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RESUMO

A falta de integração entre os níveis de planejamento é um problema que aflige diversas
empresas de grande porte no país. Por este motivo, através de uma pesquisa preliminar e da
vivência diária nesta área, surgiu a necessidade de estudar e se aprofundar no planejamento de
intervenções com Recursos Críticos para manutenção de poços produtores de petróleo. Dessa
forma, esta pesquisa propõe o desenvolvimento/adaptação de uma metodologia que auxilia no
alinhamento entre os níveis de planejamento tático e operacional. Além disso, os Recursos
Críticos, Barcos PLSV’s e sondas semissubmersíveis, geram um alto custo para Companhia,
sendo de extrema importância que o planejamento esteja o mais próximo da realidade
possível. A metodologia proposta foi inspirada no modelo de gestão para operacionalizar
estratégias que tem como base o método PDCA, dentre outras metodologias. Por fim, a
MIPTOIRC contempla diversas melhorias no processo, dentre elas a criação de equipes
multidisciplinares, forte atuação na etapa de controle, fluxo capaz de suportar a melhoria
contínua através da identificação de anomalias, definição de responsáveis e função de cada
área e treinamentos nos níveis tático e operacional para todos os envolvidos, possibilitando,
então, um processo de planejamento integrado.
Palavras-chave: Planejamento Tático e Operacional, Integração, Recursos Críticos,
Intervenção em Poços de Petróleo.

ABSTRACT

The lack of integration between the planning levels is a problem that afflicts many large
companies in the country. For this reason, through preliminary research and daily life in this
area, the need to study and deepen in planning interventions with critical resources for
maintenance of oil producing wells. Thus, this research proposes the development / adaptation
of a methodology that assists in the alignment between the levels of tactical and operational
planning. In addition, critical resources, PLSV's (Pipe laying support vessel) and off shore
rigs generate a high cost to the Company, it is very important that planning is as close to
reality as possible. The proposed methodology was inspired by the management model for
operational strategies that is based on the PDCA method, among other methods. Finally, the
MIPTOIRC includes several improvements in the process, among them the creation of
multidisciplinary teams, strong performance in the control step, flow capable of supporting
continuous improvement by identifying anomalies, setting accountable and function of each
area and training in tactical and operational levels for everyone involved, making it possible,
then, an integrated planning process.
Keywords: Tactical and Operational Planning, Integration, Critical Resources,
Intervention in Oil Wells.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
O TEMA
As exigências do mercado têm forçado as empresas a voltarem seu foco fortemente

para o planejamento e ainda gerir seus recursos de forma mais efetiva, com o objetivo de
enfrentar a acirrada concorrência.
Atualmente, no Brasil, é impressionante o número de empresas que aproveitam algum
tipo de oportunidade de mercado existente. Essas companhias normalmente acabam não
aplicando uma das ferramentas mais importantes em qualquer organização: o planejamento. A
busca incessante pelos lucros é tão grande que elas próprias nascem e se desenvolvem
deixando de lado fatores importantíssimos, como a definição de diretrizes, objetivos, missão e
visão ou seja, componentes do planejamento estratégico. Se a empresa está buscando lucros,
sobrevivência, retorno sobre investimento, metas de crescimento ou participação de mercado,
isso deve estar bem definido em qualquer negócio.
O planejamento é um fator que se constitui uma função gerencial relevante, em que a
instituição projeta-se para o futuro estabelecendo uma programação na qual os objetivos são
definidos, estratégias são estabelecidas e recursos são alocados visando sua implementação e
operacionalização.
Segundo Terence e Escrivão Filho (2001), para se ter uma organização que olhe para o
futuro, que aproveite oportunidades, que se previna de ameaças, é necessário haver um
planejamento estratégico sério, ativo e criativo a fim de determinar as ações do presente,
visando às incertezas do futuro.
Dessa forma, fica clara a necessidade de processos estratégicos e operacionais que
alinhem as decisões e ações das empresas, definindo o posicionamento e os objetivos da
organização. Consequentemente, é possível notar como a eficácia do planejamento
estratégico, desdobrado em tático e operacional se torna essencial para o bom desempenho de
uma empresa. (TERENCE; ESCRIVÃO FILHO, 2009)
A partir da importância do planejamento nas organizações e por ser a área de atuação
da autora, despertou-se interesse por entender e melhorar o processo de planejamento da
empresa estudada. O foco desta pesquisa é o planejamento tático ou de médio prazo e
operacional de intervenções para manutenção de poços de petróleo com barcos do tipo PLSV
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(Pipe Laying Support Vessel) e sondas semissubmersíveis, denominados pela Companhia de
Recursos Críticos.
A Companhia estudada, presente no Brasil, atua na área de petróleo e gás. Também
atua nos seguintes setores: exploração e produção, refino, comercialização e transporte de
óleo e gás natural, petroquímica, distribuição de derivados, energia elétrica, biocombustíveis e
outras fontes renováveis de energia.
O forte interesse no tema também se deu através da elaboração de um gráfico de
Pareto (Figura 1 – valores omitidos por confidencialidade) em que se evidenciou que os
custos que compõem a disponibilização de Recursos Críticos para intervenções em poços é o
segundo maior item do Custo Operacional da empresa, perdendo apenas para os custos de
pessoal.

Figura 1 Principais custos da empresa estudada
Fonte: Autora

Além disso, outra motivação para esta dissertação foi a dificuldade que a maioria das
empresas enfrentam para operacionalizar suas estratégias e manter alinhamento entre os
diferentes níveis do planejamento.
Os poços1 podem ser produtores de óleo ou injetores de água ou gás. Os poços
produtores de óleo são aqueles responsáveis por conduzir o óleo do reservatório aos manifolds
(tubos de distribuição) de produção ou diretamente às Unidades Estacionárias de Produção

1

um poço de petróleo é o termo usado para qualquer perfuração na superfície terrestre utilizada para produzir
petróleo ou gás natural
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(UEP). Os poços injetores são aqueles responsáveis por injetar água ou gás no reservatório,
conectados diretamente através da UEP ou através de manifolds de injeção.
Pode-se definir um sistema submarino de produção como sendo um conjunto de
instalações submersas destinadas ao escoamento dos fluidos produzidos ou injetados em um
campo de petróleo. Esse sistema é composto, basicamente, pelos seguintes equipamentos:
cabeça de poço; árvore de natal molhada (ANM); dutos submarinos; manifolds; pipeline end
manifold (PLEM); pipeline end terminator (PLET).
Os poços de petróleo passam por várias etapas em seu ciclo de produç
ão, dentre elas:


Perfuração - a perfuração de um poço de petróleo é realizada através de uma
sonda.



Completação – é realizada após a perfuração do poço, onde é necessário que
haja a instalação de tubulação de produção, testes de produção e preparação
final do revestimento do sistema de tubulação.



Nas etapas de Perfuração e Completação os poços são definidos como sendo de
Desenvolvimento da Produção – DP, onde ocorre a elaboração e construção do
poço.



Produção – após a completação, o poço está preparado para iniciar sua
produção de petróleo ou gás.



Manutenção - Nesta etapa, os poços são definidos como sendo de Manutenção
da Produção. São feitas manutenções de diversos tipos para que os poços
continuem produzindo ou para que haja simplesmente recuperação de perda do
poço.



Abandono - Ao final do ciclo de vida de um campo, poços devem ser
abandonados e a infra-estrutura de produção deve ser desativada cumprindo
com uma série de requisitos definidos pela regulamentação do país onde estão
localizados. Os processos de abandono de poços e desativação de infraestrutura variam de caso a caso do acordo com a regulamentação vigente,
condições geográficas e características das instalações em questão,
demandando, portanto, o desenvolvimento de um projeto específico.
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Dessa forma, ao longo da vida produtiva dos poços, geralmente são necessárias
intervenções posteriores à completação, designadas como workover, com o objetivo de
realizar a manutenção da produção dos poços de petróleo.
Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados poços em que serão feitos
workovers, especificamente, poços do tipo Manutenção da Produção.
As intervenções de workover podem ser classificadas em avaliação, recompletação,
restauração, limpeza, estimulação e mudança do método de elevação.


Avaliação – visa definir os parâmetros da formação, identificar e amostrar o
fluido da formação, verificar a procedência dos fluidos produzidos e o índice
de produtividade ou injetividade dos poços.



Recompletação – visa substituir a zona que estava em produção ou colocar
novas zonas em produção. A recompletação também é utilizada quando se
deseja transformar um poço produtor em injetor e vice-versa.



Restauração – restabelece as condições normais de fluxo do reservatório para o
poço.



Limpeza – são atividades executadas no interior do revestimento de produção
visando limpar o fundo do poço ou substituir os equipamentos da superfície. O
objetivo é aumentar o rendimento de produção do poço.



Estimulação – várias atividades que tem como objetivo aumentar o índice de
produtividade ou injetividade do poço.



Mudança de método de elevação – substituição do sistema de elevação
artificial inadequado ou que apresenta defeitos. O objetivo é melhorar a vazão
do poço.

As embarcações de apoio à atividade de exploração e produção de petróleo podem ser
encontradas de vários tamanhos de acordo com o objetivo da sua utilização. Elas apresentam
características básicas voltadas para otimizar sua operacionalidade, sendo empregadas desde
os estudos preliminares de geologia até a remoção e fechamento de poços (MATHEDI, 2010).
No caso dos PLSV’s (Pipe Laying Support Vessel), eles são embarcações destinadas
ao lançamento e instalação de linhas flexíveis, que são utilizadas para a coleta dos fluídos
produzidos ou para o acionamento dos equipamentos submarinos. São responsáveis por
conectar as plataformas aos sistemas de produção.
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Os PLSV’s operam tanto em perfuração, completação, avaliação e interligação de
poços novos, bem como na manutenção daqueles já em produção.

Figura 2 PLSV – Skandi Vitória
Fonte: (MATHEDI, 2010)

Entre as sondas mais utilizadas nos campos exploratórios estão as sondas ou
plataformas semissubmersíveis. Elas são o tipo mais comum de sonda de perfuração, por
somar as vantagens de ser submersível, com a capacidade de perfurar em grandes
profundidades. Além disso, também operam na execução de workovers de poços de petróleo.
São responsáveis por várias operações, desde a perfuração até a preparação do poço
para a extração de petróleo. Apesar de usar o mesmo princípio da sonda submersível, inflando
e desinflando o seu casco inferior, na sonda semissubmersível, o equipamento fica
parcialmente submerso, mas continua a flutuar por cima do local de perfuração
(NATURALGAS, 2012).
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Figura 3 Sonda Marítima Submersível
Fonte: (NATURALGAS, 2012)

Durante o desenvolvimento de uma reserva de petróleo, a etapa de manutenção da
produção é a de maior duração. Um poço geralmente produz durante décadas, sendo
necessário durante todo este período de tempo realizar operações de manutenção. Algumas
dessas operações podem ser realizadas de diversas formas, porém algumas delas só podem ser
solucionadas através de sondas. Dessa forma, problemas operacionais ou falhas podem
reduzir a produção de um poço, gerando a necessidade de realizar um Workover.
As intervenções que utilizam sondas visam:


corrigir falhas mecânicas na coluna de produção ou revestimento;



restrições que ocasionam a redução da produtividade;



produção excessiva de gás;



produção excessiva de água;



produção de areia.

21

1.2

O PROBLEMA
Existe atualmente um processo de planejamento tático e operacional que é desdobrado

de forma a possibilitar a execução das intervenções para manutenção de poços com a
utilização dos Recursos Críticos.
Em uma pesquisa preliminar, verificou-se que esse desdobramento do plano tático e
operacional para realizar intervenções com o uso dos Recursos Críticos não era adequada às
necessidades reais das áreas envolvidas.
Dentre as principais queixas, identificou-se a falta de alinhamento, deficiência de
integração entre as áreas e de interação entre o pessoal envolvido, devido às falhas de
comunicação.
1.3

OBJETIVOS
A finalidade do planejamento é maximizar os resultados, principalmente o financeiro,

e minimizar as deficiências utilizando princípios de maior eficiência, eficácia e efetividade.
Estes itens são critérios fundamentais na avaliação da gestão desta empresa.
1.3.1 Objetivo Geral
Assim, o objetivo geral deste estudo é identificar e analisar os principais problemas
que causam a falta de integração entre os níveis de planejamento, evidenciando o
Planejamento Tático e Operacional nas intervenções para manutenção de poços com a
utilização de Recursos Críticos.
1.3.2 Objetivo Específico
O objetivo específico é desenvolver/adaptar uma metodologia que auxilie no
alinhamento do Planejamento Tático e Operacional em intervenções para manutenção de
poços com utilização de Recursos Críticos, com impacto positivo na integração entre as áreas
e melhorando a comunicação.
1.3.3 Relevância do tema
O tema abordado nesta pesquisa mostra-se relevante devido ao volume financeiro que
engloba a atividade de manutenção de poços marítimos. A contratação de barcos e sondas são
altamente custosos para Companhia. Porém, para o aumento da eficiência da produção das
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Unidades Operacionais2, se faz necessário este tipo de manutenção de poços denominado
Workover. Sendo assim, é extremamente importante que o planejamento destas atividades seja
bem elaborado, reduzindo ao máximo retrabalho e ineficiências no processo.
1.3.4 Delimitação
A pesquisa está delimitada ao âmbito do desdobramento do planejamento tático para o
planejamento operacional de intervenções para manutenção de poços de petróleo com
Recursos Críticos e nas etapas posteriores, execução e controle, uma vez que não há
autonomia para alterar os níveis mais elevados do Planejamento Estratégico.
Além disso, a metodologia foi desenvolvida/adaptada exclusivamente para o
planejamento de intervenções para manutenção de poços de petróleo com Recursos Críticos,
não garantindo a aplicação em outras áreas da indústria.
1.3.5 Organização do texto
No capítulo 1, é descrito o tema, explicando a situação problema e os objetivos da
pesquisa.
Já no capítulo 2, é feita a Revisão Bibliográfica, apresentando os principais conceitos e
assuntos a serem abordados, tais como Planejamento, Planejamento Estratégico, Planejamento
Tático e Operacional, Alinhamento Estratégico, Cultura Organizacional, e o Papel da
Liderança no Planejamento.
No capítulo 3, é apresentada a Metodologia da Pesquisa, descrevendo todas as etapas
que compõem esta pesquisa.
No capítulo 4, é descrita a forma atual de desenvolvimento do planejamento de
intervenções para manutenção de poços da Companhia. É elaborado um macro fluxo da
Companhia como um todo, um macro fluxo do processo de intervenções, o detalhamento e
descrição das atividades de médio e curto prazo.
No capítulo 5, é apresentada a proposta desenvolvida/adaptada da metodologia de
integração do planejamento tático e operacional de intervenções para manutenção de poços
com Recursos Críticos para a Companhia - MIPTOIRC, de acordo com os relatos das

2

Unidade Operacional, no caso da indústria de óleo e gás, é responsável por gerenciar campos e concessões onde
há produção de petróleo. No campos e concessões há as UEPs, Unidades Estacionárias Produtoras, onde há
produção e processamento do petróleo.
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entrevistas, pontos fracos e sugestões de melhorias, e além disso, a observação do processo
atual.
No capítulo 6, são apresentadas as conclusões e recomendações sobre a pesquisa
realizada e também sobre a metodologia desenvolvida/adaptada.
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2

REVISÃO DE LITERATURA
Neste capítulo foram tratadas as principais referências bibliográficas relacionadas ao

tema da presente dissertação. Todos os itens estão associados direta ou indiretamente ao
planejamento.
2.1

PLANEJAMENTO
Segundo definição geral encontrada no dicionário Aurélio (1986): “Ato ou efeito de

planejar; trabalho de preparação para qualquer empreendimento, segundo roteiro e métodos
determinados (...); Elaboração, por etapas, com bases técnicas de planos e programas com
objetivos definidos.”
O processo de planejamento pode ser tão importante quanto o plano dele resultante. O
planejamento encoraja a administração a pensar sistemicamente no que aconteceu, está
acontecendo e o que acontecerá. Ele força a empresa a definir melhor seus objetivos e
políticas, leva a uma melhor coordenação de seus esforços e oferece padrões de desempenho
mais claros para controle (KOTLER, 2003).
Geralmente, um planejamento é elaborado considerando-se três fases: longo, médio e
curto prazo. Na primeira fase, a de longo prazo, faz-se um planejamento mais amplo. Por
exemplo, pensa-se, em alguns casos, num horizonte de planejamento de dez à quinze anos. Na
segunda, a de médio prazo, faz-se um planejamento para até cinco anos e na terceira fase, a de
curto prazo, trabalha-se num planejamento anual, mensal ou até trimestral. É importante
evidenciar que esses intervalos de tempo variam de uma empresa para outra.
Para Robbins (2000, p.116), “planejamento compreende a definição das metas de uma
organização, o estabelecimento de uma estratégia global para alcançar essas metas e o
desenvolvimento de uma hierarquia de planos abrangente para integrar e coordenar
atividades. Diz respeito, portanto, aos fins (o que será feito) e também aos meios (como será
feito)”.
Já para Chiavenato (2005), o planejamento produz planos que se baseiam em objetivos
e nos melhores procedimentos para alcançá-los adequadamente. Assim, planejar envolve a
solução de problemas e a tomada de decisões quanto às alternativas futuras. O planejamento,
portanto, é o processo de estabelecer objetivos e o curso de ação adequado para alcançar estes
objetivos.
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Matias-Pereira (2009) destaca que o planejamento é uma prática essencial, tanto na
administração pública quando na privada, devido aos benefícios que o instrumento traz às
organizações.
Contudo, há muitas vantagens para uma organização ter um planejamento forte e
integrado, dentre elas a sistematização do processo de planejamento e controle que faz com
que haja uma visualização prévia e minuciosa dos principais fatores antes da tomada de
decisões importantes.
Além disso, com base em resultados econômicos e financeiros projetados, importantes
decisões financeiras também podem ser tomadas e com possibilidade de maior grau de acerto.
Por fim, tão importante quanto às vantagens citadas acima está o aumento no grau de
participação dos membros da administração na definição dos objetivos, tornando a
organização mais integrada.
Além de estabelecer os objetivos, a organização deve buscar atingi-los em sua
plenitude, tendo em vista a interligação entre eles. O Planejamento é instrumento capaz de
promover mudanças e além disso, deve buscar a maximização dos resultados e minimização
das deficiências organizacionais, proporcionando eficiência, eficácia e efetividade.
Considerando os níveis hierárquicos de uma organização, o planejamento se divide em
Planejamento Estratégico, Tático e Operacional.
2.1.1 Planejamento Estratégico
O movimento da qualidade, nascido da reconstrução no pós-guerra, e o interesse pela
análise do meio ambiente empresarial trouxeram como consequência a estruturação da escola
contingencial da administração e nascimento do planejamento estratégico. Estruturou-se o
modelo básico para a formação da estratégia (SWOT em inglês: strengths, forças;
weaknesses, fraquezas; opportunities, oportunidades; e threats, ameaças) e o modelo inicial
de planejamento estratégico se prevê a participação ampla dos atores sociais, tendo como
primeiro objetivo a definição da missão e visão institucionais.
Para Kotler (2008, p.33) “o planejamento estratégico é a base do planejamento da
empresa” que ele define como um processo “de desenvolver e manter um ajuste estratégico
entre os objetivos, habilidades e recursos de uma organização e as oportunidades de
marketing e um mercado em contínua mutação”.
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O Planejamento Estratégico é apontado como uma ferramenta de gestão, sendo um dos
pontos essenciais para adequar problemas encontrados nas organizações. Ele aponta as
medidas positivas que uma empresa deve tomar para enfrentar ameaças e aproveitar as
oportunidades encontradas em seu ambiente. (Teixeira; Alonso, 2014).
Oliveira (2009), diz que o planejamento estratégico em sua elaboração possui três
dimensões operacionais: o delineamento, a elaboração e a implementação. O delineamento
compreende a estrutura metodológica do processo, bem como o profissional que irá auxiliar
na elaboração, podendo ser um consultor ou um executivo da empresa. A elaboração fica com
a obrigação de identificar as oportunidades e as ameaças do ambiente, avaliar os pontos fortes
e fracos e sua capacidade de retirar vantagens das oportunidades, explicitar os objetivos e as
metas a serem alcançadas e também desenvolver maneiras para realização das estratégias.
Enquanto que a implementação envolverá os assuntos organizacionais, o sistema de
informação, orçamentário, sistemas de incentivos, o treinamento e liderança necessária para
desenvolver o processo e colocá-lo em prática.
O planejamento estratégico é realizado em três etapas. A primeira está concluída
quando a organização se sensibiliza quanto à necessidade de fazer um plano e escolhe qual
método utilizar. A segunda etapa se constitui nas reuniões, onde o plano é efetivamente
elaborado. Nelas são definidos: a missão da empresa; seus valores; sua visão; seus fatores
críticos de sucesso; é realizada uma análise de seus fatores externos e internos, buscando a
maximização das oportunidades e o controle das ameaças; são elaboradas suas questões e
ações estratégicas. Definidas todas essas questões e por último, o plano estratégico deve ser
implementado, então é a hora da execução. (PEREIRA, 2007).
Wright, Kroll e Parnell (2000) afirmam que para cumprir a missão, a organização
necessita explicitar seus propósitos de maneira genérica, mas duradoura, visando a identificar
o alcance de suas operações e como a organização irá agir com seus vários stakeholders.
Adicionalmente, a organização necessita explicitar sua visão estratégica, que vai além
da declaração de missão; é sua projeção no futuro. Isto se faz necessário para prover uma
perspectiva em relação ao direcionamento e em que a organização pode transformar-se. A
declaração da visão idealmente explicita o direcionamento da organização no longo prazo e
seu objetivo estratégico (BATEMAN; SNELL, 1998).
Para Bateman e Snell (1998, p.123), as etapas do planejamento estratégico são as
seguintes:
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Análise situacional

Metas e Planos
alternativos

Avaliação de
Metas e Planos

Seleção de Metas
e Planos

Implementação

Monitoramento e
Controle

Figura 4 Modelo de Planejamento Estratégico Bateman e Snell
Fonte: Adaptado (Bateman e Snell, 1998)

Chiavenato e Sapiro (2003) definem o planejamento estratégico como um processo de
formulação de estratégias no qual se busca a inserção da organização e de sua missão no
ambiente de atuação. Também é considerado, o processo que realmente mobiliza as pessoas e
a empresa para construir e escolher que tipo de futuro deseja. Ele não pode ser ignorado tão
facilmente como tem ocorrido nos dias de hoje.
Na visão de Ferreira, Reis e Pereira (1997), o planejamento estratégico é o processo
que ocorre no nível estratégico da estrutura da organização e deve nortear as atividades de
planejamento nos demais níveis hierárquicos.
Kotler (2003) também afirma que o planejamento estratégico é um processo que tem
como propósito o desenvolvimento e a manutenção de um ajuste dos objetivos, as
potencialidades da empresa e as mudanças frente às oportunidades de mercado.
Devido ao seu planejamento temporal longo, o planejamento estratégico opera com
dados que são continuamente incompletos e imprecisos. Uma vez definido o Planejamento
Estratégico a empresa trabalha no detalhamento e implantação dos planejamentos táticos e
operacionais de forma integrada.
O planejamento estratégico é tido como a visão macro do negócio, dessa forma, se
desdobra em planos mais realistas, sendo eles táticos (médio prazo) e operacionais (curto
prazo). O planejamento tático inclui Planejamento Financeiro, da Produção, de Marketing e
Recursos Humanos. Já o planejamento operacional detalha o Planejamento Financeiro em
Fluxo de Caixa, Plano de Investimentos e de Aplicação. Planejamento da Produção em Plano
da Produção, de Manutenção e de Abastecimento. Planejamento de Marketing em Plano de
Vendas e Propaganda e Planejamento de RH em Plano de Treinamento. (CHIAVENATO;
SAPIRO, 2003)
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O planejamento estratégico possui cinco características que lhes são essenciais
segundo Chiavenato (2004):


Relaciona-se com a adaptação da organização a um ambiente mutável: referese às relações entre a organização e seu ambiente e às suas incertezas. As
decisões são fundamentadas em suposições e não em fatos reais, como reações
às pressões de seu ambiente externo;



Dirige-se para o futuro: o delineamento é dirigido para o longo prazo, sendo
que as estimativas aos problemas presentes servem para estipular o quanto
estes podem obstaculizar os resultados futuros;



É compreensivo: esse abrange a organização de forma sistêmica, de modo a
compreender todas as suas potencialidades e capacidades;



Processo de construção de consenso: em função dos interesses e necessidades
dos envolvidos, o planejamento estratégico considera a todos de modo
consensual;



Uma forma de aprendizagem organizacional: em função de dirigir a
organização à adaptação ao ambiente, representa uma forma de aprendizagem
constante ao moldar-se ao ambiente complexo, mutável e competitivo.

Contudo, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), criticam o planejamento estratégico,
na visão de que a estratégia pode ser desenvolvida em um processo estruturado e formalizado.
Para estes autores, o planejamento estratégico possuem alguns equívocos que estão listados
abaixo:


Predeterminação: ao traçar o planejamento estratégico, a organização deve
prever e controlar seu ambiente. Porém, é necessária a previsão das
descontinuidades e não da estabilidade durante a execução do planejamento
estratégico;



Desligamento: este é um equívoco perigoso porque os planejadores não estão
próximos dos executores, de modo que a gerência distancia-se dos detalhes
causando descontinuidade nas informações que não chegam de maneira ágil e
precisa;



Formalização: são levadas em consideração as previsões formais para criação
das estratégias. O planejamento estratégico é visto como geração de
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estratégias. Todavia, estão intrinsecamente ligadas a subconscientes processos
sociais e cognitivos, em que são utilizados insumos não quantificáveis,
requerem insight e criatividade.
A partir desta análise, os autores afirmam que os grandes equívocos do planejamento
estratégico são as três situações explicitadas acima, advertindo que o planejamento estratégico
nunca foi geração de estratégias e ainda concluem relatando que deveria ser chamado de
processo estratégico, ao invés de planejamento.
Com base nos mais variados conceitos existentes sobre estratégia empresarial é
possível concluir que planejamento estratégico é um processo sistêmico, permanente e
iterativo cujo objetivo é o ajuste, cada vez mais rápido, da empresa ao seu ambiente, estando
constantemente avaliando as realidades dos ambientes interno e externo para tomada de
decisões efetivas.
Os elementos básicos do Planejamento Estratégico são a Visão de Futuro, a Missão
Empresarial, os Objetivos Estratégicos e as Metas, que permitem conhecer onde se deseja
chegar.
A responsabilidade pela elaboração do plano é da alta administração, que é
assessorada pelos níveis intermediários que fornecem informações e sugestões. A
controladoria tem participação relevante neste processo, pois é responsável pela
implementação de um sistema de informações gerenciais que possibilita o controle das
atividades e a análise dos resultados alcançados em comparação aos objetivos estabelecidos.
A figura 5 mostra a cadeia escalar nos três níveis da empresa: estratégico, tático e
operacional.
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Figura 5 Cadeia escalar nos três níveis da empresa
Fonte: (Chiavenato, 2007 p.45)

A maior dificuldade encontrada no desdobramento entre os planos é quantidade de
informações, pessoas e recursos a serem gerenciados. Além do mais, como os objetivos a
serem alcançados pelas organizações normalmente são definidos pela alta gerência, sem
envolvimento do nível operacional. Na prática, isso dificulta o entendimento ou
operacionalização da estratégia.
Ansoff & McDonnell (1993), afirmam que as razões das deficiências do planejamento
estratégico e os sintomas observados são sintetizados nas duas primeiras colunas do quadro
abaixo. As três primeiras razões são sistêmicas: a falta de mecanismo de implantação e
controle, o conflito de capacidade e prioridade entre o trabalho estratégico e o trabalho
operacional e a inexistência de uma base de dados estratégicos.
A quarta razão é tanto de ordem comportamental quanto de ordem sistêmica, pois a
falta de compreensão e a carência de habilidades levam os administradores tanto a resistir ao
planejamento quanto a realizá-lo inadequadamente. A quinta razão é a resistência
comportamental a uma mudança da ordem das coisas.
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Quadro 1 Por que o Planejamento Estratégico não Funciona
Fonte: Adaptado Ansoff & McDonnell (1993)

2.1.2 Planejamento Tático
Para Chiavenato (2007), o planejamento tático é elaborado pelo nível intermediário da
empresa, também conhecido como mediador ou gerencial. Encarrega-se da articulação interna
entre os dois níveis respectivamente colocados no topo e na base da organização empresarial.
Além disso, capta recursos necessários, bem como da distribuição e colocação do que foi
produzido pela empresa nos diversos segmentos de mercado.
É o nível que lida com os problemas de adequação das decisões tomadas no nível
institucional ou estratégico. Geralmente é composto pela média administração da empresa,
isto é, pessoas ou órgãos que transformam as estratégias elaboradas para atingir os objetivos
empresariais em programas de ação. O nível intermediário faz a ligação entre o nível
estratégico e operacional.
Para Oliveira (2009, p. 18), o planejamento tático é uma metodologia administrativa
com a finalidade em utilizar eficientemente os recursos da empresa para execução dos
objetivos previstos em determinada área de resultado, sua preocupação é a decomposição dos
objetivos, estratégias e políticas estabelecido no planejamento estratégico. É desenvolvido por
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profissionais da média gerência e é aplicado em departamentos específicos. Na elaboração do
planejamento tático existem dificuldades de ordem prática, devido à necessidade em definir os
objetivos de mais curto prazo, mesmo com objetivos relacionados á longo prazo de modo que
a execução dos primeiros possa levar a concretização dos últimos.
Ainda de acordo com Chiavenato (2007), cabe ao nível intermediário administrar o
nível operacional e cuidar das decisões nos níveis departamentais relacionadas com o
dimensionamento e a alocação dos recursos necessários às atividades da empresa.
O planejamento tático pressupõe um período de tempo mais curto que o planejamento
estratégico. Seu objetivo é examinar mais especificamente determinadas áreas de resultado,
como principais divisões, funções empresariais etc. O processo do planejamento tático
realiza-se dentro da estrutura do plano estratégico e se desenvolve em um nível organizacional
inferior (TERENCE, 2002).
O planejamento tático tem por objetivo otimizar determinada área de resultado e não a
empresa como um todo. Dessa forma, trabalha com o detalhamento dos objetivos, estratégias
e políticas estabelecidos no planejamento estratégico.
2.1.3 Planejamento Operacional
Por último, segundo Terence (2002), o planejamento operacional pode ser definido
como a função administrativa que tem por objetivo fazer os planos que alinharão cada
operação de negócio aos objetivos estratégicos da organização; e, além disso, servirão de guia
para os seus controles. Tem como resultado cronogramas, tarefas específicas e alvos
mensuráveis, envolvendo gerentes de cada unidade onde são desenvolvidos os planos. Seu
horizonte de tempo é mais curto que o do planejamento tático, podendo ser mensal, semanal
ou até mesmo diário.
No entendimento de Miranda e Libonati (2002), o planejamento operacional estruturase como sendo o detalhamento e a quantificação das diretrizes definidas no planejamento
estratégico.
Segundo Oliveira (2009), o planejamento operacional é considerado como a
formalização, principalmente dos documentos escritos, sendo elaborado pelos níveis
organizacionais inferior da empresa. Seu foco são as atividades desenvolvidas no dia a dia da
empresa, é a colocação em prática de tudo o que foi exposto no planejamento estratégico. Em
cada planejamento operacional deverá conter detalhes específicos como os recursos
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necessários para seu desenvolvimento e implantação, os procedimentos à serem adotados, o
resultado final esperado, os prazos estabelecidos e também as pessoas que se
responsabilizarão pela execução e implantação deste processo na organização.
Conforme Oliveira (1996), o planejamento operacional consiste na formalização,
através de documentos escritos, das metodologias aplicadas ao desenvolvimento e
implementação estabelecida. Além disso, este nível de planejamento necessita de
programação e informações detalhadas para auxiliar na tomada de decisão operacional,
através de planos organizacionais de curto prazo.
Cada um dos planejamentos operacionais deve conter com detalhes, segundo Oliveira
(1996):


Os recursos necessários para o seu desenvolvimento e implantação;



Os procedimentos básicos a serem adotados;



Os produtos ou resultados finais esperados;



Os prazos estabelecidos;



Os responsáveis pela sua execução e Implantação.

Segundo Sacomano (1990), é a partir da análise das variáveis que compõem o
ambiente onde as decisões ocorrerão que se determina o ponto inicial para o planejamento
operacional.
Chiavenato (2004) denomina como nível operacional ou nível técnico ou núcleo
técnico; está localizado nas áreas inferiores da empresa. Relaciona-se com os problemas
ligados à execução cotidiana e eficiente das tarefas e operações da empresa, orientado quase
que exclusivamente para as exigências impostas pela natureza da tarefa técnica a ser
executada, com os materiais a serem processados e com a cooperação de numerosos
especialistas necessários ao andamento dos trabalhos. É o nível no qual as tarefas são
executadas e as operações, realizadas: envolve o trabalho básico relacionado diretamente com
a produção dos produtos ou serviços da empresa.
A figura 6 evidencia como são divididos os níveis de planejamento de acordo com a
visão de Chiavenato.
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Nível
Institucional
Nível Tático

Nível
Operacional

Figura 6 Níveis de planejamento
Fonte: Autora

Os planos operacionais definem como chegar aos objetivos, ou seja, as ações
específicas e os recursos necessários para implementar os cursos de ação selecionados e
realizar os objetivos (Nascimento, 2006).
O planejamento operacional compreende as seguintes etapas e decisões: análise dos
objetivos, planejamento do tempo, planejamento dos recursos, avaliação dos riscos e previsão
dos meios de controle. Além disso, as decisões nesta etapa do planejamento são geralmente
auxiliadas por ferramentas administrativas - cronogramas, orçamentos, organogramas,
políticas e procedimentos. Estas etapas podem ser visualizadas na figura 7.
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Figura 7 Etapas do Planejamento Operacional
Fonte: Autora

Para planejar o tempo, é necessário identificar as atividades necessárias para atingir os
objetivos, fazer a estimativa de sua duração e programar a distribuição das atividades no
tempo, definindo sua sequência e os momentos de início e término. A programação das
atividades é registrada em um cronograma.
Depois da identificação e da programação das atividades, o processo de planejamento
operacional procura definir quais recursos são necessários para realizá-las. Em seguida, são
definidos os custos dos recursos necessários para realizar as atividades. Os recursos,
geralmente, são classificados em mão-de-obra, materiais e serviços em geral.
No processo operacional, os riscos devem ser identificados e em seguida analisados,
para possibilitar o planejamento de ações que reduzam sua ocorrência ou minimizem suas
consequências. Os riscos, após analisados, devem ser classificados quanto à probabilidade de
ocorrência e gravidade dos impactos.
Por fim, conclui-se o processo de planejamento operacional com a previsão dos meios
de controle das atividades, do consumo de recursos, dos riscos, dos objetivos e de outras
variáveis que tenham sido incluídas nos planos.
O plano de operações é um conjunto de programas e orçamentos operacionais
preparados por cada unidade, vinculados aos processos operacionais a organização. Uma
característica específica desses programas e orçamentos é a de que possuem sempre o mesmo
horizonte, geralmente são detalhados para o primeiro ano e menos detalhados para os três ou
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cinco anos seguintes. No caso real analisado, isto se aplica ao nível de médio prazo, o plano
operacional detalha apenas o primeiro ano do planejamento.
2.2

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
O conceito de estratégia é utilizado por milhares de anos, principalmente no âmbito

militar. Porém, na área de negócios e administração é relativamente recente. Neste caso, pode
ser definido como a forma de pensar no futuro, de maneira integrada para o processo
decisório das corporações, definindo os principais objetivos da empresa no longo prazo.
Há muitas vantagens para uma organização ter um planejamento forte e integrado,
dentre elas a sistematização do processo de planejamento e controle que faz com que haja
uma visualização prévia e minuciosa dos principais fatores antes da tomada de decisões
importantes. Além disso, com base em resultados econômicos e financeiros projetados,
importantes decisões financeiras também podem ser tomadas e com possibilidade de maior
grau de acerto. Por fim, tão importante quanto às vantagens citadas está o aumento no grau de
participação dos membros da administração na definição dos objetivos, tornando a
organização mais integrada.
Para Henderson e Venkatraman (1993), o conceito de alinhamento estratégico é
baseado em duas suposições: (1) que o desempenho econômico está diretamente relacionado
com a habilidade do gerenciamento para criar uma adequação estratégica (posição da
organização no mercado competitivo suportada por uma estrutura administrativa adequada); e
(2) que a adequação estratégica é essencialmente dinâmica. Assim, o alinhamento estratégico
não é um evento isolado, mas um processo contínuo de adaptação e mudança. Isto nos
conduz, novamente, à importância dos processos de revisão contínua (avaliação) para a
promoção do alinhamento, conforme ilustra a figura 8.
Alinhamento estratégico corresponde à adequação e integração funcional entre o
ambiente externo e interno - integração entre mercados, estrutura administrativa e recursos
financeiros, tecnológicos e humanos, com o objetivo de desenvolver as competências
necessárias para maximizar o desempenho organizacional (KAPLAN; NORTON, 2006).
Com as estratégias alinhadas, todas as áreas podem oferecer mais do que suas
atribuições tradicionais - sinergia e auxiliar no alcance de seus objetivos, como por Antunes e
Gonçalves (2010):

37



Recursos Humanos – desenvolvimento de programas de competências
estratégicas, programas de desenvolvimento e liderança, programas de
comunicação estratégica e, programas de gestão de desempenho;



Tecnologia da Informação – automatização das principais áreas operativas da
empresa, explorar a tecnologia da informação para melhorar a rentabilidade do
negócio, promover a análise, interpretação e o compartilhamento de
informações e conhecimento, fornecer soluções tecnológicas inovadoras e
criativas que ajudem as áreas de negócios;



Orçamento e Finanças – reduzir o tempo gasto com funções rotineiras e
aumentar o tempo dedicado a funções analíticas para melhorar o processo
decisório, apoiar clientes internos e unidades de negócios preservando a
rentabilidade da organização por meio de informações úteis, divulgar
informações claras e confiáveis, identificar e avaliar oportunidades de melhor
aproveitamento dos recursos.

Planejamento
Estratégico

Planejamento
Tático

Planejamento
Operacional

Figura 8 Alinhamento Planejamento Tático e Operacional
Fonte: Autora

Para este trabalho espera-se que o alinhamento estratégico traga os seguintes
benefícios para a Companhia:


Maximização de resultados



Metodologia que auxilie no alinhamento do Planejamento Tático e Operacional
nas intervenções de manutenção de poços com Recursos Críticos



Eliminação ou redução de retrabalho no planejamento



Planejamento confiável que irá auxiliar a Companhia na tomada de decisões
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2.3

CULTURA ORGANIZACIONAL
Cultura organizacional, ou corporativa pode ser definida como o conjunto de hábitos e

crenças, estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas por
todos os membros da organização. (CHIAVENATO, 2010)
A presença de uma cultura forte voltada à execução e um bom clima organizacional
em toda a organização influenciam o sucesso de um planejamento estratégico. Para Pereira e
Cunha (2004), a cultura organizacional, desde as décadas de 1970 e 1980, passou a ser vista
como uma questão estratégica dentro de uma empresa, dado que ela busca obter a
identificação dos trabalhadores, fazendo com que eles incorporem os objetivos da
organização.
O clima organizacional, definido por Ambrosini (2004) como a percepção dos sujeitos
às variáveis organizacionais – como estilos de liderança, confiança, coesão de grupo e
competitividade – auxilia na implementação do plano estratégico, ao passo que quando a
organização possui um bom clima, ao mesmo tempo possui bom nível de motivação entre os
trabalhadores. Isso demonstra que os trabalhadores estão aptos a se adaptarem a um modelo
organizacional de alta participação e responsabilidade, fazendo com que estejam prontos que
todos efetivamente participam, através de um sistema integrado de toda organização.
Chiavenato (2010), ao observar se a cultura organizacional nota que a mesma é
constituída por componentes visíveis e observáveis, orientados aos aspectos operacionais e de
tarefas como, por exemplo, a estrutura organizacional, os métodos e procedimentos, os
objetivos e estratégias, as políticas e diretrizes de pessoal, entre outros; e por componentes
invisíveis e emocionais, orientados aos aspectos sociais e psicológicos, tais como, as relações
afetivas, valores e expectativas.
Além disso, Chiavenato (2010) afirma que os componentes da cultura organizacional
influenciam diretamente o comportamento das pessoas e das organizações, com isso, surge o
processo de aprendizagem da cultura organizacional, o qual pode se dar de diversas formas,
através de histórias, símbolos, rituais, linguagem e materiais.
A cultura organizacional pode ser um fator determinante no sucesso ou fracasso de
uma empresa, uma vez que, muitas empresas adotam um estilo de cultura flexível de modo
que todos seus funcionários se sintam acomodados no ambiente de trabalho. Dessa forma,
permite também a integração das pessoas à cultura da empresa.
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A empresa, foco desta pesquisa, possui uma cultura estabelecida devido à atuação de
mais de sessenta anos no mercado. Em muitos aspectos, apresenta conservadorismo marcante,
principalmente no que diz respeito a hierarquia e centralização de decisões, por existir uma
sede da Companhia responsável por centralizar as informações de todas as Unidades
Operacionais e que está situada fisicamente longe das bases operacionais.
Ao longo desses sessentas anos a empresa oscilou entre modelos de decisão
centralizados por uma sede e Unidades com maior autonomia. Nos últimos sete anos, o
modelo que está vigente é o de centralização.
Embora a centralização pela sede da Companhia tenha trazido benefícios como a
unificação de informações e padronização dos processos de cada Unidade, trouxe também um
distanciamento não só físico, como um desconhecimento sobre a realização das atividades nas
áreas operacionais.
Sendo assim, este é um dos aspectos tratados neste trabalho, a falta de comunicação
devido à distância que há entre as diversas áreas da Companhia.
2.4

O PAPEL DA LIDERANÇA NO PLANEJAMENTO
Segundo Maccoby (2004), um líder é quem motiva a organização a chegar ao lugar

que sozinha não chegaria, ele é necessário tanto para mudar uma organização, quanto para
produzir resultados. Ainda para Maccoby (2004), “em qualquer cenário de negócios, a boa
liderança talvez seja a vantagem competitiva mais importante para uma empresa”.
Diante do cenário atual competitivo em que vivem as organizações, as empresas que
sobreviverão com sucesso, serão aquelas capazes de fomentarem uma troca de
conhecimentos, visando à construção de novos líderes.
Matias-Pereira (2009) acrescenta que é preocupante a constatação de que um elevado
número de gestores desconhece ou deixa em segundo plano a utilização desta ferramenta
gerencial essencial para o êxito de qualquer organização.
De acordo com Vergara (2014), a liderança possui várias teorias, dentre elas as
listadas abaixo:


Teoria dos traços de personalidade: remete ao fato de que a liderança é nata, ou
seja, ela exerceria influência sobre os indivíduos e grupos que nascessem com
determinados traços de personalidade, físicos, intelectuais e sociais
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relacionados com a tarefa. Essa foi uma teoria que não se sustentou por muito
tempo.


Teoria dos estilos de liderança: segunda essa teoria, existem três estilos de
liderança: o autocrático, no qual “manda quem pode e obedece quem tem
juízo”; o democrático, que busca a participação de todos; e o laissez-faire
conhecido por deixar as coisas acontecerem, por “deixar rolar”.



Teoria contingencial: esta desfoca a atenção da figura do líder para o fenômeno
da liderança, alertando que é uma relação, ou seja, não se pode falar em líderes,
sem falar dos liderados.

Drucker (2001), por sua vez, não concorda com a teoria dos traços de personalidade,
no momento em que defende que não existe “personalidade de liderança” e “traços de
liderança”. Para o autor ninguém nasce líder e esta característica pode ser desenvolvida com o
tempo.
Conforme Ulrich et al. (2009) para alcançar uma liderança eficaz não é necessário
apenas focar-se na característica de liderança que o administrador tem mais tendência a
desenvolver, mas também procurar desenvolver, pelo menos um nível mínimo, nas demais
áreas.
Em muitos casos, os gerentes se mostram confusos no que se refere a implementação
de planos. Estes somente se preocupam com a formulação das estratégias, o que acaba
afetando diretamente a eficiência das organizações.
É necessário que mesmo que as estratégias sejam bem elaboradas e escolhidas, haja
uma correta implementação, pois este elemento é fundamental para o sucesso prático da
estratégia. Dessa forma, é uma área que precisa de muita atenção.
Para Bossidy (2005), a maior causa que se apresenta como fracasso das empresas,
consiste na incapacidade de executar suas ideias e estratégias; falta disciplina para criar,
promover e executar um sistema integrado.
Mintzberg (1998) também discute essa questão, quando observa que na maioria das
vezes que uma estratégia não é realizada, a culpa é colocada na implementação, enquanto
dever-se-ia ir além e buscar a causa na formulação dela. Pois os gerentes deveriam ter sido
mais inteligentes, fazendo com que suas estratégias se desenvolvessem, gradativamente,
através das ações e experiências da organização.
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Outro elemento que auxilia as organizações na implementação do planejamento
estratégico é o pensamento sistêmico, segundo o qual o todo não se constitui apenas na soma
de todas as partes, mas sim, o todo é indivisível. Ao pensar dessa forma, as organizações não
verão mais a elaboração e a implementação da estratégia como uma sucessão de eventos
separados, onde tudo se relaciona da maneira causa-efeito, possuindo mais facilidade em
obter êxito neste processo (SENGE, 2006).
Quando a elaboração e a implementação das estratégias passam a ser vistas não apenas
como uma sucessão de eventos, é possível ir além das soluções paliativas e buscar soluções
realmente eficazes. Através do pensamento sistêmico, os líderes podem compreender melhor
a inter-relação que existe entre a formulação e a implementação da estratégia.
Além disso, ainda conforme Senge (2006), para tornar a implementação do
planejamento estratégico mais significativa, é importante que a organização esteja voltada ao
aprendizado. Pois desse modo, o diálogo passa a ser valorizado, as soluções não paliativas são
buscadas e os gerentes passam a ser mais rápidos nas tomadas de decisão, o que se mostra
como uma vantagem competitiva.
O papel do líder afeta diretamente a implementação do planejamento estratégico, pois
é ele quem define a forma como as organizações respondem a todos os desafios precedentes
da execução.
De acordo com Bossidy (2005), um dos elementos que definem uma empresa voltada
para a execução se constitui na presença de um líder, que conheça bem o seu negócio e seu
pessoal, e tenha capacidade de ser mentor de pessoas que em alguma situação possam
substituí-lo. No entanto, o autor reconhece que liderar uma empresa voltada à execução não se
constitui em uma tarefa fácil, embora seja a forma para as organizações vencerem.
No caso da empresa estudada, o processo de contratação das pessoas se dá através de
uma avaliação extremamente técnica, e não aborda inicialmente um perfil de liderança. Sendo
assim, alguns dos gestores da Companhia desenvolvem esta capacidade ao longo dos anos de
atuação e outros se tornam líderes ainda sem possuir as características necessárias para tal
cargo. Dessa forma, principalmente no âmbito do planejamento, em muitos casos há gestores
que não possuem a capacidade de entender os planos estratégicos da empresa e desdobrá-los
para o nível operacional, o que traz como consequência a falta de alinhamento e integração
entre os níveis de planejamento.
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2.5

MODELO DE GESTÃO PARA OPERACIONALIZAR ESTRATÉGIAS
A arquitetura do modelo de gestão proposto é a junção harmônica, coerente,

consistente, abrangente, efetiva, de metodologias consagradas e de amplo conhecimento na
esfera da gestão empresarial - pública ou privada -, onde a modularidade, a responsabilidade e
a integração são fatores que influenciam este modelo. (Nascimento, 2006)
O modelo de gestão proposto está baseado nas dimensões do PDCA de Shewhart, do
Sistema Dual de Gestão de Ansoff & McDonnell (1993) e que tem com base de avaliação o
Modelo de Excelência em Gestão Pública. (Nascimento, 2006)
Ainda segundo, Nascimento (2006), as dimensões avaliadas na proposta de modelo de
gestão são de natureza qualitativa e quantitativa, tendo em vista a necessidade de mensurar
cada uma em relação aos processos de Planejamento Estratégico, Gestão Orçamentária e
Gestão Operacional de Processos e Projetos e respectivas Gestão das Despesas, não perdendo
de vista, a melhoria contínua, que é o suporte básico para o crescimento do modelo e para o
atingimento dos resultados.
A operacionalização do Modelo, que foi o foco do trabalho de Nascimento (2006), se
deu a partir de demandas externas do processo de Gestão do Inmetro, dentre elas as que vem
da legislação e do governo federal, dos requisitos do contrato de gestão, do plano plurianual,
da Lei de responsabilidade fiscal, das necessidades da sociedade brasileira. Sendo assim, com
todas estas demandas já definidas, o modelo inicia seu ciclo de vida.
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Figura 9 Proposta do Modelo de Gestão para Operacionalizar as Estratégias
Fonte: (Nascimento, 2006)

As etapas do modelo de Gestão para Operacionalizar as Estratégias foram divididas
nas etapas a seguir:


Fase I: Identificação das demandas legais – demandas externas, conforme
citado anteriormente, devido ser um órgão público.



Fase II: Desenvolvimento do planejamento - (Plan) – formulação das
estratégias, desdobramento de processos e projetos estratégicos, arquitetura
organizacional, gestão orçamentária, adequação estratégica.



Fase III: Execução (Do) - execução dos macroprocessos e dos projetos
estratégicos de acordo com o planejado, dados das execuções coletados.
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Fase IV: Avaliação (Check) – gestão de resultados, medição de desempenho da
gestão de processos e de projetos, da gestão orçamentária, de desempenho
cidadão e sociedade.



Fase V: Aprimoramento Contínuo (Act) - reuniões de análises críticas nos
níveis estratégico, gerencial e operacional e considerar todas as demandas
necessárias para o ciclo de aprendizagem.

Por fim, o Modelo de Integração do Planejamento Tático e Operacional de Intervenção
com Recursos Críticos (MIPTOIRC) em empresa do Setor de Óleo e Gás proposto neste
trabalho, utilizou como base o Modelo de Gestão para Operacionalizar as Estratégias,
elaborado por Nascimento (2006).
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3

METODOLOGIA
O objetivo deste capítulo é relatar o passo a passo da aplicação do método científico

utilizado nesta dissertação. Além disso, evidenciar como estão definidas as fases desta
pesquisa.
3.1

DEFINIÇÃO DE PESQUISA
Para Gil (2008), pesquisa é o procedimento racional e sistemático que tem como

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se
por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a
apresentação e discussão dos resultados.
Este trabalho, quanto aos meios, caracteriza uma pesquisa participante, pois a pesquisa
não se esgota na figura do pesquisador. Dela tomam parte pessoas implicadas no problema. A
pesquisa também será caracterizada como um estudo de caso, pois estará circunscrita a uma
unidade, com caráter de profundidade e detalhamento.
Quanto aos fins, a pesquisa é aplicada, pois esta possui uma finalidade prática,
motivada pela necessidade de resolver problemas concretos e existentes no ambiente da
pesquisa. É uma pesquisa exploratória, pois possui uma natureza de sondagem em uma área
com pouco conhecimento acumulado. Também é uma pesquisa metodológica, tendo em vista
que é um estudo que está associado a caminhos, formas e maneiras para atingir um
determinado fim.
3.2

TIPOS DE PESQUISA
Segundo Gil (2008), quanto aos objetivos:


Pesquisa Exploratória: proporciona maior familiaridade com o problema
(explicitá-lo). Pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com
pessoas experientes no problema pesquisado. Geralmente, assume a forma de
pesquisa bibliográfica e estudo de caso.



Pesquisa Descritiva: descreve as características de determinadas populações ou
fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas
padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação
sistemática. Ex.: pesquisa referente à idade, sexo, procedência, eleição etc.
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Pesquisa Explicativa: identificar os fatores que determinam ou que contribuem
para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo que mais aprofunda o conhecimento
da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Por isso, é o tipo
mais complexo e delicado.

Quanto aos procedimentos técnicos:


Pesquisa Bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Não recomenda-se
trabalhos oriundos da internet.



Pesquisa Documental é muito parecida com a bibliográfica. A diferença está na
natureza das fontes, pois esta forma vale-se de materiais que não receberam
ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo
com os objetos da pesquisa. Além de analisar os documentos de “primeira
mão” (documentos de arquivos, igrejas, sindicatos, instituições etc.), existem
também aqueles que já foram processados, mas podem receber outras
interpretações, como relatórios de empresas, tabelas etc.



Pesquisa Experimental: quando se determina um objeto de estudo, seleciona-se
as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, define-se as formas de
controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto.



Levantamento: é a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se
deseja conhecer. Procede-se à solicitação de informações a um grupo
significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida,
mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos
dados coletados. Quando o levantamento recolhe informações de todos os
integrantes do universo pesquisado, tem-se um censo.



Estudo de Campo: procura o aprofundamento de uma realidade específica. É
basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo
estudado e de entrevistas com informantes para captar as explicações e
interpretações do ocorrem naquela realidade



Estudo de Caso: consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos
objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento.
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Neste trabalho, a pesquisa quanto aos objetivos é Exploratória e de abordagem
qualitativa, uma vez que serão feitas entrevistas, onde serão coletadas informações do
processo com as pessoas acerca do problema estudado, tendo em vista que o objetivo
principal é propor uma metodologia de integração entre o planejamento tático e operacional
para intervenções de manutenção para poços de petróleo com Recursos Críticos. Em seguida,
será feita uma avaliação quantitativa por meio da utilização do Índice de Importância Relativa
(IRR), com o objetivo de hierarquizar quesitos avaliados nas entrevistas visando estabelecer
um ranking entre eles.
Vergara (2010) salienta que os tipos de pesquisa apresentados não são mutuamente
excludentes, uma pesquisa pode ser, ao mesmo tempo, de tipos e finalidades distintas.
Sendo assim, para esta pesquisa quanto aos procedimentos técnicos ou os meios,
ocorreram levantamentos e estudos de campo, com predomínio do último.
3.3

LEVANTAMENTO
Para Gil (2008), as pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das

pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Procede-se à solicitação de informações a
um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante
análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados.
Na maioria dos levantamentos, não são pesquisados todos os integrantes da população
estudada.
Principais vantagens dos levantamentos, segundo Gil (2008):
a) conhecimento direto da realidade: à medida que as próprias pessoas informam
acerca de seu comportamento, crenças e opiniões, a investigação torna-se mais livre de
interpretações calcadas no subjetivismo dos pesquisadores;
b) economia e rapidez: desde que se tenha uma equipe de entrevistadores,
codificadores e tabuladores devidamente treinados, torna-se possível a obtenção de grande
quantidade de dados em curto espaço de tempo. Quando os dados são obtidos mediante
questionários, os custos tornam-se relativamente baixos;
c) quantificação: os dados obtidos mediante levantamento podem ser agrupados em
tabelas, possibilitando sua análise estatística. As variáveis em estudo podem ser quantificadas,
permitindo o uso de correlações e outros procedimentos estatísticos. À medida que os
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levantamentos se valem de amostras probabilísticas, torna-se possível até mesmo conhecer a
margem de erro dos resultados obtidos.
Principais limitações dos levantamentos, segundo Gil (2008) são:
a) ênfase nos aspectos perceptivos: os levantamentos recolhem dados referentes à
percepção que as pessoas têm acerca de si mesmas. Ora, a percepção é subjetiva, o que pode
resultar em dados distorcidos. Há muita diferença entre o que as pessoas fazem ou sentem e o
que elas dizem a esse respeito. Existem alguns recursos para contornar este problema. É
possível, em primeiro lugar, omitir as perguntas que sabidamente a maioria das pessoas não
sabe ou não quer responder. Também se pode, mediante perguntas indiretas, controlar as
respostas dadas pelo informante. Todavia, esses recursos, em muitos dos casos, são
insuficientes para sanar os problemas considerados;
b) pouca profundidade no estudo da estrutura e dos processos sociais: mediante
levantamentos, é possível a obtenção de grande quantidade de dados a respeito dos
indivíduos. Como, porém, os fenômenos sociais são determinados sobretudo por fatores
interpessoais e institucionais, os levantamentos mostram-se pouco adequados para a
investigação profunda desses fenômenos;
c) limitada apreensão do processo de mudança: o levantamento, de modo geral,
proporciona visão estática do fenômeno estudado. Oferece, por assim dizer, uma espécie de
fotografia de determinado problema, mas não indica suas tendências à variação e muito
menos as possíveis mudanças estruturais.
Considerando as vantagens e limitações acima expostas, pode-se dizer que os
levantamentos tornam-se muito mais adequados para estudos descritivos que explicativos.
São inapropriados para o aprofundamento dos aspectos psicológicos e psicossociais mais
complexos, porém muito eficazes para problemas menos delicados, como preferência eleitoral
e comportamento do consumidor. São muito úteis para o estudo de opiniões e atitudes. (GIL,
2008)
Neste estudo, utilizou-se o levantamento para coleta de informações e identificação da
percepção de algumas pessoas que atuam no processo de planejamento de intervenções de
poços com Recursos Críticos.
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3.4

ESTUDO DE CAMPO
O estudo de campo apresenta muitas semelhanças com o levantamento. Distingue-se,

porém, em diversos aspectos. De modo geral, pode-se dizer que o levantamento tem maior
alcance e o estudo de campo, maior profundidade. Em termos práticos, podem ser feitas duas
distinções essenciais. Primeiramente, o levantamento procura ser representativo de universo
definido e oferecer resultados caracterizados pela precisão estatística. Já o estudo de campo
procura muito mais o aprofundamento das questões propostas do que a distribuição das
características da população segundo determinadas variáveis. Como consequência, o
planejamento do estudo de campo apresenta muito maior flexibilidade, podendo ocorrer
mesmo que seus objetivos sejam reformulados ao longo da pesquisa. (GIL, 2008)
Outra distinção, segundo Gil (2008) é que no levantamento procura-se identificar as
características dos componentes do universo pesquisado, possibilitando a caracterização
precisa de seus segmentos. Já no estudo de campo, estuda-se um único grupo ou comunidade
em termos de sua estrutura social, ou seja, ressaltando a interação entre seus componentes.
Dessa forma, o estudo de campo tende a utilizar muito mais técnicas de observação do que de
interrogação.
Basicamente, para Gil (2008), a pesquisa é desenvolvida por meio da observação
direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar suas
explicações e interpretações do que ocorre no grupo. Esses procedimentos são geralmente
conjugados com muitos outros, tais como a análise de documentos, filmagem e fotografias.
O estudo de campo apresenta algumas vantagens em relação principalmente aos
levantamentos. Como é desenvolvido no próprio local em que ocorrem os fenômenos, seus
resultados costumam ser mais fidedignos. Como não requer equipamentos especiais para a
coleta de dados, tende a ser bem mais econômico. E como o pesquisador apresenta nível
maior de participação, torna-se maior a probabilidade de os sujeitos oferecerem respostas
mais confiáveis (GIL, 2008).
O estudo de campo apresenta, no entanto, algumas desvantagens. De modo geral, sua
realização requer muito mais tempo do que um levantamento. Como, na maioria das vezes, os
dados são coletados por um único pesquisador, existe risco de subjetivismo na análise e
interpretação dos resultados da pesquisa (GIL, 2008).
Como mencionado anteriormente, há muitas características semelhantes entre o
levantamento e o estudo de campo, por isso da utilização dos dois métodos nesta pesquisa. A
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pesquisa realizada se assemelha ao estudo de campo, por ser a área de atuação da
pesquisadora, sendo assim, as informações coletadas estão muito mais próximas da realidade
do processo e as deficiências e pontos fortes são identificados com maior facilidade.
3.5

FASES DA PESQUISA
Houve pesquisas e análises para entendimento do processo, coleta de dados através de

entrevistas e em seguida, foi traçado uma diretriz ideal para a integração entre o planejamento
de médio e curto prazo nas intervenções de poços com Recursos Críticos, de acordo com os
resultados obtidos na etapa de análise.
O processo metodológico do presente trabalho pode ser visualizado no quadro 2.
Fases da Pesquisa

1 - Revisão Bibliográfica

Detalhamento das Fases
- Identificar os principais conceitos relacionados aos níveis de
planejamento (Estratégico, Tático e Operacional).
- Verificar assuntos que têm interface com o planejamento,
gestão, liderança e mudanças organizacionais.

2 - Entrevistas com
gestores e envolvidos da
empresa estudada.

- Identificar os principais fatores que dificultam a integração
do planejamento tático e operacional no planejamento de
intervenções de manutenção de poços de petróleo com
Recursos Críticos.

3 - Análise crítica do
modelo atual

- Levantar as debilidades do modelo atual do planejamento de
intervenções de manutenção para poços de petróleo com
Recursos Críticos.

4 - Desenvolvimento /
adaptação da MIPTOIRC

- Desenvolver / adaptar a metodologia utilizando os conceitos
identificados na literatura e as informações colhidas durante
entrevistas com gestores e envolvidos da empresa foco da
pesquisa.

- Identificar e detalhar as melhorias propostas na Metodologia
5 – Identificação e
de Integração do Planejamento Tático e Operacional em
detalhamento das melhorias
Intervenções com Recursos Críticos (MIPTOIRC), fazendo
da MIPTOIRC
paralelo do modelo atual com o proposto.
6 – Conclusões

- Elaborar conclusões e recomendações sobre a aplicabilidade
e contribuição da metodologia
Quadro 2 Fases da Pesquisa
Fonte: Autora
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3.5.1 Fase 1: Revisão Bibliográfica
Na Fase 1, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema a ser estudado,
buscando identificar, na literatura sobre o assunto, os principais conceitos relacionados aos
planejamentos estratégico, tático e operacional.
3.5.2 Fase 2: Entrevistas com Gestores Envolvidos no Processo
Na Fase 2, foram realizadas entrevistas com os gestores e pessoas envolvidas no
processo da empresa do estudo de caso, de modo a identificar os principais fatores que
dificultam o alinhamento do planejamento tático e operacional nas intervenções para
manutenção de poços petróleo com Recursos Críticos. O perfil dos entrevistados é de gestores
e funcionários que atuam na área de planejamento há mais de 2 anos.
3.5.3 Fase 3: Análise Crítica do Modelo Atual
Nesta fase, elaborou-se uma análise crítica do modelo e processo atual para a
intervenção de manutenção de poços com RC. Foram apontados os principais pontos de
debilidades, fazendo associação com o que há na literatura.
3.5.4 Fase 4: Elaboração da Metodologia MIPTOIRC
Na Fase 4, foi desenvolvida/ adaptada uma Metodologia de Integração do
Planejamento Tático e Operacional em Intervenções com Recursos Críticos – MIPTOIRC,
utilizando os conceitos identificados na literatura e as informações colhidas durante as
entrevistas com gestores da empresa estudada.
3.5.5 Fase 5: Identificação e Detalhamento das Melhorias da MIPTOIRC
Na Fase 5, houve identificação e detalhamento das melhorias Metodologia de
Integração do Planejamento Tático e Operacional em Intervenções com Recursos Críticos –
MIPTOIRC, fazendoum paralelo entre os pontos críticos do modelo atual e as sugestões de
melhorias propostas na MIPTOIRC.
3.5.6 Fase 6: Conclusões
Por fim, na Fase 6, foi feita uma análise dos resultados alcançados com a proposta da
MIPTOIRC, de modo a gerar conclusões e recomendações sobre a aplicabilidade e
contribuição da Metodologia.
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4
4.1

MODELO ATUAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DESCRIÇÃO DO MODELO ATUAL
Antes de se elaborar um planejamento estratégico em uma empresa, é necessário ter

uma definição clara da estratégia e ter uma visão sobre o detalhamento e execução do que foi
definido.
A literatura, conforme citado na seção 2.1.1 descreve os níveis de planejamento que
são caracterizados e chamados de diversas formas. Para Terence (2002), o planejamento é
dividido, estratégico, tático e operacional. Já Chiavenato (2007), classifica em níveis as etapas
de planejamento. Nível institucional em que estão inseridos presidente e diretores, nível
intermediário os gerentes de divisão e de departamento e por último o nível operacional em
que estão os chefes e supervisores. Em cada nível desse, é responsabilidade desses cargos
realizar o desdobramento do planejamento.
A empresa pesquisada denomina os níveis de planejamento em estratégico, plano de
negócios e gestão e plano anual de negócios, com horizonte de longo (15 anos), médio (5
anos) e curto (1 ano) prazo respectivamente.
O fluxo a seguir, evidencia as principais etapas do planejamento estratégico elaborado
pela Companhia, passando por todos os níveis de planejamento e chegando até a etapa de
controle. Este modelo é adotado por qualquer tipo de planejamento da Companhia, como por
exemplo, intervenções em poços.
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Planejamento Estratégico Corporativo

Planejamento Estratégico da diretoria E&P

Planejamento Tático

Planejamento Operacional

Execução

Monitoramento e Controle
Figura 10 Macro fluxo Atual da Companhia
Fonte: Autora

Posteriormente, detalhou-se, na figura 11, as etapas do macro fluxo, com o objetivo de
entender como está inserido o atual processo do planejamento de intervenção para
manutenção de poços com RC no planejamento estratégico da Companhia.
O modelo acima (figura 10) foi elaborado e descrito com base em materiais de padrões
disponíveis da empresa, mapeamento de processos já realizados e também no Planejamento
Estratégico de toda a Companhia.
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Figura 11 Macro Fluxo do planejamento de intervenção de poços com RC
Fonte: Autora

Fase 1 - Planejamento Estratégico Corporativo
O Planejamento Estratégico da Companhia é orientado através da Missão, Visão e
Direcionadores Corporativos, os quais indicam o caminho que a Companhia deve seguir. É
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elaborado para um horizonte médio de quinze anos, podendo ser revisado devido às mudanças
no cenário macroeconômico mundial.
Etapa 1.1 – Definir Missão
“Atuar na indústria de petróleo e gás de forma ética, segura e rentável, com
responsabilidade social e ambiental, fornecendo produtos adequados às necessidades dos
clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua.” (FONTE:
Divulgação da empresa estudada para o mercado)
Etapa 1.2 – Definir Visão
“Ser uma das cinco maiores empresas integradas de energia do mundo e a preferida
dos seus públicos de interesse.” (FONTE: Divulgação da empresa estudada para o mercado)
Etapa 1.3 – Definir Direcionadores Corporativos


Crescimento integrado



Rentabilidade



Responsabilidade Social e Ambiental

(FONTE: Divulgação da empresa estudada para o mercado)
Fase 2 - Planejamento Estratégico da Diretoria E&P
Como a empresa é dividida em diversas diretorias, optamos por detalhar a diretoria a
qual o objeto de análise pertence, que é a Diretoria de Exploração e Produção. Dessa forma, a
nível estratégico, nomeou-se de grandes escolhas as estratégias desta área de negócios.
Etapa 2.1 - Grandes Escolhas
Grandes escolhas: para elaboração das grandes escolhas da Diretoria, é necessário
fazer diversas análises, do ambiente interno, externo, dos concorrentes e fornecedores. A
partir daí, é possível elaborar o cenário em que a empresa deve estar, quais a oportunidades e
ameaças, as debilidades e os pontos fortes.
“Produzir em média 4,0 milhões de barris por dia no período 2020-2030, sob
titularidade da empresa no Brasil e no exterior, adquirindo direitos de exploração de áreas que
viabilizem este objetivo.”
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Fase 3 - Planejamento Tático
No médio prazo, com horizonte de cinco anos, é elaborado o planejamento tático, no
qual são definidas as atividades e o orçamento que a Companhia deverá ter de forma macro,
ou seja, com baixo detalhamento.
Etapa 3.1 – Elaborar planejamento de médio prazo - Sonda
No caso das intervenções para o primeiro ano do planejamento plurianual3 são
planejadas as intervenções determinísticas4, em sua maioria. Para os demais anos, as
intervenções são probabilísticas, devido ao grau de incerteza futura. As intervenções
probabilísticas5 que utilizam sondas flutuantes são resultado de uma ferramenta baseada na
simulação Monte Carlo criado pela Companhia, em que são utilizados dados dos poços
existentes na Unidade Operacional.
O modelo é estruturado da seguinte forma:


Listagem de poços – estado do poço, seus potenciais atuais ou no ano de sua
entrada (caso seja poço novo), ano da última intervenção e/ou de uma
intervenção já programada, taxa anual de declínio de produção, tipo de fluido
operado e o campo produtor.



Curvas de falha – histórico de falhas de uma determinada família de poços,
sejam eles da etapa de desenvolvimento da produção (preparação para
produção do poço), manutenção da produção (poço já em produção) e
abandono (fim de vida do poço).



Modos de falha - Para uma melhor estimativa das durações das intervenções e
para subsidiar a orçamentação, definiu-se o uso de escopos-tipo padrões na
modelagem. Cada escopo-tipo6 possui um tempo de intervenção e uma
probabilidade de ocorrência associados, dado que há falha do poço. Essa
matriz é desenhada para cada grupamento de poço que se pré-definir. Por
exemplo, poços com uso de BCSS (bombeio centrífugo submerso submarino) e
poços que não utilizam a tecnologia, terão um perfil de causas de falhas
diferentes e, por isso, poderão ter uma matriz. A matriz que associa os escopos-

3

O planejamento plurianual, neste estudo, tem o mesmo significado de planejamento tático ou de médio prazo.
São intervenções que já possuem indicativo de que necessitam ser executadas.
5
São aquelas intervenções definidas através do resultado do modelo probabilístico, onde não são definidos os
poços específicos e sim o campo em que deve ser feita a intervenção, apenas por questão de planejamento
orçamentário.
6
Tipos de intervenções
4
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tipo com uma probabilidade específica é denominada aqui de “Mix de Falhas”.
Apesar do nome, essa matriz não traz probabilidades por tipo de falha, mas,
sim, frequência relativa de utilização de um tipo de intervenção específico, o
chamado escopo-tipo. A lista de escopos-tipo padronizada usada para a
modelagem

é:

Troca

de

Árvore

de

Natal

Molhada

(ANM);

Limpeza/Estimulação; Troca de Coluna de Produção (COP); Troca de Válvula
de Gás Lift (VGL); Troca de BCSS; Troca de Base Adaptadora de Produção
(BAP); Restauração/Recompletação do poço; Troca de Tree cap – capa da
árvore de natal.


Recursos por tipo de intervenção - Cada tipo de intervenção com sonda implica
quase sempre no uso de outros recursos periféricos.



Outras premissas – tempo da intervenção, tempo entre a queda do poço
(quando para de produzir por necessidade de manutenção) e o início da
intervenção, viabilidade econômica da intervenção.

A partir das informações determinísticas do primeiro ano, podendo ter algumas nos
demais anos, e das informações probabilísticas, é possível construir o planejamento plurianual
de intervenções para manutenção de poços com sondas semissubmersíveis.
A figura 12 ilustra o passo a passo das principais atividades do planejamento de
intervenções de poços no médio prazo para sondas.
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Planejamento e Controle

Planejamento Ativo Produção Planejamento e Gestão

Gerência Geral

Gestão de Recursos Sul Sudeste

Gerar curva
probabilística de
sondas

Consolidar
demandas de
sondas

Solicitar validação
das demandas
consolidadas

Validar demandas
consolidadas de
sonda

Analisar se
demandas estão
dentro do limite

Solicitar reunião de
revisão da
demanda

Negociar
nivelamento da
demanda

Consolidar carteira
de sondas da UO

Verificar limite de
sondas

Solicitar reunião de
validação de
demandas de sondas

Validar demandas
de sondas da UO

Elaborar apresentação
da carteira de sondas
da UO

Solicitar validação
da carteira de
sondas

Validar carteira de
sondas da UO

Ajustar carteira de
sondas

Solicitar apresentação
da carteira de sondas
da UO

Validar carteira de
sondas da UO

Emitir documento
de carteira de
sondas da UO

Minutar documento
de carteira de
sondas da UO

Figura 12 Planejamento de médio prazo – sonda
Fonte: Adaptado empresa estudada

Atualizar
cronograma de
recursos críticos
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O quadro 3 descreve as etapas deste processo.
Atividade/Processo

Responsável

Descrição

Gerar demanda
probabilística de sondas

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Gerar, utilizando o modelo de workover probabilístico
Corporativo, disponível na pasta da gerência, a curva
probabilística de sondas com as informações
recebidas. Ao final, salvar na pasta da gerência.

Consolidar demandas
de sondas

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Consolidar, em planilha, as demandas determinísticas
e probabilísticas de sondas apresentadas na lista de
demandas de projeto de sonda. Ao final, salvar
planilha na pasta da gerência.

Solicitar validação das
demandas consolidadas

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Solicitar, por meio de correio eletrônico, a validação
das demandas consolidadas (determinísticas e
probabilísticas) em relação a curva de produção,
custos e reservas, encaminhando planilha em anexo.

Validar demandas
consolidadas de sonda

Gerências de planejamento
do Ativo

Validar demandas consolidadas de sonda em relação a
curva de produção, custos e reservas. Devolver ao
planejamento e controle demandas validadas por meio
de correio eletrônico.

Analisar se demandas
estão dentro do limite
orçamentário

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Analisar, em comparação com o orçamento do ciclo
do planejamento plurianual anterior, disponível na
pasta da gerência, se demandas estão dentro do limite
orçamentário, verificando os custos operacionais e
reservas.

Solicitar reunião de
revisão da demanda

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Solicitar, por meio de correio eletrônico, reunião de
revisão da demanda com o responsável pela demanda
na Unidade Operacional. No caso da demanda de
manutenção ou abandono, solicitar ao responsável
pela demanda nas gerências de planejamento do Ativo
de Produção.

Negociar nivelamento
da demanda

Gerências de planejamento
do Ativo

Negociar, por meio de reunião presencial, o
nivelamento do custo operacional da demanda em
relação ao orçamento do ciclo do planejamento
plurianual anterior. Ao final, criar ata com o resultado
da negociação.

Consolidar carteira de
sondas da Unidade
Operacional

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Consolidar, em planilha única as demandas
determinísticas e probabilísticas de sondas da
Unidade Operacional e carteira de sondas da Unidade
Operacional. Ao final, salvar cópia na pasta da
gerência.

Verificar limite de
sondas

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Verificar, na carteira de sondas da Unidade
Operacional, se a quantidade de sondas solicitadas
excede o limite estabelecido de acordo com a oferta
de sondas do no ciclo do planejamento plurianual
anterior. Caso o número de sondas esteja acima do
estabelecido, tratar na reunião de consolidação de
demandas de sondas.

Solicitar reunião de
validação de demandas
de sondas

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Solicitar, por meio de correio eletrônico, reunião de
validação de demandas de sondas, convidando as
gerências do planejamento do Ativo de Produção.
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Validar demandas de
sondas da Unidade
Operacional

Grupo gerencial de
consolidação de demanda

Validar, por meio de reunião presencial, as demandas
de sondas da Unidade Operacional, nivelando os
recursos entre as gerências e, caso tenha sido
identificado que o limite de sondas solicitadas está
acima do estabelecido pelo ciclo do planejamento
plurianual anterior, tratar as inconsistências. Ao final,
gerar ata de reunião com as demandas consolidadas.

Elaborar apresentação
da carteira de sondas da
Unidade Operacional

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Elaborar, utilizando modelo disponível na pasta da
gerência, apresentação da carteira de sondas da
Unidade Operacional para validação.

Solicitar validação da
carteira de sondas

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Solicitar, por meio de correio eletrônico, reunião de
validação da carteira de sondas da Unidade
Operacional.

Validar carteira de
sondas da Unidade
Operacional

Gerente, Planejamento e
Gestão

Validar, em reunião presencial com o gerente do
Planejamento e Gestão, a carteira de sondas da
Unidade Operacional. Caso seja aprovada, sinalizar na
ata de reunião. Ao final, listar na ata de reunião as
deliberações solicitadas pelo gerente sobre a carteira
de sondas.

Ajustar carteira de
sondas

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Corrigir carteira de sondas, conforme deliberações.

Solicitar apresentação
da carteira de sondas da
Unidade Operacional

Gerente, Planejamento e
Gestão

Solicitar, por meio de correio eletrônico, apresentação
da carteira de sondas da Unidade Operacional para
validação.

Validar carteira de
sondas da Unidade
Operacional

Gerente geral, Unidade
Operacional

Validar, em reunião presencial com o gerente do geral
da Unidade Operacional, a carteira de sondas da
Unidade Operacional. Caso seja aprovada, sinalizar na
ata de reunião. Ao final, listar na ata de reunião as
deliberações sobre a carteira de sondas.

Minutar documento
interno de carteira de
sondas da Unidade
Operacional

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Minutar documento interno com a carteira de sondas
da Unidade Operacional, utilizando modelo do ciclo
anterior disponível na pasta da gerência. Ao final,
encaminhar minuta do documento interno por meio de
correio eletrônico.

Emitir
documento Gerente geral,
interno de carteira de Operacional
sondas da Unidade
Operacional

Unidade Emitir, por meio de despacho do documento interno a
carteira de sondas da Unidade Operacional,
encaminhando para Gestão de Recursos do SulSudeste e todos os envolvidos no ciclo de
planejamento plurianual.

Atualizar cronograma Gerente setorial, Gestão de Atualizar cronograma de Recursos Críticos das
de Recursos Críticos
Recursos Sul-Sudeste
Unidades Operacionais, utilizando a carteira
consolidada de Recursos Críticos enviada pela
Unidade Operacional.
Quadro 3 Planejamento de médio prazo - sonda
Fonte: Adaptado empresa estudada
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Etapa 3.2 – Elaborar planejamento médio prazo – PLSV
O processo de elaborar planejamento de intervenções com Barcos do tipo PLSV se
difere um pouco do processo de Sondas Flutuantes. A figura 13 ilustra o passo a passo deste
processo.
Planejamento e Controle

Planejamento Ativo Produção Grupo Gerencial

Planejamento e Gestão

Gerência Geral

Gestão de Recursos SSE

Consolidar carteira
de PLSV da UO

Verificar se demandas
estão dentro do limite
orçamentário

Solicitar revisão do
limite operacional

Revisar limite
operacional

Verificar limite de
PLSV

Solicitar reunião de
validação de
demandas de PLSV

Validar demandas
de PLSV da
Unidade

Elaborar apresentação
da carteira de PLSV da
Unidade Operacional

Solicitar validação
da carteira de PLSV

Validar carteira de
PLSV da UO

Ajustar carteira de
PLSV

Emitir documento
interno da carteira de
PLSV da UO

Minutar documento
interno da carteira de
PLSV da UO

Figura 13 Planejamento médio prazo – PLSV
Fonte: Adaptado empresa estudada

Consolidar
carteiras de
Recursos Críticos
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O detalhamento dste processo está no quadro 4 a seguir.
Atividade/Processo

Responsável

Descrição

Consolidar carteira de
PLSV da Unidade
Operacional

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Consolidar carteira de PLSV da Unidade Operacional
em planilha única, listando todas as demandas de
PLSV recebidas. Ao final, salvar na pasta da gerência.

Verificar se demandas
estão dentro do limite
operacional

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Verificar, por meio de comparativo entre as
intervenções listadas no plano de parada programada,
disponível na pasta da gerência, se demandas estão
dentro do limite operacional de intervenções das
plataformas.

Solicitar revisão do
limite operacional

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Solicitar, por meio de correio eletrônico, reunião de
revisão da demanda. No caso da demanda de
manutenção ou abandono, solicitar ao responsável
pela demanda nas gerências de planejamento do Ativo
de Produção.

Revisar limite
operacional

Gerências de planejamento
do Ativo

Revisar limite operacional das demandas, conforme
orientações recebidas. Ao final, encaminhar limite
operacional revisado por meio de correio eletrônico.

Verificar limite de
PLSV

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Verificar, na carteira de PLSV da Unidade
Operacional, se a quantidade de PLSV solicitadas
excede o limite estabelecido de acordo com a oferta
de PLSV no ciclo do planejamento plurianual
anterior. Caso o número de PLSV esteja acima do
estabelecido, tratar na reunião de consolidação de
demandas de PLSV.

Solicitar reunião de
validação de demandas
de PLSV

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Solicitar, por meio de correio eletrônico, reunião de
validação de demandas de PLSV, convidando as
gerências de planejamento do Ativo de Produção.

Validar demandas de
PLSV da Unidade
Operacional

Grupo gerencial de
consolidação de demanda

Validar, por meio de reunião presencial, as demandas
de PLSV da Unidade Operacional, nivelando os
recursos entre as gerências e, caso tenha sido
identificado que o limite de PLSV solicitado está
acima do estabelecido pelo ciclo do planejamento
plurianual anterior, tratar as inconsistências. Ao final,
gerar ata de reunião com as demandas da
consolidação.

Elaborar apresentação
da carteira de PLSV da
Unidade Operacional

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Elaborar, utilizando modelo disponível na pasta da
gerência, apresentação da carteira de PLSV da
Unidade Operacional para validação.

Solicitar validação da
carteira de PLSV

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Solicitar, por meio de correio eletrônico, reunião de
validação da carteira de PLSV da Unidade
Operacional.

Validar carteira de
PLSV da Unidade
Operacional

Gerente, Planejamento e
Gestão

Validar, em reunião presencial com o gerente da
Planejamento e Gestão, a carteira de PLSV da
Unidade Operacional. Caso seja aprovada, sinalizar na
ata de reunião. Caso não seja aprovada, listar na ata de
reunião os pontos a serem corrigidos.

Ajustar carteira de
PLSV

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Corrigir a carteira de PLSV, conforme foi solicitado.
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Minutar documento
interno da carteira de
PLSV da Unidade
Operacional

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Minutar documento interno da carteira de PLSV da
Unidade Operacional, utilizando modelo do ciclo
anterior disponível na pasta da gerência.

Emitir documento
interno da carteira de
PLSV da Unidade
Operacional

Gerente geral, Unidade
Operacional

Emitir, por meio de despacho de documento interno, a
carteira de PLSV da Unidade Operacional,
encaminhando, por meio de correio eletrônico, para
Gestão de Recursos do Sul-Sudeste e todos os
envolvidos no ciclo planejamento plurianual.

Consolidar carteiras de
Recursos Críticos

Gerente, Gestão de
Recursos do Sul-Sudeste

Consolidar carteiras de Recursos Críticos das
Unidades Operacionais, enviando carteira consolidada
para o gerente de Serviços, gerente do Corporativo
para tratamento das demandas.

Quadro 4 Planejamento médio prazo - PLSV
Fonte: Adaptado empresa estudada

Fase 4 - Planejamento Operacional
O planejamento de curto prazo, operacional ou planejamento anual, como o próprio
nome diz, possui horizonte de um ano. Nesta etapa, são desdobradas e detalhadas as
informações emitidas na etapa anterior. No caso das intervenções com Recursos Críticos, o
primeiro ano no Plano Plurianual já possui atividades determinísticas e algumas destas
atividades são utilizadas para o cronograma do Plano anual.
Etapa 4.1 – Elaborar planejamento de curto prazo – sonda
Nesta etapa, o primeiro ano do cronograma plurianual de sondas é detalhado. Há a
programação da intervenção, onde são definidos materiais, ferramentas, equipamentos e mãode-obra que serão utilizados em cada uma das intervenções. Em seguida, há o
acompanhamento e controle das intervenções.
A figura 14 ilustra o passo a passo deste processo.
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Gestão de Recursos SSE
Programar
intervenção

Planejamento e Controle

Planejamento Ativo Produção

Analisar
cronograma

Al i mentar controle de
rea lização e projeção
fís i ca e financeira

Enviar o controle
para validação

Validar controle

Ajustar controle

Consolidar o
controle validado

Gerar relatório de
lançamento de
gastos

Atualizar controle de
realização e projeção
física e financeira

Enviar projeção
física e financeira

Figura 14 Planejamento curto prazo – sonda
Fonte: Adaptado empresa estudada

Atualizar
indicadores
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O quadro 5 descreve as etapas deste processo.
Atividade/Processo

Responsável

Descrição

Programar intervenção

Gestão de Recursos do Sul- Programar a intervenção da sonda no cronograma
Sudeste
oficial.

Analisar cronograma

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Analisar se constam no cronograma todas as
atividades demandadas. Classificar as intervenções
programadas conforme as respectivas classes
contábeis, operacionais e por gerência demandante.

Alimentar controle de
realização e projeção
física e financeira

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Alimentar o arquivo de controle de realização e
projeção física e financeira de sondas e PLSVs, com
os dados das intervenções do referido cronograma e
com os respectivos valores dos recursos. Ao final,
salvar o arquivo na pasta da gerência.

Enviar o controle para
validação

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Enviar, através de correio eletrônico, o controle para
validação das gerências responsáveis pelas
intervenções com Sondas e PLSVs.

Validar controle

Gerências de planejamento
dos Ativos de Produção

Validar o arquivo de controle de realização e projeção
física de sondas e PLSVs, avaliando a quantidade de
atividades e dias que constam no arquivo. Caso o
arquivo não esteja de acordo, solicitar por meio de
correio eletrônico, o ajuste do mesmo.

Ajustar controle

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Ajustar o controle conforme a validação das gerências
responsáveis pelas intervenções com Sondas e
PLSVs.

Consolidar o controle
validado

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Consolidar o controle de acordo com a validação das
respectivas gerências. Salvar no arquivo de controle
na pasta da gerência.

Gerar relatório de
lançamento de gastos

Analista de custeio,
Planejamento e Controle

Gerar no módulo BW (Business Wharehouse) do SAP
o relatório de lançamento de gastos de custeio,
abandono e investimento. Exportar o relatório para
planilha e salvar na pasta da gerência.

Atualizar controle de
realização e projeção
física e financeira

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Atualizar o arquivo de controle de realização e
projeção física e financeira de sondas e PLSVs, com
os dados das intervenções do referido cronograma e
com os respectivos valores dos recursos. Ao final,
salvar o arquivo na pasta da gerência.

Enviar projeção física e
financeira

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Enviar, por meio de correio eletrônico, o arquivo de
controle de realização e projeção física e financeira de
sondas e PLSVs para a elaboração do material da
Reunião de resultados da UO.

Atualizar indicadores

Gerências de planejamento
dos Ativos de Produção

Atualizar no sistema os indicadores de controle físico
e financeiro da Unidade Operacional e das respectivas
gerências responsáveis pelas intervenções com RC.

Quadro 5 Planejamento curto prazo - sonda
Fonte: Adaptado empresa estudada
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Etapa 4.1 – Elaborar planejamento de curto prazo – PLSV
O detalhamento para a etapa do planejamento de curto prazo com PLSV está ilustrado
na figura 15 e em seguida, detalhado no quadro 6, conforme informações coletadas nos
padrões da empresa estudada.
Planejamento e Controle

Planejamento Ativo Produção Sala de Integração de Recursos Gestão de Recursos SSE

Incluir
documentação na
lista de intervenções

Verificar
disponibilidade de
PLSV

Solicitar avaliação
de disponibilidade
de PLSV

Atualizar
disponibilidade de
PLSV

Solicitar inclusão
no cronograma de
PLSV

Analisar solicitação
de inclusão de
demanda no
cronograma de PLSV

Incluir no
cronograma de
PLSV

Analisar prontidão
das intervenções

Atualizar painel de
PLSV

Medir resultados
de RC

Figura 15 Planejamento curto prazo - PLSV
Fonte: Adaptado empresa estudada
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Atividade/Processo

Responsável

Descrição

Incluir documentação na Analista de Recursos
lista de intervenções
Críticos, Planejamento
e Controle

Incluir os documentos recebidos do escopo da
intervenção na lista de intervenções da ferramenta da Sala
de Integração de Recursos (sala de integração de
recursos). Ao final, salvar na pasta da gerência.

Solicitar disponibilidade
de materiais

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Solicitar em reunião presencial, a data de disponibilidade
de materiais necessários para intervenção.

Verificar
disponibilidade de
materiais

Analista de recursos,
Serviços

Verificar a data de disponibilidade dos materiais
necessários para intervenção. Informar a data de
disponibilidade na próxima reunião da Sala de Integração
de Recursos.

Atualizar lista de
materiais

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Atualizar lista de materiais na ferramenta da Sala de
Integração de Recursos localizada na pasta da gerência.

Solicitar informações de
viabilidade técnica

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Solicitar em reunião presencial, as informações de
viabilidade técnica necessárias para intervenção.

Verificar viabilidade
técnica

Analista de recursos,
Serviços

Verificar quais PLSVs atendem os requisitos técnicos
necessários para intervenção e encaminhar informação
por meio de correio eletrônico ou telefônico.

Atualizar informações
de viabilidade técnica

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Atualizar as informações de viabilidade técnica na
ferramenta da Sala de Integração de Recursos localizada
na pasta da gerência.

Solicitar avaliação de
disponibilidade de
PLSV

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento
e Controle

Solicitar, por meio de correio eletrônico, a avaliação de
disponibilidade de PLSV.

Verificar
disponibilidade de
PLSV

Gerente, Gestão de
Recursos do SulSudeste

Verificar no sistema do Cronograma a data de
disponibilidade do PLSV para programação da
intervenção e informar por meio de correio eletrônico ou
telefônico.

Atualizar
disponibilidade de
PLSV

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Atualizar disponibilidade de PLSV na ferramenta da Sala
de Integração de Recursos localizada na pasta da
gerência.

Solicitar informação de
disponibilidade da UEP

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Solicitar em reunião presencial, a informação da data de
disponibilidade da UEP.

Verificar data de
disponibilidade da UEP

Responsável pela
demanda, Unidade
Operacional

Verificar com a gerência da operação a data de
disponibilidade da UEP e informar na próxima reunião da
Sala de Integração de Recursos.

Atualizar informação de
disponibilidade da UEP

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Atualizar informação de disponibilidade da UEP na
ferramenta da Sala de Integração de Recursos localizada
na pasta da gerência.

Analisar data de
disponibilidade

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Analisar se a data de disponibilidade da UEP informada
atende ao cronograma oficial de PLSV.

Solicitar inclusão no
cronograma de PLSV

Responsável pela
demanda, Unidade
Operacional

Solicitar, por meio de correio eletrônico, a inclusão da
intervenção no cronograma oficial de PLSV.

Analisar solicitação de
inclusão de demanda no
cronograma de PLSV

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento
e Controle

Analisar solicitação de inclusão de demanda no
cronograma de PLSV, verificando, na planilha de
controle da Sala de Integração de Recursos, se existe
prontidão dos recursos para execução. Caso exista,
encaminhar solicitação por meio de correio eletrônico.
Caso não exista, solicitar correção da solicitação por
meio de correio eletrônico.
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Incluir no cronograma
de PLSV

Gerente, Gestão de
Recursos do SulSudeste

Incluir através do sistema do Cronograma a intervenção
no cronograma oficial de PLSV.

Solicitar reavaliação da
disponibilidade de
PLSV

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento
e Controle

Solicitar, por meio de correio eletrônico, a reavaliação da
disponibilidade de PLSV de forma que atenda a data de
disponibilidade da UEP.

Solicitar informação de
documentação da UOBC

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Solicitar em reunião presencial, as informações de
documentação da Unidade Operacional.

Informar previsão de
emissão da
documentação

Responsável pela
demanda, Unidade
Operacional

Informar por meio de correio eletrônico a data de emissão
da documentação (Manual descritivo e Procedimento
executivo) necessária para realização da intervenção.

Solicitar informação de
documentação de
projetos submarinos

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Solicitar em reunião presencial, as informações de
documentação dos projetos submarinos.

Informar previsão de
emissão da
documentação

Analista de recursos,
Serviços

Informar em reunião presencial da Sala de Integração de
Recursos a data prevista para emissão da documentação
necessária para intervenção.

Atualizar lista de
documentações

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento
e Controle

Atualizar lista de documentações na ferramenta da Sala
de Integração de Recursos localizada na pasta da
gerência.

Analisar prontidão das
intervenções

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento
e Controle

Analisar se não existe nenhuma pendência de material,
documentação e UEP, para realização da intervenção.

Atualizar painel de
PLSV

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento
e Controle

Atualizar o checklist de prontidão no painel de PLSV. Ao
final salvar o arquivo na pasta da gerência.

Acompanhar
Intervenção

Analista de Recursos,
Planejamento e
Controle

Acompanhar pelo sistema de operação e através de
contato telefônico com os responsáveis, as tarefas
operacionais da intervenção.

Medir resultados de
Recursos Críticos

Analista de Recursos,
Planejamento e
Controle

Analisar cronograma, alimentar sistema de projeção de
óleo, controle de realização física e ferramenta da Sala de
Integração de Recursos, incluir justificativas e enviar para
validação, ajustando as informações quando necessário,
gerar relatório de lançamento de gastos, atualizar controle
de realização financeira. Atualizar indicadores e Atualizar
apresentação para reunião com os dados dos poços.

Quadro 6 Planejamento curto prazo - PLSV
Fonte: Adaptado empresa estudada

Além dos fluxos normais descritos anteriormente, as intervenções para manutenção de
poços com RC vivencia com frequência algumas situações inesperadas, que não estão
descritas no fluxo, no decorrer da execução das intervenções, como a queda de um poço,
problemas com sonda ou com PLSV, etc. Sendo assim, diante destas situações é necessário
que haja ajustes no controle de previsto e realizado, onde serão são incluídas tarefas não
previstas na realização, gerando desvios. Além disso, pode ocorrer a não realização de
algumas intervenções previstas no planejamento anual por ser necessário a priorização de
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outros poços, impactando o planejamento de materiais, equipamentos e mão de obra previstos
para a execução da intervenção.
O indicador atual de Recursos Críticos é medido através do custo operacional de gás e
óleo que diz respeito aos Recursos Críticos (COGO-RC). Este indicador tem como objetivo
atender os limites orçamentários das intervenções de workover com sondas semissubmersíveis
previstos no planejamento anual para a Unidade Operacional com os respectivos
desdobramentos para os Ativos de Produção. Além disso, são realizados acompanhamentos
do número de dias previstos e realizados de sondas semissubmersíveis e PLSV´s utilizados no
mês e os valores acumulados no ano.
O acompanhamento das intervenções é feito através de uma reunião diária nomeada de
mesa de operações que é composta por uma equipe multidisciplinar, onde se analisa cada
intervenção em andamento e caso haja algum problema, são definidas ações para saná-los.
As análises são feitas através dos resultados obtidos na mensuração dos indicadores. A
gerência de planejamento das intervenções com RC é responsável por realizar a gestão dos
resultados, através da associação do número de dias de cada intervenção e o custo associado.
Assim, verifica-se se a Companhia está apresentando bons resultados, em caso negativo, é
necessário que a gerência de planejamento da Unidade Operacional crie ações para melhorar
os resultados.
4.2

ANÁLISE CRÍTICA DO MODELO ATUAL
O modelo atual foi elaborado de acordo com o Planejamento Estratégico

disponibilizado para toda a força de trabalho e também para o mercado brasileiro. Algumas
etapas foram elaboradas de acordo com a experiência da pesquisadora, padrões e fluxogramas
do processo. Após observar, analisar e vivenciar o dia a dia do processo, foram identificadas
várias fragilidades. Dentre elas, pode-se citar o conflito de informações e distorções de
comunicação que existem entre a realidade gerencial e a área operacional.
Outra debilidade significativa é a falta de integração entre as áreas. Devido às diversas
interfaces existentes no processo de planejamento, há uma lacuna enorme entre as áreas
envolvidas na elaboração do planejamento e execução de intervenções para manutenção de
poços de petróleo com RC, dificultando com que as diretrizes estabelecidas no nível
estratégico sejam desdobradas entre os demais níveis de planejamento, até chegar à etapa de
execução. É importante envolver as pessoas chaves dos processos nas tomadas de decisões
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estratégicas para analisar se são viáveis ou não operacionalizá-las, o que acaba não ocorrendo
na Companhia.
Além disso, também há uma lacuna de comunicação e informações entre as áreas do
próprio planejamento que lidam com longo, médio e curto prazo, fazendo com que não haja o
alinhamento entre os níveis de planejamento e seja necessário fazer e refazer vários
planejamentos.
Como Maximiano (2004) menciona, a estrutura organizacional funciona como um
plano permanente que define as responsabilidades, a autoridade e o sistema de comunicações
dentro da organização. A estrutura organizacional é a síntese do processo de organizar. Dessa
forma, é necessário que haja delimitação dos níveis de planejamento, do papel de cada um e
ao mesmo tempo haja um fluxo alinhado de informações ao longo da cadeia.
Em acréscimo, os planos formulados nos níveis gerenciais das empresas são sempre
mais difíceis de serem aplicados. Os operadores que atuam nos níveis operacionais do
sistema podem entender a a estratégia em um contexto abstrato, mas raramente sabem o que
precisam fazer para colocar o plano estratégico em execução.
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5

PROPOSTA DE MODELO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
A metodologia proposta foi elaborada de acordo com as informações obtidas em

entrevistas realizadas com gestores e pessoal envolvido no processo, e materiais estudados
sobre o caso. O conhecimento na vivência diária também serviu de base para a construção da
metodologia.
Além disso, construção da metodologia proposta foi adaptada da Proposta do Modelo
de Gestão para Operacionalizar as Estratégias desenvolvido por Nascimento (2006). Este
modelo tem como base as etapas do ciclo PDCA.
5.1

RESULTADO DAS ENTREVISTAS
O principal objetivo desta entrevista foi entender o funcionamento do processo de

planejamento diante das diversas perspectivas (áreas) participantes. Foram realizadas algumas
entrevistas presenciais e outras por e-mail, devido à restrição de tempo do público alvo, com o
roteiro (APÊNDICE A) de perguntas abordando o tempo de trabalho na empresa, o tempo de
atuação na área estudada e como é a atuação do entrevistado na área. Além disso, esperava-se
a descrição do processo de planejamento de intervenções com RC, de acordo com perspectiva
do entrevistado. Em seguida, os pontos fortes e fracos do planejamento e das etapas seguintes,
execução e controle.
As entrevistas foram realizadas com diversos profissionais. Os perfis foram divididos
entre o pessoal que trabalha com planejamento da Unidade Operacional, o pessoal do
planejamento dos ativos de produção (clientes) e os fornecedores externos a Unidade
Operacional. Ainda dentro destas características, foram mapeados o tempo de trabalho de
cada um.
Os entrevistados possuem, em média, mais de três anos de participação na atividade de
planejamento de intervenção com Recursos Críticos. De acordo com as respostas dos
entrevistados, percebeu-se que as etapas do planejamento não estão muito bem definidas entre
o planejamento do Ativo e o planejamento da Unidade Operacional. A visão do Ativo é mais
restrita que do pessoal do planejamento. Dessa forma, é importante que haja treinamento e ou
apresentações sobre a área de planejamento, definindo bem quais são as etapas e as
responsabilidades de cada um no processo.
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A seguir foram tratados os resultados das entrevistas. Nas seções 5.1.1, 5.1.2, foram
relatados os pontos fortes e fracos respectivamente e as seções 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 as etapas do
planejamento de intervenções segundo a percepção dos entrevistados, os resultados da
priorização dos problemas encontrados e, por fim, sugestões de melhorias propostas para o
processo de planejamento de intervenções com Recursos Críticos.
5.1.1 Pontos Fortes
Um dos aspectos abordados na entrevista, com a finalidade de analisar e avaliar o
processo de planejamento de intervenções atual da Companhia foi a identificação dos
principais pontos fortes. Os principais relatos estão pontuados no quadro 7.
Pontos Forte – Planejamento
Alocação do recurso crítico (sonda e PLSV), de modo a evitar ociosidade.
Modelo de geração de demanda probabilística que auxilia na elaboração do planejamento,
prevendo quais os campos deverão sofrer intervenções e o tipo da intervenção e então
estimando os custos de cada intervenção.
Sala de Integração de Recursos, que auxilia no planejamento de curto prazo para a definição
de materiais, equipamentos e mão de obra.
Visão que a área de planejamento da Unidade Operacional possui do processo de
intervenções como um todo.
Pontos Fortes – Execução e Controle
Mesa de operações - forte atuação no acompanhamento e controle da execução das
intervenções.
Controle da realização do físico (número de dias de Recursos Críticos) consistente.
Reuniões periódicas para realizar atualizações na carteira de Recursos Críticos.
Detalhamento do planejamento das intervenções.
A área possui meios importantes de monitoramento e controle das intervenções previstas.
Avaliação das dificuldades/riscos para sinalizar e prevenir em próximas intervenções com
escopo similar.
Quadro 7 Pontos Fortes
Fonte: Autora

Dentre os principais pontos fortes relatados nos questionários destacam-se a
elaboração do modelo de geração de demanda probabilística, a visão que a área de
planejamento da Unidade Operacional tem do processo como um todo e a interface da área de
planejamento com a operação e com a área Corporativa da Companhia e a Sala de Integração
de Recursos em que reunião de várias gerências que integram as intervenções de poços para
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verificação da disponibilidade dos recursos, materiais e equipamentos para a execução das
intervenções.
Quanto ao que tange as etapas de controle e execução, destaca-se a reunião da mesa de
operações onde é feito o acompanhamento das operações que estão em execução. Há ainda o
controle físico das intervenções. Todo mês é enviado para os envolvidos um arquivo com o
controle do que estava previsto no Plano Anual de Negócios e o que está realizando em dias
de intervenção com Recursos Críticos.
5.1.2 Pontos Fracos – Principais problemas
Foi solicitado aos participantes que listassem os pontos fracos do processo. Estes
pontos fracos, foram interpretados pela pesquisadora como gargalos ou problemas para o bom
funcionamento do processo de planejamento de intervenções com Recursos Críticos.
Dessa forma, os principais pontos fracos descritos nas entrevistas estão listados no
quadro abaixo.
Pontos Fracos – Planejamento
Pouco tempo para análise das informações do planejamento.
Início tardio do planejamento de médio prazo, reduzindo tempo do planejamento.
Falta de análise de impactos nas mudanças de planejamento.
Falta de alinhamento/integração entre as áreas do planejamento de intervenções.
Falta de critério nos cortes das atividades.
Não cumprimento de prazos dos prestadores de serviços.
Cortes feitos pelo planejamento da Unidade Operacional no financeiro e não no físico a
pedido da sede da Companhia.
Início do planejamento operacional com médio prazo em andamento.
O planejado e realizado possui informações em diferentes sistemas de software, dificultando
a integração dos dados.
Falta de visibilidade para as demandas de longo prazo
Falta de definição na priorização de recursos
Falta de padronização nas atribuições de cada gerência envolvida no processo
Falta de diretrizes da corporação para o planejamento
Baixa importância dada ao planejamento
Pontos Fracos – Execução e Controle
Falta de detalhamento nas intervenções planejadas
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Baixa capacidade de correção dos desvios monitorados e controlados
Falta de controle integrado da realização
Pouco tempo de análise
Falta de comprometimento dos fornecedores externos com os clientes
Falta de um responsável pela intervenção
Necessidade constante de alteração da priorização dos próximos serviços
Falta de avaliação da eficiência dos recursos
Pouca análise relativa aos custos das intervenções
Quadro 8 Pontos Fracos
Fonte: Autora

5.1.3 Etapas do planejamento de intervenções com Recursos Críticos
De acordo com o que foi relatado nas entrevistas, incluindo pontos fortes e fracos, a
pesquisadora elaborou um fluxo com a visão macro da percepção dos entrevistados sobre as
etapas do planejamento de intervenções com Recursos Críticos. Este Fluxo escreve desde as
atividades do Plano Plurianual das intervenções com Recursos Críticos até a etapa de
controle.
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Ativos de Produção

Planejamento e Controle

Corporativo

Definir quais são as
intervenções prioritárias

Levantar demandas
determinísticas

Rodar simulador de
demandas probabilísticas

Gestão de Recursos SSE

Prestadores de Serviços

Gerar plano de demandas
probabilísticas

Fazer análise das
demandas probabilísticas
e determinísticas

Ajustar demandas
probabilísticas e
determinísticas

Apresentar demanda para
Gerente Geral da Unidade
Operacional

Enviar para Corporativo
demanda validada

Elaborar cronograma

Divulgar cronograma
oficial do Plano de
Negócios e Gestão

Detalhar primeiro ano do
Plano de Negócios e
Gestão

Elaborar orçamentação

Elaborar orçamentação
do Plano Anual de
Negócios

Acompanhar
planejamento operacional

Acompanhar execução
das intervenções

Controlar previsto e
realizado

Figura 16 Etapas do planejamento de intervenções com RC
Fonte: Etapas da percepção dos entrevistados segundo autora
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Este fluxo descreve desde as atividades do Plano Plurianual das intervenções com RC
até a etapa de controle. As etapas estão descritas e detalhadas no quadro 9 a seguir.
Atividade/Processo

Responsável

Descrição

Definir prioridade

Gerências de
planejamento dos Ativos
de Produção
Planejamento e Controle

Definir quais os poços devem ser prioridade para sofrer
intervenção.

Levantar demandas
determinísticas

Fazer levantamento de Projetos novos (Desenvolvimento da
Produção), Workover (Manutenção da Produção) e
Abandono de poços. No caso do nosso estudo o foco é
manutenção da produção.
Elaborar plano das intervenções probabilísticas para atender
as demandas, de acordo com os critérios estabelecidos pelo
simulador.
Fazer análise preliminar para entender como está a demanda
se está adequada ao último ciclo, se é realista e análise
baseada na sensibilidade da gerência.
Apresentar demanda ao Gerente Geral da Unidade
Operacional e envia o que ficou definido via Documento
Oficial para a área Corporativa da Companhia.

Elaborar plano das
intervenções
probabilísticas
Analisar demanda

Planejamento e Controle

Apresentar demanda
para o Gerente Geral
da Unidade
Operacional
Elaborar cronograma
e divulgar aos
envolvidos
Elaborar
orçamentação
Detalhar primeiro
ano do planejamento
plurianual

Planejamento e Controle

Elaborar
orçamentação do
plano anual

Construção de Poços
Marítimos

São elaborados ajustes sobre o que foi previsto no primeiro
ano do planejamento plurianual e o que será previsto para o
planejamento anual. Além disso, há um detalhamento das
tarefas, fazendo com que seja necessária uma nova
orçamentação.

Acompanhar
intervenções
planejadas

Planejamento e Controle

Acompanhamento
operacional
do
primeiro
ano,
intervenções se estão prontas, através da Sala de Integração
de Recursos, criada com uma equipe multidisciplinar, se
está com prontidão adequada, se é necessário fazer alguma
mudança.

Acompanhamento da
execução das
intervenções

Planejamento e Controle,
Mesa de Operações

Acompanhamento do curto prazo, mesa de operações que
faz o acompanhamento da execução das intervenções,
mensurar previsto x realizado físico e também, de maneira
incipiente o financeiro.

Planejamento e Controle

Área Corporativa

Construção de Poços
Marítimos
Planejamento e Controle,
Sala de Integração de
Recursos

Elaborar cronograma de todo Sul Sudeste, alimentar no
sistema de cronograma oficial e divulgar aos envolvidos no
processo.
Elaborar orçamentação a partir do cronograma oficial
divulgado.
Detalhar o primeiro ano do Planejamento Plurianual
(cronogramas, ferramentas, equipamentos), que no caso do
plano de intervenções, na teoria, é igual ao primeiro ano do
PNG, porém há cortes financeiros que são necessários de
serem feitos e ajustes nas atividades, priorizando as
operações mais importantes de acordo com a estratégia
definida pela gerência. Sendo assim, não se tem um
cronograma oficial divulgado pela Companhia, uma vez que
os cortes ficam a critério de cada Unidade.
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Controlar previsto e
realizado - físico e
financeiro

Planejamento e Controle

Controle do curto prazo com realizado, controle de custos,
análise de cronograma, as intervenções que se aproximam
são analisadas se há algum conflito de área, ou algum
empecilho para sua realização.

Quadro 9 Etapas do planejamento de intervenções com RC
Fonte: Autora

5.1.4 Resultado da aplicação do questionário para priorização dos problemas
A pesquisadora elaborou um questionário de acordo com os critérios propostos
anteriormente. No questionário, os participantes poderiam escolher os problemas que
julgavam mais impactar o bom andamento do processo. Para tal, eles classificavam a
importância entre 1 (um) a 5 (cinco); sendo que o de número 5 (cinco) corresponde ao item
mais importante, a de número 4 (quatro) o segundo item mais importante, a de número 3
(três) o terceiro item mais importante, a de número 2 (dois) o quarto item mais importante e
por fim, a pontuação de número 1 (um) ao quinto item mais importante, podendo repetir
numerações ou deixar em branco aquele item que segundo a sua percepção não se aplicaria ao
processo. (Vide APÊNDICE B)
Para a análise dos dados do questionário optou-se por utilizar o Índice de Importância
Relativa (IIR), o qual vem sendo empregado em diversos casos para hierarquizar quesitos
avaliados em uma grandeza entre 0 e 1 em algumas pesquisas, visando estabelecer um ranking
entre elas, sendo o IIR definido pela Equação 1:
Equação 1 Índice de Importância Relativa

(𝐼𝐼𝑅) = ∑ 𝑃 / 𝐴×𝑁
0 ≤ IIR ≤ 1

Fonte: Adaptado (Brito; Ferreira, 2015)

Onde: P = é o peso dado para cada elemento pelos participantes, variando entre 1 e 5
nessa Escala Likert, em que 1 é o grau menos importante, e 5 é o grau mais importante; A = é
o maior peso, que representa o grau mais significativo, neste caso de valor 5; e N = é o total
da amostra (10 participantes).

78

Na literatura, os itens tratados são aqueles que apresentam valores acima de 0,70 de
Índice de Importância Relativa e para este estudo, também utilizaremos este critério.
A seguir, encontra-se o resultado do cálculo do IIR das entrevistas na tabela 1.
Tabela 1 Resultado IIR

Problemas - Planejamento
F - Não cumprimento de
prazos dos prestadores de
serviços
D - Falta de
alinhamento/integração entre
as áreas
E - Falta de critério nos cortes
das atividades
G - Cortes feitos no financeiro
e não no físico
M - Falta de diretrizes da
corporação para o
planejamento
B - Início tardio do
planejamento de médio prazo
L - Falta de padronização nas
atribuições de cada gerência
envolvida no processo
C - Falta de análise de
impactos nas mudanças de
planejamento
I - Diferentes interfaces entre
sistemas de planejado e
realizado
N - Baixa importância dada ao
planejamento
J - Falta de visibilidade para as
demandas de longo prazo
K - Falta de definição na
priorização de recursos
H - Início do planejamento
operacional com médio prazo
em andamento
A - Pouco tempo de análise
Problemas - Demais etapas
(Execução e Controle)
I - Pouca análise relativa aos
custos das intervenções
C - Falta de controle integrado
da realização
E - Falta de comprometimento

∑P

5

4

3

2
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4

2

3

1

0 10

39

1

1

5

2

1

0

2 10

38

1

2

3

3

3

1

0 10

38

1

2

1

5

3

1

0 10

36

1

3

3

2

3

2

0 10

36

1

3

3

2

2

3

0 10

35

1

4

2

2

5

1

0 10

35

1

4

2

2

5

0

1 10

34

1

5

1

2

4

2

1 10

30

1

6

1

3

2

3

1 10

30

1

6

2

0

2

6

0 10

28

1

7

2

0

3

4

1 10

28

1

7

0

1

4

3

2 10

24

0

8

1

0

1

2

6 10

18

0

9

5

4

3

2

1

7

2

1

0

0 10

46

1

1

5

3

0

2

0 10

41

1

2

3

3

3

1

0 10

38

1

3

N

IIR Ranking

∑ P IIR Ranking
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dos fornecedores externos com
os clientes
A - Falta de detalhamento nas
intervenções planejadas
robusto
B - Baixa capacidade de
correção dos desvios
monitorados e controlados
H - Falta de avaliação da
eficiência dos recursos
G - Necessidade constante de
alteração da priorização dos
próximos serviços
F - Falta de um responsável
pela intervenção
D - Pouco tempo de análise

3

2

3

2

0 10

36

1

4

2

4

2

1

1 10

35

1

5

1

3

5

1

0 10

34

1

6

2

1

6

0

1 10

33

1

7

2

3

1

3

1 10

32

1

8

0

2

3

5

0 10

27

1

9

Fonte: Autora

A seguir, as figuras 13 e 14, ilustram os gráficos com a hierarquização dos problemas
identificados na etapa do planejamento e as demais etapas – execução e controle,
evidenciando quais os principais que serão tratados em um primeiro momento.

Figura 17 Gráfico hierarquização dos problemas - Planejamento
Fonte: Autora
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Figura 18 Gráfico hierarquização dos problemas - demais etapas
Fonte: Autora

5.1.5 Sugestões de melhorias
As sugestões de melhorias relatadas nas entrevistas estão listadas a seguir. Além disso,
estas melhorias foram elaboradas também com base na ótica da pesquisadora e nos resultados
dos principais pontos fracos das entrevistas.


Responsabilizar a sede da Companhia para enviar assim que inicia o processo
de planejamento em toda a empresa as diretrizes para o novo ciclo plurianual,
informando limites financeiros e objetivos para as intervenções de poços,
sejam elas de redução de custos, de aumento da eficiência, etc.



Iniciar o planejamento plurianual ou de médio prazo no segundo mês de cada
ano, com o objetivo de aumentar o tempo de preparação e análise das
informações e, além disso, para evitar que o planejamento anual inicie antes do
término do plurianual. Este é um ponto que traz desalinhamento entre os níveis
de planejamento, uma vez que o resultado do plurianual é insumo para o
detalhamento do anual.
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Criar meios de comunicação das informações – Enviar a todos envolvidos no
planejamento informativos ao final de cada semana com as alterações
realizadas, sejam elas em cronograma ou não.



Fazer um levantamento, a cada trimestre, para verificar se houve alguma
alteração nas gerências prestadoras de serviço, tanto internas quanto externas à
Unidade Operacional e verificar se os pontos focais do processo continuam os
mesmos. Sendo necessário, treinar os novos participantes, mostrar como é o
processo, divulgar aos envolvidos e suas respectivas gerências e ainda no caso
de alterações reunir ou divulgar a todos os participantes.



Criar uma planilha com as informações de todos os participantes do processo, a
atuação deles, a que gerência pertence e dados pessoais, de modo que facilite
na integração entre as áreas, pois há um número muito grande de gerências
atuantes no planejamento. Divulgar a todos participantes.



Definir claramente níveis de planejamento para Planejamento Plurianual e
Planejamento Anual, o que será tratado em cada uma dessas etapas, quais as
informações serão necessárias e informar qual a diferença entre eles.



Informar no Planejamento Plurianual os poços que entraram no cronograma
oficial após o levantamento de demanda, mostrando o que não foi contemplado
e solicitar uma justificativa da sede para tal poço não ter entrado no
cronograma ou o motivo de alguma alteração, caso tenha havido.



Criar um cronograma oficial do Planejamento Anual com todas as informações
necessárias.



Criar uma metodologia de priorização de cortes financeiros definindo
premissas de acordo com as diretrizes da Companhia e divulgar aos
envolvidos.



Realizar os cortes no físico e não somente no financeiro, pois é necessário
colocar as ações definidas nos cortes em prática.



Fazer mapeamento dos poços novos desde o momento em que ele surge (como
desenvolvimento da produção) até seu abandono, de modo a facilitar o
planejamento, uma vez que há toda a trajetória de vida útil do poço.
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Criar gestão multidisciplinar para o planejamento plurianual de modo a
garantir que os fornecedores consigam atender as demandas de intervenções,
com equipamentos, ferramentas, peças e mão de obra.



Realizar reuniões de lições aprendidas ao final de um ciclo de planejamento.
Reunir Ativos de produção, prestadores de serviços externos, área de
planejamento e fazer algumas rodadas de brainstorming para identificar os
problemas. Após identifica-los será necessário priorizá-los de acordo com a
Matriz GUT e elaborar plano de ação para cada problema identificado.
Estruturar a reunião de modo a acompanhar as ações propostas mensalmente.



Tornar a estrutura da empresa mais clara e simples, evitando que haja uma
pulverização de informações devido as diversas interfaces e melhorar a
integração entre as gerências.



Melhor distribuição das atividades do planejamento de intervenções,
delegando aos Ativos de produção as suas respectivas funções, realizando
treinamentos e imergindo-os no contexto para que eles entendam a necessidade
do processo e qual a função deles.



Realizar treinamento para os técnicos da área.



Padronizar as ações que ocorrem entre os Ativos e a área de planejamento.



Delegar maior responsabilidade e envolvimento dos prestadores de serviços
externos à Unidade Operacional.



Responsabilizar o prestador de serviços externo à Unidade Operacional pelo
cumprimento de prazos estabelecidos na entrega do orçamento, penalizando-os
no caso de atrasos.



Aperfeiçoar o controle e análise dos custos relativos as intervenções. Criar um
grupo de estudo para entender e se aprofundar nos custos de cada intervenção,
verificando se a apropriação dos mesmos está correta e detalhando afim de
tomar as decisões financeiras de forma consistente e realista.

5.2

CONCLUSÕES SOBRE AS ENTREVISTAS
De acordo com as respostas, identificamos que o processo de planejamento e controle

de intervenções para manutenção de poços com RC possui padrões que não estão bem
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definidos e divergem da realidade. Há divergências nas respostas dos entrevistados, o que
demonstra falta de conhecimento dos padrões. Padronizar, treinar e divulgar os envolvidos
são os primeiros passos.
A definição do papel de cada um também não está claro, é importante definir o limite
de cada área, visto que são muitas gerências envolvidas. Isto ocorre principalmente entre a
área de planejamento e os Ativos de produção.
Foi relatado por muitos a dificuldade de comunicação, principalmente nas alterações
que ocorrem nas intervenções, sejam elas questão de prioridade, troca de equipamentos, etc.
Quanto à etapa de controle, a atividade evoluiu muito com a criação de uma sala de
integração de recursos (SIR), onde diversas gerências se reúnem para discutir cada poço a ser
manutenido. Porém, esta é uma etapa de curtíssimo prazo, no nível operacional, em que a
intervenção já está planejada e então são discutidos se os materiais e equipamentos já estão
disponíveis para a realização da intervenção.
5.3

ARQUITETURA DA METODOLOGIA PROPOSTA
Como mencionado anteriormente, a metodologia proposta foi construída de acordo

com as etapas do modelo atual, padrões, informações coletadas nas entrevistas e com a
vivência e percepção diária no planejamento.
A arquitetura da metodologia proposta é a junção coerente e consistente de
metodologias como o PDCA de amplo conhecimento na esfera da gestão e conceitos do
planejamento estratégico segundo a visão de diversos autores. Sendo assim, fatores como
responsabilidade, iteração e integração influenciam diretamente este modelo.
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Figura 19 MIPTOIRC
Fonte: Autora
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5.4

FASES DO MODELO PROPOSTO
Fase 1-Planejamento Estratégico
Tipicamente, nesta fase são definidos Missão, Visão e Direcionadores Corporativos,

os quais indicam o caminho que a Companhia deve seguir. Detalhar ou propor novas práticas
de planejamento estratégico não é escopo deste trabalho, dessa forma não serão detalhados
estes itens.
Fase 2-Planejamento Estratégico do E&P
Como a empresa é dividida em diversas diretorias, optamos por detalhar a diretoria a
qual o objeto de análise pertence, que é a Diretoria de Exploração e Produção. Dessa forma, a
nível estratégico, nomeou-se de grandes escolhas as estratégias desta área de negócios.
Etapa 2.1-Grandes Escolhas
Grandes escolhas: para elaboração das grandes escolhas da Diretoria, é necessário
fazer diversas análises, do ambiente interno, externo, dos concorrentes e fornecedores. A
partir daí, é possível elaborar o cenário em que a empresa deve estar, quais a oportunidades e
ameaças, as debilidades e os pontos fortes. Identificar e propor grandes escolhas também não
é escopo desta pesquisa.
Fase 3- Planejamento Tático
O planejamento tático da Companhia propõe o planejamento com horizonte dos
próximos de cinco anos e, além disso, é o primeiro nível de desdobramento do planejamento
estratégico.
Etapa 3.1- Definir diretrizes para Planejamento Plurianual
O Corporativo, de acordo com as estratégias estabelecidas pela Companhia, deverá
definir claramente as diretrizes que serão utilizadas em todo planejamento plurianual e
divulgar a todos os participantes do processo de planejamento. No caso do planejamento de
intervenções com Recursos Críticos, definir limites orçamentários e estratégias de priorização
de poços a serem intervidos, podem ser exemplos de diretrizes.
Etapa 3.2- Definir limite orçamentário para intervenção com RC
No caso de intervenções com RC, a sede da Companhia deverá informar o limite
estabelecido para cada Unidade Operacional, envolvendo as gerências prestadoras de serviços
responsáveis pela orçamentação dos custos de intervenções em poços com Sondas e PLSV´s.
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Etapa 3.3- Realizar levantamento de demandas
A área responsável pelo planejamento da produção deverá entrar em contato com os
Ativos de Produção para levantamento de demanda de poços que devem sofrer intervenção
nos próximos cinco anos, já com as diretrizes corporativas definidas. Dessa forma, deverá ser
feito um filtro dos poços que devem sofrer intervenções e estão de acordo com as diretrizes
corporativas.
Etapa 3.4- Elaborar carteira de sonda e PLSV
Após o levantamento de demanda, será elaborada a carteira de sondas e PLSVs da
Unidade Operacional. Esta carteira contemplará toda a necessidade de intervenções em poços,
sem nenhuma priorização.
Etapa 3.5- Elaborar cronograma de sonda e PLSV
A partir da demanda na carteira, serão definidos os poços que deverão sofrer
intervenções nos próximos 5 anos, deverá ser elaborado um cronograma de intervenções com
sondas e um outro com intervenções com PLSV.
Etapa 3.6- Realizar orçamentação das intervenções com RC
A partir dos cronogramas elaborados, as gerências prestadoras de serviço já poderão
realizar a orçamentação das intervenções no planejamento plurianual.
Para a realização das atividades listadas acima, é necessário que haja treinamento nas
diversas ferramentas que o planejamento necessita e, além disso, é extremamente importante
que todos envolvidos sejam treinados no fluxo do processo. Deverá ser definido claramente a
responsabilidade de cada integrante e divulgado aos envolvidos. Dessa forma, serão criadas
equipes multidisciplinares para apoiar em todas as etapas do planejamento de intervenções.
Fase 4- Planejamento Operacional
O Planejamento Operacional também deverá ser sustentado por uma equipe
multidisciplinar, a qual terá de receber treinamento, tanto no processo, quanto nos sistemas e
ferramentas que o mesmo requer.
Etapa 4.1- Elaborar planejamento de curto prazo – sonda
Nesta etapa o planejamento tático será desdobrado em operacional especificamente
para intervenções com sondas. A figura 20 ilustra como deverá ser feito este processo.
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Planejamento e Controle

Gestão de Recursos Sul Sudeste Construção de poços marítimos Sala de Integração de Recursos

Desdobrar o primeiro
ano do planejamento
plurianual

Definir
intervenções

Programar
intervenções

Elaborar
cronograma

Detalhar
orçamento

Identificar limite
orçamentário

Analisar
orçamento

Definir premissas
de ajustes no
orçamento

Ajustar físico e
orçamento

Elaborar controle

Identificar poços
aprovadaos para
realizar intervenção

Realizar reuniões
da SIR

Alocar recursos
para cada
intervenção

Preencher fichas
da SIR

Acompanhar o
cronograma de
intervenções

Figura 20 planejamento de curto prazo – sonda
Fonte: Autora
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Atividade/Processo

Responsável

Descrição

Desdobrar o primeiro
ano do planejamento
plurianual

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento
e Controle

Utilizar o primeiro ano
efetuar análise dos poços
necessidade de alguma
cronograma atual reflete
condição dos poços.

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento
e Controle

De acordo com o desdobramento do planejamento
plurianual, definir quais intervenções deverão ser
contempladas no planejamento anual.

Programar intervenções

Gestão de Recursos do
Sul-Sudeste

Após a definição dos poços por parte da Unidade
Operacional, a gerência de Gestão de Recursos do SulSudeste programa as intervenções com sonda que estarão
no cronograma oficial de planejamento. Pode ocorrer de
nem todas as solicitações estarem no cronograma, devido
à restrição de sondas.

Elaborar cronograma

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento
e Controle

Elaborar cronograma que se torne oficial a nível de
Unidade Operacional após ajustes realizados pela Gestão
de Recursos Sul-Sudeste.

Identificar limite
orçamentário do
planejamento plurianual

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento
e Controle

Utilizar o limite definido no planejamento plurianual,
mesmo que as intervenções sejam em poços diferentes do
planejamento anteriormente.

Detalhar orçamento

Construção de poços
marítimos

A partir do cronograma oficial, os custos de cada
intervenção são detalhados e enviados as gerências de
Planejamento e Controle de todas as Unidades
Operacionais.

Analisar orçamento

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento
e Controle

Verificar se orçamento está de acordo com o limite
definidos. Analisar se constam no cronograma todas as
atividades demandadas. Classificar as intervenções
programadas conforme as respectivas classes contábeis,
operacionais e por gerência demandante.

Definir premissas de
ajustes no orçamento

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento
e Controle

Caso o orçamento não esteja no limite determinado, será
necessário definir critérios ou premissas para ajustes que
deverão ser realizados no orçamento.

Ajustar físico e
orçamento

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento
e Controle

Para chegar ao limite proposto ações deverão ser
definidas para realizar o ajuste também no físico e não
somente no financeiro.

Elaborar controle

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento
e Controle

Após finalizado o cronograma, alimentar o arquivo de
controle de realização e projeção física e financeira de
sondas e PLSVs, com os dados das intervenções do
referido cronograma e com os respectivos valores dos
recursos. Ao final, salvar o arquivo na pasta da gerência.

Identificar poços que
possuem documentação
aprovada para realizar
intervenção

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento
e Controle

Cobrar dos Ativos a documentação dos poços a serem
intervidos. Com a documentação em dia, o poço passa a
ser tratado nas reuniões da Sala de Integração de
Recursos.

Definir intervenções

do planejamento plurianual,
previstos verificando se há a
alteração, uma vez que o
mais a realidade atual da
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Realizar reuniões da
Sala de Integração de
Recursos

Sala Integração de
Recursos

Nestas reuniões são definidos os materiais,
equipamentos, sondas e mão de obra que serão utilizados
em cada intervenção planejada para o ano corrente, de
acordo com a data de início de cada uma.

Alocar recursos para
cada intervenção

Sala Integração de
Recursos

Nestas reuniões é verificado com responsável de cada
área os recursos que estão disponíveis para a data de cada
intervenção. Este processo ocorre ao longo dos dias que
antecedem a intervenção.

Preencher fichas da Sala Sala Integração de
de Integração de
Recursos
Recursos

Após alocação dos recursos, deve ser registrado na ficha
de cada poço presente na ferramenta da Sala de
Integração de Recursos, o código de cada ferramenta,
equipamento, etc.

Acompanhar o
cronograma de
intervenções

Na SIR também há o acompanhamento do cronograma
previsto de intervenções, verificando como está o
andamento da sonda e se os próximos projetos previstos
estão com todos os recursos disponíveis para realizar a
intervenção. Nesta etapa podem ocorrer algumas
alterações na priorização de intervenções, no caso disso
ocorrer, deve ser elaborado um informativo destacando as
alterações efetuadas.

Sala Integração de
Recursos

Quadro 10 Planejamento curto prazo - sonda
Fonte: Autora

Fase 4.2- Elaborar planejamento de curto prazo – PLSV
Nesta etapa há o desdobramento do planejamento tático para intervenções com PLSV.
Esta atividade será desenvolvida neste novo modelo, uma vez que no modelo anterior não há
cronograma plurianual de PLSV.
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Planejamento e Controle

Serviços

Sala de Integração de Recursos

Desdobrar primeiro
ano do planejamento
plurianual

Definir
intervenções

Elaborar
cronograma

Identificar limite
orçamentário do
plurianual

Detalhar
orçamento

Analisar
orçamento

Solicitar
disponibilidade de
materiais

Incluir poços na
Sala de Integração
de Recursos

Solicitar
informações de
viabilidade técnica

Solicitar avaliação
de disponibilidade
de PLSV

Solicitar informação
de disponibilidade
UEP

Analisar prontidão
das intervenções

Figura 21 Planejamento de curto prazo – PLSV
Fonte: Autora
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Atividade/Processo
Desdobrar o primeiro ano
do planejamento plurianual

Responsável
Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Definir intervenções

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle
Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Descrição
Utilizar o primeiro ano do planejamento plurianual,
efetuar análise dos poços previstos verificando se há a
necessidade de alguma alteração, uma vez que o
cronograma atual reflete mais a realidade atual da
condição dos poços.
De acordo com o desdobramento do planejamento
plurianual, definir quais intervenções deverão ser
contempladas no planejamento anual.
Elaborar cronograma que se torne oficial a nível de
Unidade Operacional, após ajustes realizados pela
Gestão de Recursos Sul-Sudeste.

Identificar limite
orçamentário do plurianual

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Utilizar o limite definido no planejamento plurianual,
mesmo que as intervenções sejam em poços diferentes
do planejamento anteriormente.

Detalhar orçamento

Serviços Submarinos

Analisar orçamento

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

A partir do cronograma oficial, os custos de cada
intervenção são detalhados e enviados as gerências de
Planejamento e Controle de todas as Unidades
Operacionais.
Verificar se orçamento está de acordo com o limite
definidos. Analisar se constam no cronograma todas as
atividades demandadas. Classificar as intervenções
programadas conforme as respectivas classes
contábeis, operacionais e por gerência demandante.

Incluir poços na Sala de
Integração de Recursos

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Incluir os documentos recebidos do escopo da
intervenção (ata de CIS e ficha de projeto) na lista de
intervenções da ferramenta da Sala de Integração de
Recursos (sala de integração de recursos). Ao final,
salvar na pasta da gerência.

Solicitar disponibilidade de
materiais

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Solicitar em reunião presencial, a data de
disponibilidade de materiais necessários para
intervenção.

Verificar disponibilidade
de materiais

Analista de recursos,
Serviços

Verificar a data de disponibilidade dos materiais
necessários para intervenção. Informar a data de
disponibilidade na próxima reunião da Sala de
Integração de Recursos.

Atualizar lista de materiais

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Atualizar lista de materiais na ferramenta da Sala de
Integração de Recursos localizada na pasta da
gerência.

Solicitar informações de
viabilidade técnica

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Solicitar em reunião presencial, as informações de
viabilidade técnica necessárias para intervenção.

Verificar viabilidade
técnica

Analista de recursos,
Serviços

Atualizar informações de
viabilidade técnica

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Verificar quais PLSVs atendem os requisitos técnicos
necessários para intervenção e encaminhar informação
por meio de correio eletrônico ou telefônico.
Atualizar as informações de viabilidade técnica na
ferramenta da Sala de Integração de Recursos
localizada na pasta da gerência.

Solicitar avaliação de
disponibilidade de PLSV

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Elaborar cronograma

Solicitar, por meio de correio eletrônico, a avaliação
de disponibilidade de PLSV.
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Verificar disponibilidade
de PLSV

Gerente, Gestão de
Recursos do Sul-Sudeste

Verificar no sistema do Cronograma a data de
disponibilidade do PLSV para programação da
intervenção e informar por meio de correio eletrônico
ou telefônico.

Atualizar disponibilidade
de PLSV

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Atualizar disponibilidade de PLSV na ferramenta da
Sala de Integração de Recursos localizada na pasta da
gerência.

Solicitar informação de
disponibilidade da UEP

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Solicitar em reunião presencial, a informação da data
de disponibilidade da UEP.

Verificar data de
disponibilidade da UEP

Responsável pela
demanda, Unidade
Operacional

Verificar com a gerência da operação a data de
disponibilidade da UEP e informar na próxima reunião
da Sala de Integração de Recursos.

Atualizar informação de
disponibilidade da UEP

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Atualizar informação de disponibilidade da UEP na
ferramenta da Sala de Integração de Recursos
localizada na pasta da gerência.

Analisar data de
disponibilidade

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Analisar se a data de disponibilidade da UEP
informada atende ao cronograma oficial de PLSV.

Solicitar informação de
documentação da Unidade
Operacional

Grupo da Sala de
Integração de Recursos

Solicitar em reunião presencial, as informações de
documentação da UO.

Informar previsão de
emissão da documentação

Analista de recursos,
Serviços

Informar em reunião presencial da Sala de Integração
de Recursos a data prevista para emissão da
documentação necessária para intervenção.

Atualizar lista de
documentações

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Atualizar lista de documentações na ferramenta da
Sala de Integração de Recursos localizada na pasta da
gerência.

Analisar prontidão das
intervenções

Analista de Recursos
Críticos, Planejamento e
Controle

Analisar se não existe nenhuma pendência de material,
documentação e UEP, para realização da intervenção.

Quadro 11 Planejamento curto prazo - PLSV
Fonte: Autora

Fase 5- Execução
Nesta etapa inicia-se a execução das intervenções planejadas no curto prazo.
Atividade/Processo

Responsável

Descrição

Executar intervenção

Equipes de execução da
intervenção

Executar intervenção conforme orientações da área de
planejamento da Companhia.

Ajustar controle

Planejamento e Controle

Ajustar arquivo de controle de acordo com as mudanças
de planejamento e acrescentar as atividades realizadas.

Quadro 12 Etapa de execução das intervenções
Fonte: Autora
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Etapa 5.1- Executar intervenções
Cada Ativo de Produção com seu planejamento oficial informa as UEP´s (Unidades
Estacionárias de Produção), os poços que serão manutenidos ao longo do ano. Dessa forma, a
plataforma inicia o processo de preparação para realizar as intervenções nos poços. A
execução deste poços é acompanhada pelo planejamento do Ativo e pela área de planejamento
da Unidade Operacional.
Etapa 5.2- Ajustar controle
A área de planejamento é responsável pela elaboração de um controle de curto prazo,
onde se encontram as intervenções planejadas no plano anual, a projeção e realização das
intervenções tanto de PLSVs quanto de sondas. Este controle sofre algumas modificações ao
longo do ano, devido à instabilidade do processo. Poderá ser necessário priorizar
intervenções de outros poços e não do que está na vez, devido à riscos de segurança ou para
preservar a própria produção.
Dessa forma, no arquivo de controle, muitas vezes há realização sem previsão para
determinados poços, por este motivo são realizados alguns ajustes, não mais no cronograma
previsto, mas no realizado. Isso ocorre por ser um processo muito dinâmico e nestes casos
pode não ser possível controlar algumas alterações. Sendo assim, provavelmente será
necessário que haja ajustes a serem feitos.
Etapa 6- Monitoramento e Controle
Nesta etapa há o acompanhamento da execução das intervenções de poços de
manutenção da produção com Recursos Críticos e além disso, o controle dessas intervenções,
através da definição de indicadores e mensuração dos mesmos.
Etapa 6.1- Acompanhar intervenções
A equipe multidisciplinar, composta por pessoas de diversas áreas, se reúnem
diariamente através da mesa de operações e planejamento para definirem ações que deverão
ser tomadas de acordo com o andamento das intervenções.
Etapa 6.2- Definir indicadores
De acordo com as diretrizes da Companhia, definir o que se deve ser medido.
Etapa 6.3- Acompanhar indicadores
Acompanhar indicadores físicos e financeiros definidos na etapa anterior.
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Etapa 6.4- Gerir resultados
Gerir o resultado dos indicadores mensurados pela área de planejamento, através do
arquivo de controle de previsto e realizado, que deverá ser alimentado mensalmente,
identificando os desvios.
Fase 7- Aprimoramento contínuo
Nesta etapa, serão acompanhados os indicadores, realizadas análises, identificação de
possíveis falhas no processo e serão propostas melhorias ou atacar a causa raiz do problema
encontrado.
Etapa 7.1- Realizar reuniões de lições aprendidas
Ao final de cada ciclo de planejamento tanto tático quanto operacional, o
planejamento da Unidade Operacional realizará reuniões para listar e discutir os principais
problemas ocorridos durante estas etapas. Estas reuniões deverão ocorrer com todos os
envolvidos no processo de planejamento de intervenções, desde os Ativos de Produção até os
prestadores de serviços, internos e externos.
Etapa 7.2- Identificar anomalias
Nas reuniões deverão ser identificados os problemas e anomalias do processo, através
da utilização da técnica de brainstorming que é uma ferramenta associada à criatividade, e é,
por isso, preponderantemente usada na busca de soluções. O brainstorming é usado para que
um grupo de pessoas crie o maior número de ideias acerca de um tema previamente
selecionado (MEIRELES, 2001). Deverão ser feitas diversas rodadas para coletar o maior
número de anomalias possíveis.
A partir daí, serão definidas as principais anomalias a serem tratadas, utilizando como
técnica de priorização a Matriz GUT.
A Matriz GUT é uma forma de se tratar de problemas com o objetivo de priorizá-los.
Após levantamento das causas para um determinado problema, a matriz GUT permite
quantificar cada uma das causas de acordo com sua gravidade, urgência e tendência (GOMES,
2006). Cada um desses parâmetros é pontuado de 1 a 5 e após a pontuação calcula-se o
resultado G x U x T, estabelecendo parâmetros de prioridades dos problemas a serem
resolvidos. A matriz GUT aponta um valor para cada item analisado, conforme quadro 2
apresentado a seguir:

95

Quadro 13 Matriz GUT
Fonte: (GOMES, 2006)

Etapa 7.3- Definir ações de melhoria
A partir das principais anomalias definidas, serão listadas ações para tratar cada uma
delas. Estas ações deverão ser colocadas em um plano de ação utilizando a ferramenta 5W2H.
A ferramenta 5W2H é utilizada na elaboração de planos de ação que, por sua
simplicidade, objetividade e orientação à ação é muito utilizada em planejamento. A sigla
significa What (O que?), Why (Por que?), Who (Quem?), Where (Onde?), When (Quando?),
How (Como?), How Much (Quanto?). Dessa forma, o processo pode ser ajustado durante todo
o ciclo.
Plano de Ação
Anomalia:

Medida - O Razão - Por Responsável - Local que?
que?
Quem?
Onde?

Prazo Procedimento - Custo Quando? Como?
Quanto?

Quadro 14 Ferramenta 5W2H
Fonte: Autora

5.5

MODELO ATUAL VERSUS MODELO PROPOSTO
Foi elaborado um comparativo entre o modelo atual e a MIPTOIRC evidenciando os

problemas críticos identificados no processo atual e de que forma a MIPTOIRC está se
propondo solucionar tais problemas.
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Problemas Críticos - Modelo
Atual

Soluções - Modelo Proposto

Falta de definição de diretrizes
para o ciclo de planejamento.

Definição e divulgação clara das diretrizes no início
ciclo de planejamento, enfatizando as diretrizes de
cada área.

Não há definição do limite
orçamentário para
intervenções de poços.

Definição do limite orçamentário para intervenções
em poços no início do ciclo, com objetivo de evitar
cortes futuros com a demanda já definida.

Acompanhamento de
resultados e indicadores
financeiros incipiente.

Maior ênfase nos resultados e indicadores
financeiros.

Fluxo sequencial

Fluxo contínuo (melhoria contínua)

Ausência de treinamento

Treinamento nas etapas do planejamento de médio
e curto prazo.

Ausência de definição e
padronização das
responsabilidades dos
envolvidos.

Definição e padronização das responsabilidades de
cada gerência integrante do planejamento.

Não há atualização e arquivo
de controle do ponto focal.

Criação de ficha do ponto focal de cada área com
atualização trimestral.

Não há padrão e frequência de
divulgação das alterações na
ordem das intervenções

Divulgação das alterações de planejamento
semanais e com padrão definido.

Há um cronograma para cada
etapa do planejamento
isoladamente, sem análise do
que foi alterado entre os níveis
do planejamento.

Criação de um arquivo integrado com os
cronogramas – Planejamento Plurianual,
Planejamento Anual e Alterações feitas entre os
dois.

Há equipe multidisciplinar
apenas para o curtíssimo
prazo.

Formação de equipe multidisciplinar para todas as
etapas do planejamento, incluindo execução.

Ausência de lições aprendidas
entre um ciclo e outro de
planejamento.

Ao final de cada ciclo de planejamento haverá uma
reunião de lições aprendidas para o próximo.

Não há documentado as
anomalias encontradas no
processo.

Identificação e documentação das anomalias do
processo de modo a definir ações de melhoria.

Não há ações para melhoria do

Após a identificação das anomalias, serão definias
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processo.

ações de melhorias para os próximos ciclos de
planejamento.
Quadro 15 Modelo Atual Versus Modelo Proposto
Fonte: Autora

Por fim, a MIPTOIRC apresenta as seguintes contribuições para o processo de
planejamento de intervenções para manutenção de poços com Recursos Críticos:


A falta de diretrizes no início do ciclo de planejamento é um ponto que gera
falta de integração entre o que a área Corporativa da Companhia espera e o que
realmente as áreas irão planejar. Sendo assim, é muito importante que haja a
definição e divulgação clara destas informações a todos os envolvidos.



A definição do limite orçamentário para as intervenções de poços também é
uma importante orientação para o planejamento, uma vez que cada área, saberá
o limite que poderá planejar. Em seguida, priorizará o que for necessário,
evitando que hajam cortes após o planejamento finalizado, e um esforço
desnecessário para os empregados da Companhia, causando desmotivação por
realizar um trabalho que não agrega valor.



O acompanhamento de resultados e indicadores financeiros incipiente é
prejudicial para a Companhia, principalmente no que diz respeito a recursos
críticos, pois as intervenções são altamente custosas. Sendo assim, é necessário
que se intensifique o acompanhamento financeiro, para auxiliar na tomada de
decisões.



Um fluxo proposto de forma a não se conseguir retornar a etapa anterior,
tornam as etapas do mesmo inflexíveis. Porém, conforme o fluxo contínuo
proposto na metodologia faz com que haja a oportunidade de melhorar sempre
o processo, independente da etapa em que se encontra, tornando-o mais
flexível e com maiores possibilidades de ajustes. Além disso, o modelo é
consistente, visto que está fundamentado em processos e metodologias
consagrados mundialmente.



A falta de treinamento impacta diretamente na execução das atividades. Dessa
forma, treinar as pessoas e definir suas atribuições de forma padronizada,
permite que haja um maior envolvimento das mesmas nas atividades que irão
desenvolver. São ações básicas para se ter um processo integrado e alinhado.
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A falta de informações atualizadas causa divergência de comunicação. Por este
motivo, manter as informações sempre atualizadas também é um ponto
relevante, principalmente para empresas de grande porte, onde a rotatividade
de profissionais e alteração de informações pode ser constante. Por isso, surgiu
a necessidade de cadastrar e atualizar os pontos focais da área de planejamento
de intervenções de poços com recursos críticos, uma vez que são várias as
interfaces existentes.



No caso específico do planejamento de intervenções se faz necessária a
divulgação semanal das alterações realizadas no cronograma oficial, pois por
se tratar de um processo dinâmico, podem haver alterações na sequencias dos
poços a serem manutenidos, ou até mesmo a priorização de poços que não
estavam previstos.



A falta de integração entre as etapas de planejamento dificulta a elaboração de
um planejamento consistente. Para isso, com o intuito de integrar as etapas de
médio e curto prazo do planejamento, foi definido a criação de um arquivo
com o cronograma plurianual e anual e as alterações feitas entre os dois no
primeiro ano do planejamento plurianual. Uma vez que, por teoria, o plano
anual é o desdobramento do primeiro ano do plano plurianual.



Como o planejamento de intervenções de poços com recursos críticos possui
diversas interfaces, é essencial que haja equipes multidisciplinares, com pontos
focais de cada área, envolvidos em todas as etapas do planejamento, incluindo
a execução.



Para um fluxo contínuo é muito importante que sejam realizadas reuniões de
lições aprendidas com todas as áreas envolvidas. Nestas reuniões, são
identificadas as anomalias de todos o processo, através de um brainstorming,
utilização da Matriz GUT para priorização das anomalias encontradas e em
seguida o plano da ação para melhoria, tudo documentado. O fluxo contínuo,
torna os processos mais enxutos e velozes, o que é bem relevante para o
dinamismo das intervenções em poços.
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6
6.1

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
CONCLUSÕES
O processo de planejamento atual, em especial o desdobramento entre os níveis tático

e operacional para intervenções de poços de manutenção da produção, não está claramente
definido para a Companhia e, consequentemente, para os envolvidos na elaboração do
planejamento. Sendo assim, surgiu a necessidade de realizar melhorias no mesmo, utilizando
uma metodologia já existente, adaptando-a a realidade da indústria de óleo e gás e tornando-a
melhor definida e mais estruturada do que a metodologia atual.
O objetivo geral desta Pesquisa foi: identificar e analisar os principais problemas que
causam a falta de integração entre os níveis de planejamento, evidenciando o Planejamento
Tático e Operacional nas intervenções para manutenção de poços de petróleo com utilização
de Recursos Críticos. Além disso, os objetivos específicos foram: desenvolver/adaptar uma
metodologia capaz de auxiliar no alinhamento dos níveis de planejamento tático e
operacional, melhorando a comunicação entre as áreas. Estes objetivos foram atendidos, a
partir da explicitação da metodologia proposta no capítulo 5.
A metodologia utilizada foi o modelo de gestão para operacionalizar estratégias,
elaborado por Nascimento (2006), onde sua base é definida de acordo com as etapas do
PDCA (Plan, Do, Check, Act). O critério de escolha deste modelo para adaptação da
metodologia proposta neste trabalho deu-se por se tratar de um tema em comum: o
desdobramento entre as etapas do planejamento estratégico, o que não é uma tarefa fácil nas
empresas, principalmente no caso da Companhia estudada.
Foram encontradas algumas dificuldades na elaboração desta pesquisa, como a
realização de entrevistas com os envolvidos no processo, principalmente no que diz respeito
aos que possuem cargo de gestores. Além disso, realizar análises e ter acesso a informações
na etapa do planejamento estratégico foi extremamente difícil. Em geral, isto ocorre
principalmente em empresas de grande porte.
A elaboração do modelo atual foi construída com base em padrões elaborados para o
planejamento de intervenções (médio e curto prazos), entrevistas, conversas informações e a
vivência diária.
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As melhorias propostas para MIPTOIRC foram elaboradas de acordo com os pontos
fracos identificados e relatados nas entrevistas e durante o período de estudo e análise do
processo.
Por fim, com a implantação de todas essas melhorias propostas pela MIPTOIRC, o
processo de planejamento de intervenções para manutenção de poços com RC, conseguirá
alcançar um processo integrado, onde as informações são desdobradas sem que haja lacunas
entre os níveis de planejamento e falta de comunicação.
6.2

RECOMENDAÇÕES
A pesquisadora apresentou informalmente a MIPTOIRC para os integrantes do

planejamento da Unidade Operacional. Os direcionadores propostos foram bem recebidos,
mas sua aplicabilidade se dá ao início de um novo ciclo de planejamento. Fato este que deve
ocorrer nos próximos seis meses.
Para trabalhos futuros recomenda-se a implantação da MIPTOIRC na Companhia,
uma vez que é um processo lento e requer o início de um novo ciclo de planejamento. Para
tanto a metodologia deverá ser apresentada a todos os envolvidos no planejamento, a fim de
alinhar todas as etapas do planejamento.
Além disso, recomenda-se também, realizar análises no nível mais alto do
planejamento, ou seja, no nível estratégico, uma vez que os problemas foram identificados
nos níveis inferiores, tático e operacional. Para esta pesquisa, não houve estas análises, devido
a restrições de acesso à informações e pessoas que fazem parte da alta gerência da
Companhia. A implantação das melhorias desde o nível estratégico, auxiliará a mesma a
conquistar um planejamento mais consistente e coerente com a realidade, além de garantir o
maior envolvimento de todos na implantação da metodologia.
Ressalta-se ainda que apesar da metodologia ter sido elaborada exclusivamente para o
planejamento de intervenções para manutenção de poços de petróleo com RC, há a
possibilidade de aplicabilidade da MIPTOIRC em outras empresas ou em outras áreas, sendo
necessário o ajuste de acordo com a realidade de cada uma delas.
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APÊNDICE A – ESTRUTURA DAS ENTREVISTAS

1 - Tempo de trabalho na empresa
Anos
0a2
3a5
6 a 10
mais de 10

2 - Tempo de trabalho na área
Anos
0a2
3a5
6 a 10
mais de 10

3 - Como é sua atuação no processo?
4 - Descreva como você vê o processo de planejamento de intervenções com RC
5 - Cite 2 pontos fortes do processo de planejamento
6 - Cite 2 pontos fortes do processo de das etapas seguintes (realização, controle,etc.)
7 - Cite 2 pontos fracos do processo de planejamento
8- Cite 2 pontos fracos do processo de das etapas seguintes (realização, controle,etc.)
9 - Sugestões de melhoria
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APÊNDICE B – PRIORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Priorização dos problemas (1 à 5): 1 - menos importante e 5 mais importante
Planejamento
A - Pouco tempo de análise

(

)

B - Início tardio do planejamento de médio prazo

(

)

C - Falta de análise de impactos nas mudanças de planejamento

(

)

D - Falta de alinhamento/integração entre as áreas

(

)

E - Falta de critério nos cortes das atividades

(

)

F - Não cumprimento de prazos dos prestadores de serviços

(

)

G - Cortes feitos no financeiro e não no físico

(

)

H - Início do planejamento operacional com médio prazo em andamento

(

)

I - Diferentes interfaces entre sistemas de planejado e realizado

(

)

J - Falta de visibilidade para as demandas de longo prazo

(

)

K - Falta de definição na priorização de recursos

(

)

L - Falta de padronização nas atribuições de cada gerência envolvida no
processo

(

)

M - Falta de diretrizes da corporação para o planejamento

(

)

N - Baixa importância dada ao planejamento

(

)

Priorização dos problemas (1 à 5): 1 - menos importante e 5 mais importante
Execução e Controle
A - Falta de detalhamento robusto nas intervenções planejadas

(

)

B - Baixa capacidade de correção dos desvios monitorados e controlados

(

)

C - Falta de controle integrado da realização

(

)

D - Pouco tempo de análise

(

)

E - Falta de comprometimento dos fornecedores externos com os clientes

(

)

F - Falta de um responsável pela intervenção

(

)

G - Necessidade constante de alteração da priorização dos próximos
serviços

(

)

H - Falta de avaliação da eficiência dos recursos

(

)

I - Pouca análise relativa aos custos das intervenções

(

)

