: O momento da contratação do MAC deveria ter sido antecipado. Esse foi o principal 
gargalo no projeto. Se houvesse uma antecipação teria criado mais relações de parceria do MAC com 
o próprio sucesso do projeto. Esse aspecto é fundamental porque muitas das soluções haviam sido 
definidas no FEED e isso ja constava dos documentos contratuais dos contratistas. Mesmo a 
Petrobras reconhecendo que muda-las poderia trazer ganhos na operação isso acabou não sendo 
possível porque a quantidade de aditivos contratuais dos EPC’s iria causar problemas ainda maiores. 
Também entendemos que a proposta técnica deveria ter sido mais considerada para a escolha do 
fornecedor. Também aspectos como a capacidade da empresa, experiência e quantidade de 
soluções próprias deveria ter sido mais consideradas.  
Pergunta n° 8: Você acha que ter um modelo que permita uma padronização da avaliação 
técnica do candidato o fornecedor do MAC contribuiria para o sucesso do projeto? 
Resposta: Muito. Isso permitiria ao usuário final fazer uma escolha melhor. Já vimos muitos projetos 
no exterior sendo escolhidos dessa forma e isso trouxe muitos bons resultados. Não sei se a 
Petrobras iria conseguir aplicar um modelo assim no Brasil em função da regulamentação existente.  
Pergunta n° 9: Você acha que ter um modelo que permita uma padronização do processo de 
execução do projeto do MAC contribuiria para o sucesso do projeto? 
Resposta: Também seria muito bom porque haveria uma padronização na forma de execução dos 
projetos ganhando-se muito com as lições aprendidas de projetos anteriores.  
Pergunta n° 10: Você acha que ter o usuário final diretamente envolvido (gerenciamento) com 
a execução do projeto contribui para seu sucesso? 
Resposta: O core business do usuário final não é execução de obra então com certeza ter um 
gerenciamento profissional teria muitas vantagens. No caso da Petrobras é ainda pior porque ela tem 
uma lista muito grande de projetos a serem administrados e, além disso, há um engessamento da 
estrutura de decisão, causando atrasos no projeto pela demora de definições. Com certeza tendo 
uma empresa privada no gerenciamento iria agilizar a tomada de decisões.  

 


