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RESUMO

Segundo o Fórum Econômico Mundial, a indústria do petróleo está passando por sua
pior crise nas últimas três décadas e as empresas precisam se concentrar no custo e melhorar
sua eficiência operacional. Uma abordagem comum para esse propósito é a melhoria contínua,
mas com o atual baixo nível de disponibilidade de recursos, algum tipo de ordem de prioridade
precisa ser adotado para a implementação das mesmas. Este trabalho visa ajudar a fazer melhor
uso dos recursos disponíveis, propondo uma diretriz sobre como desenvolver e priorizar ideias
de melhoria de processos e ilustrar seu uso em um exemplo. O desenvolvimento deste artefato
foi feito usando a metodologia Design Science Research (DSR). Após uma Revisão Sistemática
da Literatura (SLR), cobrindo as principais bases de dados de vários setores, incluindo o
OnePetro, foi proposta uma sugestão de roteiro para uso das ferramentas mais adequadas para
a priorização na melhoria de processo. Foi identificado que o DMAIC (Definir - Medir Analisar - Melhorar - Controlar) é a ferramenta mais recomendada para melhoria de processos
e o Processo de Hierarquia Analítica (AHP) tem bom desempenho na priorização. Então, o
método proposto une DMAIC e AHP em um único artefato. Com base nisso, um procedimento
passo-a-passo foi desenvolvido sob medida para a indústria de petróleo. Para verificar a
precisão do método, o mesmo foi aplicado em uma célula de Canhoneio Conduzido por
Tubulação (TCP) no ambiente de águas ultra profundas do Brasil. Durante o SLR foi notado
que o interesse sobre a priorização de melhoria de processos está em uma tendência crescente
de 2007 até hoje, mas a grande maioria dos artigos relevantes está concentrada em apenas
alguns setores e a indústria do petróleo ainda não está entre eles. O caso estudado confirmou a
efetividade do processo DMAIC proposto, utilizando a técnica Delphi, ajudando a criar 15
ideias de melhoria e a ordem de priorização aconselhada pelo AHP demonstra boa
correspondência com os resultados alcançados por suas respectivas implementações. Todas
estas ideias juntas economizaram, em média, 25 horas de tempo de sonda para cada execução
de TCP (42% do tempo operacional) e, ao mesmo tempo, aumentaram a segurança do processo.
Isto representa uma quantia superior a 10MM USD para uma campanha de completação de um
campo neste tipo de ambiente. A inovação da integração proposta entre DMAIC e AHP vai
permitir que a indústria petrolífera continue evoluindo, mesmo em tempos difíceis, quando o
setor estiver sofrendo com restrições de recursos. A indústria de commodities é conhecida por
ser cíclica e outra crise virá, então saber qual investimento priorizar trará as melhores taxas de
retorno para a indústria a qualquer momento.

Palavra-chave: melhoria de processo, tomada de decisão, DMAIC, AHP, DSR, SLR.
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ABSTRACT

According to World Economic Forum, oil industry is passing through its worst crisis
in the last three decades and companies need to focus on cost and improving their operations
efficiency. A common approach for this purpose is continuous improvement, but with current
low level of resources availability, some sort of priority order needs to be adopted for
enhancements implementation. This work aims to help making best use of the available
resources by proposing a guideline on how to develop and prioritize process improvement ideas
and illustrate its use in an example. Development of this artefact was done using Design Science
Research (DSR) methodology. Suggestion of most appropriate tools for prioritization on
process improvement was proposed after a Systematic Literature Review (SLR) covering main
data bases of several industries, including OnePetro. Was found that DMAIC (Define - Measure
- Analyze - Improve - Control) is the most recommended tool for process improvement and
Analytic Hierarchy Process (AHP) has good performance on prioritization, so the proposed
method joins DMAIC and AHP in only one artifact. Based on that a step-by-step procedure has
been tailor made for petroleum industry. To verify method´s accuracy, it has been applied on a
Tubing Conveyed Perforation (TCP) cell in Brazil ultra-deep-water environment. During SLR
was noticed that interest about process improvement prioritization is on an increasing trend
from 2007 till today, but vast majority of relevant articles are concentrated in only few
industries and oil industry still not among them. The case study showed satisfactory results with
proposed DMAIC process, using Delphi technique, helping to create 15 improvement ideas and
prioritization order advised by AHP shows a good match with results achieved by their
respective implementations. All these ideas together saved on average 25 hours of rig time for
each TCP run (42% of operational time) and simultaneously increased process safety. This
represents considerably more than 10MM USD for a field completion campaign on this type of
environment. The novelty of the proposed integration between DMAIC and AHP is going to
allow oil industry to continue evolving, even during difficult times, when industry is suffering
with resources constrains. Commodity industry is known for being cyclic and another crisis is
certain to come, so knowing what investment to prioritize is going to bring the best return rates
to the industry at any point of time.

Keywords: process improvement, decision making, DMAIC, AHP, DSR, SLR.
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1

INTRODUÇÃO

Este capítulo visa justificar ao leitor a importância deste trabalho. Elementos
importantes para este fim são explicitados ao longo do texto, como oportunidades, viabilidade
e campo de aplicação. Para isto, de início é demonstrado em que contexto a discussão se insere,
se define o problema em questão de forma explícita e os objetivos almejados são elencados.
Por fim, é explicada a organização do trabalho apresentado e as delimitações do estudo.

1.1

CONTEXTUALIZAÇÃO

De acordo com o Fórum Mundial de Economia (Crooks, 2016), a indústria petrolífera
passa por sua pior nas últimas três décadas. Uma breve análise do gráfico de preço do barril de
petróleo Brent ao longo dos últimos doze anos (Figura 1 – linha contínua) seria o suficiente
para concluir que o setor já vivenciou momentos mais prósperos. Em um intervalo de um ano
e meio o preço da commoditie caiu de 100 USD para um valor abaixo de 30 USD por barril e
desde então vem se recuperando de forma tímida.

Preço do barril de petróleo Brent

Figura 1 – Preço do barril de petróleo Brent ao longo dos últimos 12 anos

Ano
Fonte: Adaptado de EIA (2019)

Com auxílio das linhas de tendência desenhadas na Figura 1 (linhas tracejadas), é
possível constatar que apesar do valor do barril não estar abaixo de 40 dólares americanos o seu
valor máximo de comercialização vem decrescendo através dos anos. Juntando isso a
constatação de que as reservas ainda não exploradas são as que possuem maior dificuldade
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técnica, ou seja, as que apresentam maior custo de produção, conclui-se que as margens de lucro
do setor vêm se deteriorando de forma rápida.
Handscomb, Sharabura e Woxholth (2016), da empresa de consultoria McKinsey,
afirmam que enquanto os preços permanecerem baixos, a indústria deverá repensar a maneira
que opera, focando em custo, eficiência e velocidade. Portanto, para manter a competitividade
e, por consequência, sua prosperidade sustentada, as petroleiras vão precisar revisitar suas
operações e processos tendo em mente os três pilares mencionados (Porter, 1999). Para isto,
será preciso determinar quais as técnicas que melhor se adequam a este propósito.
Segundo Mishra e Kumar Sharma (2014), as empresas devem melhorar seus processos
de maneira continua para conseguirem sobreviver. Para atender este objetivo, muitas
companhias estão fazendo uso da melhoria contínua, abrangendo aqui tanto melhorias
incrementais quanto disruptivas (Bhuiyan e Baghel, 2005).
Nesta busca incessante por progresso, diversas ideias surgem ao mesmo tempo.
Contudo, conforme já mencionado, a indústria foco desta pesquisa já passou por momentos
mais prósperos e onde antes havia recursos suficientes para implementar todas as possibilidades
de melhoria sem haver a necessidade de qualquer ordem de prioridade, hoje os recursos são
escassos e, por isto, algum método científico de priorização precisará ser estabelecido.

1.2

PROBLEMA

Um time apropriado de indivíduos, uma técnica estruturada de solução de problemas
e um forte suporte gerencial, são apontados por Simon e Canacari (2012) como os três
elementos necessários para que poucos desafios possam ser considerados complexos em
demasia. A fim de facilitar o desafio de melhorar determinado processo, o presente estudo visa
contribuir com uma técnica estruturada de solução de problema e por isto apresenta o seguinte
problema de pesquisa: é possível, varrendo a literatura, roteirizar artefatos para
elaboração e priorização de melhorias de processos no setor de serviços de petróleo?
Yin (2015) sugere a definição de uma unidade de análise (“caso”). Dessa forma, diante
da questão de pesquisa proposta, a unidade de análise deste trabalho se refere à operação de
canhoneio conduzido por tubulação em poços de águas profundas e ultraprofundas no Brasil.
1.3

OBJETIVO
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O objetivo geral desta dissertação define-se por propor um roteiro de artefatos para
elaboração e priorização de melhorias de processo no setor de serviços de petróleo.
Embasado nos conceitos pré-existentes na literatura, busca-se sugerir uma sequência
organizada de ferramentas que estimulem a criação e priorização de novas ideias que possam
auxiliar no progresso do setor de óleo e gás. Em seguida, foi analisada a adequação do roteiro
elaborado em um caso prático.
A fim de se atingir o objetivo geral, foram propostos alguns objetivos específicos. São
eles:
•

Identificar os métodos de criação de melhorias apontados na literatura como
os mais adequados;

•

Identificar os métodos de tomada de decisão apontados na literatura como os
mais apropriados para priorização de melhorias;

•

Verificar a adequação da base conceitual existente, a fim de propor um roteiro
para elaboração e seleção de melhorias na indústria do petróleo;

•

1.4

Validar o resultado dos estudos por meio de sua aplicação em um caso prático.

JUSTIFICATIVA

A razão de existência deste estudo pode ser justificada de acordo com quatro aspectos
principais: importância; oportunidade; viabilidade e campo de aplicação. Para os três primeiros
ainda é necessário especificar qual ótica estará sendo observada, já que esta pode ser: para o
autor do trabalho em sua formação acadêmica; sua progressão profissional; para a
indústria/empresa estudada; para a instituição de ensino ou ainda para a ciência explorada, no
caso, teorias e práticas da Engenharia de Produção.
No tocante à importância para o aluno, este se encontra no momento como gerente de
operações de uma empresa prestadora de serviço no ramo da indústria estudado. As habilidades
desenvolvidas irão auxiliá-lo a estimular a criação de novas ideias de forma estruturada em seu
time e ainda saber em qual delas alocar recursos. Na sua formação acadêmica serão
solidificados os conhecimentos referentes a ciclos de melhoria de processo, análise de tomada
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de decisão e conceitos de estatística necessários para o desenvolvimento do trabalho questão.
Estudando a empresa prestadora de serviço no setor de óleo e gás reconhecida pela
Forbes (2019) como a segunda maior do mundo no que diz respeito a valor de mercado, foi
possível notar que não há um roteiro estruturado para as equipes avaliarem suas operações
locais, analisarem oportunidades de melhorá-las e selecionar quais avanços implementar e em
qual ordem. Desta forma, a implementação de um novo método contribuirá para que a empresa
tenha maior compreensão e controle de seus principais processos, assim como uma maior
assertividade no momento de tomada de decisão ao priorizar quais ideias implementar.
Considerando a ausência de um guia desta natureza em uma empresa multinacional
deste porte, pode-se inferir que esta carência possa existir para diversas outras empresas do
ramo, fazendo com que a importância deste estudo não se restrinja apenas a empresa analisada,
mas a toda a indústria em que a mesma está inserida.
A instituição de ensino que está dando suporte ao estudo contribuirá para o fomento
de uma linha de pesquisa que pode incentivar os laboratórios hora existentes, além de envolver
e aumentar o interesse em pesquisa dos alunos matriculados na graduação e estimular a adesão
ao programa de mestrado/pós-graduação a depender dos resultados obtidos.
Vê-se como oportunidade para o aluno um crescimento profissional devido a criação
e implementação de novas ideias nos processos vigentes. No que tange a academia, o mesmo
pode também se destacar via publicações nas revistas e jornais mais relevantes dentro do seu
ramo de atuação. Isto pode no futuro auxiliá-lo a alcançar aceitabilidade na pesquisa e
licenciatura.
Este estudo ainda traz como oportunidade tanto para a indústria quanto para a ciência
a possibilidade de abrir caminhos para outras pesquisas, caso esta não seja conclusiva. Além
disto, enseja a possibilidade de se discutir sobre critérios de tomada de decisão e quem seriam
os decisores e avaliadores mais recomendados para cada caso.
A universidade terá seu nome vinculado aos possíveis avanços alcançados. Caso estes
sejam consideráveis, a mesma terá a oportunidade de chamar atenção da indústria em questão,
que se localiza próxima ao campus da UFF em Rio das Ostras, e assim atrair investimentos para
desenvolver produtos customizados para cada caso.
Quanto à viabilidade da realização deste estudo, é interessante ressaltar que nenhum
dado estratégico e/ou confidencial de qualquer empresa precisará ser divulgado. O aluno possui
livre acesso às informações necessárias.
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De forma inicial se dará ênfase a utilização de ferramentas computacionais mais
simples (planilhas e correio eletrônico) para garantir que o estudo pode ser replicado por
qualquer pessoa em qualquer empresa do ramo. Se houver disponibilidade de recursos, há
intenção de disponibilizar uma ferramenta computadorizada para facilitar a implementação
deste roteiro.
Sobre o campo de aplicação, vale ressaltar que o roteiro proposto pode ser replicado
para organizações dos mais variados mercados de atuação, tomando-se o cuidado de rever as
atividades/ferramentas propostas para cada situação, com ênfase aos critérios de tomada de
decisão. Contudo, este trabalho se limitará a estudar o caso de operação de canhoneio conduzido
por tubulação em poços de águas profundas e ultraprofundas no Brasil.

1.5

DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

Apesar do roteiro ser desenvolvido de forma genérica para atender qualquer serviço
na indústria de exploração e produção de petróleo, a validação do trabalho se baseará nos
resultados obtidos através da aplicação do roteiro em uma célula de canhoneio TCP (canhoneio
conduzido por tubos, tradução livre para Tubing Conveyed Perforation) na empresa com maior
fatia de mercado nos anos de 2017, 2018 e 2019 para este tipo de serviço no Brasil.
Em se tratando de Brasil, será feita mais uma restrição no que tange ao tipo de ambiente
operacional, dada a importância das operações em águas profundas (400m < lâmina de água <
1500m) e ultraprofundas (> 1500m) no que diz respeito ao volume de reservas e ao impacto
financeiro das melhorias.
De acordo com relatório anual fornecido pela ANP (Tabela 1), entre 80% e 95% das
reservas provadas estão localizadas no mar, resultado este que pode ser obtido por meio da
análise das linhas “mar total” e “terra total”. Em decorrência das localizações geográficas
descritas na tabela, ainda é possível depreender que a maioria delas se encontram em águas
profundas e ultraprofundas.
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Tabela 1 – Volumes declarados pelos operadores em 2018

Fonte: Adaptado de ANP (2019)

Sondas capacitadas a operar nesses tipos de ambientes possuem uma diária média ao
redor do mundo de 200k USD/dia, tal valor pode ser observado no gráfico de barras da figura
2. Como o nível de utilização da frota mundial estava decrescendo (linha da figura 2), os preços
seguiram a lei de oferta e demanda e também caíram. Contudo, já é possível notar uma leve
melhora na utilização e um consequente aumento nos preços das sondas. Note-se que este valor
já foi bastante descontado ao longo da crise, já que em 2014 a mesma média se encontrava entre
500 – 600k USD/dia. Devido aos altos custos operacionais, mesmo pequenas melhorias de
eficiência ou planejamento podem ter um grande impacto financeiro.

Fonte: Adaptado de IHS (2017 e 2019)
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1.6

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este documento consiste em seis capítulos. O primeiro contempla a introdução do
trabalho, aonde se disserta tanto sobre a contextualização quanto sobre o problema de pesquisa
e os objetivos almejados (geral e específicos). Logo em seguida, são apresentadas as
justificativas para a realização deste trabalho e a estrutura da dissertação.
O segundo capítulo aborda a seleção e justificativa da Metodologia de Pesquisa
utilizada para construir o processo de investigação desta tese. Também foram considerados
neste capítulo as classificações da pesquisa no que diz respeito a natureza da pesquisa, a
abordagem adotada, o tipo de objetivo almejado e o método científico utilizado.
O capítulo três é constituído pela revisão sistêmica da literatura sobre priorização de
melhoria de processo. Após as ferramentas mais indicadas serem determinadas, é
disponibilizada a fundamentação teórica dos assuntos apontados, a fim de buscar conhecimento
na literatura desenvolvida até o momento sobre as técnicas escolhidas para a estruturação de
um processo de criação de melhorias e consequente priorização das mesmas. É ainda neste
capítulo que o roteiro proposto é descrito em detalhes.
No capítulo quatro, aplica-se o processo em uma atividade específica da indústria de
óleo e gás, configurando-se assim como uma pesquisa aplicada. O processo utilizado como
exemplo é o de canhoneio conduzido por tubulação em águas profundas e ultraprofundas. Ao
fim os resultados obtidos são discutidos, tendo foco na validade do método proposto, buscando
confirmar se os objetivos propostos foram alcançados.
Por último, no capítulo cinco, são explicitadas as considerações finais do trabalho,
englobando: conclusões, limitações, principais dificuldades e proposições de estudos futuros.
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2

METODOLOGIA

A etimologia da palavra ajuda a determinar que metodologia (meta: busca / hodos:
caminho / logia: estudo) é o estudo dos métodos e estes dizem respeito a como fazer algo. Já o
dicionário Oxford (Lexico, 2019) resume como sendo o conjunto de procedimentos para a
realização de algo, que neste caso é uma pesquisa.
Segundo Kothari (2004), a metodologia de pesquisa é a maneira de resolver problemas
de forma sistemática e que nela serão estudados todos os passos que serão adotados pelo
pesquisador durante o estudo do problema proposto. Este autor ainda afirma que na metodologia
não são apenas explicados os métodos a serem utilizados, mas também é justificada a escolha
deles. Case e Light (2011) complementam afirmando que é neste momento que o pesquisador
utiliza argumentos teóricos para justificar os métodos e design da pesquisa proposta.
Antes de iniciar uma pesquisa, tão importante quanto saber o objetivo do estudo, é
planejar o caminho que se pretende tomar para explorar tal assunto. As ambições precisam levar
em consideração os recursos disponíveis, tais como: tempo, equipe e recursos materiais e
financeiros. Sokovic, Pavletic e Pipan (2010) concluíram que as metodologias e técnicas serão
consideradas apropriadas apenas se as mesmas se adequarem às necessidades e demandas da
equipe (objetivo), forem aplicadas de forma correta (rigor) e se adequarem a abordagem da
organização (contexto).
Tabela 2 – Resumo das principais classificações metodológicas

Fonte: Adaptado de Lacerda et al (2007a & b).
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Portanto, é preciso definir o que se espera do trabalho. Nesta dissertação, busca-se o
que Kothari (2004) classifica como um estudo de natureza aplicada, já que o resultado almejado
se caracteriza por encontrar e aplicar uma solução para uma determinada classe de problemas
(propor roteiro de artefatos para elaboração e priorização de melhorias de processo no setor de
serviços de petróleo), ajudando desta forma os profissionais a resolverem desafios oriundos de
suas atividades diárias (Saunders, Lewis e Thornhill, 2012). Caso focasse mais em
generalizações e formulações de teorias, seria classificada como de natureza básica, conforme
ilustrado na tabela 2. Embora haja distinção entre as naturezas, elas não são excludentes
(Saunders, Lewis e Thornhill, 2012), pois pode haver avanço do conhecimento científico ao
mesmo tempo que se ajuda aos profissionais a resolverem problemas.
Salienta-se que esta pesquisa tem por objetivo criar um método de processo decisório
e verificar a adequação da base conceitual existente na classe de problemas abordada. Este tipo
de objetivo é classificado por Kothari (2004), Lacerda et al (2007a) e por Lacerda et al (2007b)
como sendo um objetivo exploratório, pois tem o intuito de ganhar familiaridade com um
fenômeno ou adicionar uma nova ideia a ele (Kothari, 2004). Este trabalho se enquadra no
segundo caso, o de adicionar novas finalidades a uma ideia já existente.
Para tanto o autor fará uso do método científico indutivo, o mais comum a ser aplicado
à pesquisa gerencial / administrativa, já que os estudos nesta área costumam surgir de
observações da realidade (Dresch, Lacerda e Antunes Jr., 2015). O cientista que usa o método
indutivo parte do pressuposto de que se pode inferir uma ideia ou conhecimento científico a
partir da observação de um objeto de estudo (Saunders, Lewis e Thornhill, 2012 e Chalmers,
1999). A maior crítica sofrida por este método científico vem do processo de generalização,
momento em que se pretende afirmar que o conhecimento gerado através da observação de
alguns fenômenos pode ser aplicado a qualquer fenômeno da classe em estudo, mesmo àqueles
que não tenham sido observados ou aos que não são possíveis de observar (Chalmers 1999;
Eisenhardt 1989 Saunders, Lewis e Thornhill, 2012).
No tocante ao procedimento técnico, pode haver alguma dúvida sobre qual seria o mais
adequado para esta pesquisa dentre os três citados por Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015)
como os mais usados em pesquisas do ramo gerencial / administrativa: estudo de caso, pesquisa
ação e design science research. De acordo com os estudos de Yin (2003), a metodologia estudo
de caso é mais adequada quando o pesquisador tem interesse em entender como ou porque algo
ocorre. Na Tabela 3 também é possível encontrar a definição de Lacerda (2013) para esta
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metodologia e ele a descreve como sendo adequada para auxiliar na compreensão de fenômenos
sociais complexos. Contudo, o objeto de estudo em questão não possui muito em comum com
tais motivações, já que não há interesse em detalhar ou compreender o evento, mas sim propor
algo que ainda não é feito.
Tabela 3 – Principais metodologias de pesquisa encontradas na engenharia de produção
Características

Design Science
Research

Estudo de caso
tradicional

Pesquisa-ação
tradicional

Objetivos

Desenvolver
artefatos que
permitam soluções
satisfatórias aos
problemas práticos

Auxiliar na
compreensão de
fenômenos sociais
complexos

Resolver ou
explicar problemas
de um determinado
sistema gerando
conhecimento para
a prática ou para a
teoria.

Projetar e
prescrever

Explorar,
descrever, explicar
e predizer

Explorar,
descrever, explicar
e predizer

Tipo de
conhecimento

Como as coisas
deveriam ser

Como as coisas são
ou como se
comportam

Como as coisas são
ou como se
comportam

Avaliação dos
resultados

Aplicação,
Simulação ou
Experimento.

Confronto com a
teoria

Confronto com a
teoria

Fonte: Adaptado de Lacerda et al., (2013)

Restam, portanto, duas metodologias que alguns autores acreditam ser bastante
semelhantes: pesquisa-ação (AR = Action Research) e design science research (DSR). Dentre
estes autores, o de maior destaque é Järvinen (2007), que já conta com mais de 370 citações do
seu artigo intitulado “Pesquisa-ação é semelhante a Design Science” (tradução livre de “Action
Research is Similar to Design Science”). Neste trabalho o autor enumera cinco atividades
principais em comum no ciclo de pesquisa dos dois procedimentos técnicos. Ele também
compara na tabela 4 sete características de AR e seis características de DSR que mostram o
quão similares os dois são. Ambos buscam solucionar problemas reais e ao mesmo tempo
contribuir com o conhecimento científico, o que vai ao encontro do que se busca no estudo em
questão.
Considerando estes estudos e todas as semelhanças apontadas, é possível afirmar que
uma escolha entre AR e DSR pouco impactaria no resultado almejado, mas a fim de buscar a
melhor adequação possível, estudos que vislumbram diferenciar tais metodologias foram
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analisados. Livari e Venable (2009) concordam que AR e DSR possuem diversas semelhanças
e em muito se sobrepõem, mas afirmam ser muito ambicioso afirmar a igualdade entre AR e
DSR. Devido a isto procuraram destacar as diferenças entre eles e a que mais evidencia a menor
adequação da pesquisa-ação ao estudo em questão é o fato dela requerer um cliente específico
e bem definido, o que aqui não se aplica já que o roteiro almejado procura ser aplicável em
qualquer empresa da indústria de óleo e gás. Portanto o procedimento técnico a ser utilizado
será o DSR.
Tabela 4 – Similaridades entre pesquisa ação e DSR
Design Science Research

Pesquisa-ação tradicional

Os produtos da design science são avaliados em
função de critérios de valor ou utilidade

A pesquisa-ação enfatiza o aspecto
utilitário do futuro sistema do ponto
de vista das pessoas

Design science produz conhecimento de design
(conceitos, construções, modelos e métodos).

A pesquisa-ação produz
conhecimento para orientar a
prática na modificação.

Construção e avaliação são as duas principais
atividades da design science.

Pesquisa-ação significa tanto ação
quanto avaliação.

DRS é iniciada pelo (s) pesquisador (es) interessado
(s) em desenvolver regras tecnológicas para um
determinado tipo de questão. Cada caso individual é
orientado principalmente para resolver o problema
local em estreita colaboração com a população local.

A pesquisa-ação é realizada em
colaboração entre o pesquisador e o
sistema do cliente

Design Science resolve problemas de construção
(produzindo inovações) e problemas de melhoria
(melhorando o desempenho de entidades existentes).

Pesquisa-ação modifica uma dada
realidade ou desenvolve um novo
sistema

DSR é iniciada pelo (s) pesquisador (es) interessado
(s) em desenvolver regras tecnológicas para um
determinado tipo de questão. Cada caso individual é
orientado principalmente para resolver o problema
local em estreita colaboração com a população local.

O pesquisador intervém na
configuração do problema.

O conhecimento é gerado, usado e avaliado através
da ação de construção.

O conhecimento é gerado, usado,
testado e modificado no decorrer do
projeto de pesquisa-ação.

Fonte: Adaptado de Järvinen (2007)

Na tabela 3, Lacerda et al. (2013) destacam que em pesquisas onde se propõe o
desenvolvimento de artefatos que promovam projetar e prescrever soluções satisfatórias a
problemas práticos é apropriada a utilização do método DSR (Dresch, Lacerda e Antunes Jr.,
2015). Como o objetivo geral da presente pesquisa é propor um artefato que pudesse ser
utilizado em uma determinada classe de problemas, foi escolhido o método DSR, pois segundo
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Koskela (2008), o objetivo do DSR é desenvolver soluções cientificamente embasadas que
estão aptas a resolver problemas do mundo real. Essa característica é também destacada por
Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015) quando afirmam que no DSR, as pesquisas são orientadas
a solução de problemas por meio da produção de sistemas que ainda não existem, seja
modificando sistemas existentes ou inventando novos artefatos que proporcionem melhores
soluções.
No que diz respeito à abordagem, Creswell (2014) afirma que um estudo pode ser
classificado de três maneiras: qualitativo, quantitativo e uma mistura entre ambos. Devido à
última possibilidade de classificação, as duas primeiras não devem ser encaradas como
excludentes, mas sim polos opostos dentre os quais pode-se encontrar infinitas possibilidades
de combinação (Newman e Benz, 1998). Ou seja, um estudo vai tender para um dos polos, mas
sempre será possível incorporar elementos do outro. Portanto, no que diz respeito a este
trabalho, ele tende para uma abordagem quantitativa, já que visa provar com números o que for
por ele proposto, mas não deixa de ter uma contribuição qualitativa, pois abrange áreas
subjetivas como criação de ideias e tomada de decisão.

2.1

DESIGN SCIENCE

Herbert Simon é considerado um pioneiro em Design Science, haja visto ter sido ele
quem inspirou a distinção entre ciências exploratórias (ciência tradicional) e as ciências do
artificial (Design Science) em seu trabalho seminal publicado em 1969 sobre este assunto (As
Ciências do Artificial, tradução livre de “The Sciences of the Artificial”) (van Aken 2004;
Horváth 2004; Manson 2006; Pandza e Thorpe 2010, Vaishnavi e Kuechler 2009). O argumento
usado por Simon para diferenciar essas ciências se baseou no fato que explicar como as coisas
são não é suficiente, uma ciência interessada em como as coisas deveriam ser também é
importante (van Aken 2004, Pandza e Thorpe 2010).
Pesquisas conduzidas sob o paradigma das ciências tradicionais, como as ciências
naturais e sociais, resultam em estudos focados em explicar, descrever, explorar ou prever
fenômenos e as relações existentes entre eles (van Aken 2004; Gibbons e Bunderson 2005;
Manson 2006). No entanto, as ciências tradicionais podem ter limitações quando o objetivo é
realizar estudos que possam ter outros objetivos, como prescrever soluções e métodos para
resolver um determinado problema ou até mesmo projetar um novo artefato. Segundo van Aken
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(2004), uma ciência que visa prescrever uma solução pode ajudar a reduzir a lacuna existente
entre teoria e prática.
Simon (1996) diferenciou uma solução ótima (ideal) de uma solução satisfatória da
seguinte forma: “O tomador de decisão pode escolher entre decisões ótimas em um mundo
simplificado ou decisões boas o bastante que são satisfatórias em um mundo mais próximo da
realidade” (Simon, 1996). Este objetivo implica em definir de maneira clara o que são
resultados satisfatórios. A definição de um resultado satisfatório pode ser alcançada de duas
maneiras: (i) consenso entre as partes envolvidas no problema ou (ii) avanço da solução atual,
comparado às soluções geradas pelos artefatos anteriores.
Design Science reconhece que os problemas nas organizações tendem a ser específicos
e essas especificidades poderiam, de alguma forma, impedir a generalização do conhecimento.
Apesar disso, soluções propostas pelo Design Science devem permitir a generalização das
prescrições para uma determinada classe de problemas (van Aken, 2004), pois foram
desenvolvidas através de pesquisa (Venable, 2006). Venable (2006) diz que as soluções
propostas para problemas práticos podem contribuir para melhorar teorias e que tais teorias ou
novas ideias devem apresentar melhorias para uma determinada tecnologia ou problema. Essa
generalização para uma classe de problemas pode permitir que outros pesquisadores e
profissionais em várias situações usem o conhecimento gerado.

2.2

DESIGN SCIENCE RESEARCH E SUAS ETAPAS

A DSR é o método orientado a solução de problemas específicos por meio de soluções
satisfatórias. Ele tem como objetivo construir e avaliar artefatos ou prescrições que permitam
transformar situações, alterando suas condições para estados melhores e desejáveis (March and
Smith 1995; March and Storey 2008).
Esta é uma metodologia de pesquisa voltada para prática e Cole et al. (2005) enfatizam
sua importância se baseando em uma visão pragmática que acredita na incapacidade de se
separar a utilidade da verdade, já que para ele “a verdade está na utilidade” (Cole et al. 2005,
p. 3). Contudo, é sempre importante não perder de vista que DSR deve também contribuir para
a melhoria das teorias. (Cole et al. 2005; Gregor and Jones 2007; Walls et al. 1992).
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Uma vez que o foco da DSR precisa ser a utilidade, a pesquisa deste tipo necessita
sempre considerar a relevância do assunto a ser tratado para as organizações em questão. O
resultado das investigações (artefatos) deve poder ser usado pelos profissionais das
organizações de forma a resolver problemas práticos. Contudo, antes de implementá-los, eles
precisam ser avaliados e sua importância justificada. Uma boa maneira de iniciar uma pesquisa
é através de consulta as bases de conhecimento já existentes, já que nelas é possível encontrar
práticas já avaliadas e aprovadas pela comunidade acadêmica (Hevner et al. 2004).
Para auxiliar na condução da DSR, Hevner et al. (2004) e March e Storey (2008)
estabeleceram sete critérios a serem considerados pelos pesquisadores:
1. Definição de um problema específico que tenha relevância para uma organização;
2. Pesquisador deve fazer aplicação rigorosa do método e demonstrar que nenhum outro
método se aplicaria na resolução deste problema;
3. É essencial que o pesquisar conduza o processo com a intenção de entender o problema
para assim propor uma possível solução para resolvê-lo;
4. Criação de um novo artefato viável;
5. A utilidade do artefato deve ser explicada e sua eficácia avaliada;
6. A contribuição da pesquisa deve ser clara para profissionais interessados em resolver
problemas similares e para comunidade acadêmica aumentar o conhecimento no
assunto;
7. Os resultados da pesquisa devem ser comunicados às partes interessadas.
Durante a revisão de literatura foram encontrados diversos métodos propostos para a
execução da DSR. Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015) sintetizaram diversos deles na tabela
5. Ao analisar esta tabela, é possível notar uma unanimidade dentre os autores pesquisados na
utilização das etapas definição do problema, sugestão de possível solução e desenvolvimento
da solução proposta, e ainda 87% (13/15) deles incluíram a avaliação dos resultados obtidos
após o desenvolvimento em sua rotina.
Sobre as etapas menos utilizadas, o autor deste trabalho tem por opção realizar a revisão
bibliográfica, tendo em vista uma afirmativa feita tanto por Silva e Menezes (2005), quanto por
Freitas (2016), que dizem que esta etapa é importante também para analisar o estado atual do
conhecimento na área de interesse e verificar se já foram publicadas respostas que se
assemelhem ao objeto de estudo.
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Portanto, o autor deste trabalho irá se basear tanto nas etapas mais frequentes de acordo
com os autores pesquisados (tabela 5) quanto em uma revisão da literatura, tendo assim a lista
de etapas ilustrada na figura 3.
Figura 3 – Etapas do método proposto

Fonte: Adaptado de Järvinen (2007) & Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015)
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Ano

Autores

1980

Bunge

1990

Takeda et al.

1991

Eekels e Roozemburg

1991

Nunamaker, Chen e Purdin

1992

Walls, Wyidmeyer e Sawy

2004

Vaishnavi e Keuchler

2004

Hevner et al.

2005

Cole et al.

2006

Manson

2007

Peffers et al.

2007

Gregor e Jones

2008

March e Storey

2009

Baskerville, Pries-Heje e Veneble

2011

Alturki, Gable e Bandara

2012

Van Aken, Berends e Van der Bij

Sugestão
Definição Revisão
Desenvolde
do
da
possíveis vimento
problema literatura
soluções

Avaliação

Tabela 5 – Principais etapas do método design science research

Fonte – Baseado em Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015)
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para Webster e Watson (2002) uma revisão da literatura relevante é uma característica
essencial de qualquer projeto acadêmico. Isto porque, uma revisão eficaz cria uma base sólida
para o avanço do conhecimento, facilitando o desenvolvimento de teorias, resumindo áreas
onde existe uma infinidade de pesquisas e descobrindo áreas onde a pesquisa é necessária.
Anand et al. (2007) suporta a importância da revisão bibliográfica, afirmando que a
má qualidade desta etapa pode comprometer todo o estudo. Isto se deve ao fato da revisão da
literatura ser peça fundamental para o encaminhamento adequado de um problema de pesquisa,
desde a definição do problema até a interpretação dos resultados.
Para Silva e Menezes (2005), o conteúdo da revisão bibliográfica deve abordar o que
já se sabe sobre o tema, quais as lacunas existentes e os principais entraves teóricos. Em outras
palavras, se presta a verificar se alguém já publicou as respostas referentes ao assunto em
questão para decidir da pertinência da pesquisa. E também a identificar quais os métodos
utilizados em investigações similares, para decidir sobre qual seria o melhor a utilizar.
Freitas (2016) vai ao encontro de Silva e Menezes (2005) afirmando que o pesquisador
deve analisar o estado atual do conhecimento na sua área de interesse, para assim comparar as
abordagens metodológicas utilizadas, identificar semelhanças com o objeto a ser estudado e por
fim esclarecer eventuais conflitos. Esse processo de análise contribui para que o pesquisador
defina melhor o seu objeto de estudo e selecione os procedimentos e métodos a serem utilizados.
Para Webster e Watson (2002) um acadêmico é levado a se dedicar a um estudo
bibliográfico por dois motivos. Primeiro, quando se faz um progresso substancial em uma linha
de pesquisa e por isto está apto a compartilhar conhecimento e direcionar trabalhos futuros. Ou
então, antes de embarcar em um novo projeto, para conhecer o estado da arte e desenvolver
modelos teóricos a partir dela.
Neste trabalho a revisão bibliográfica foi realizada de forma prévia a um projeto. Esta
etapa almeja estudar o que foi descoberto e/ou proposto até o momento dentro da interseção
entre melhoria de processo e tomada de decisão, para ser utilizado como base metodológica e
procedimental a fim de propor um roteiro para melhoria de processo no setor de serviços de
exploração de petróleo.
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3.1

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

É de suma importância verificar o que tem sido abordado a respeito do assunto
proposto tanto dentro da indústria analisada, quanto na ciência como um todo. No primeiro
caso, para se averiguar a real necessidade deste tipo de estudo para as empresas de óleo e gás,
e no segundo, para servir como fonte de ideias, já que as soluções para as demandas desta
indústria podem já existir na experiência de outra.
Contudo, de acordo com Bem (1995), os autores de revisões de literatura correm o
risco de produzir listas de citações que confundem mais que auxiliam. Para evitar que isto
ocorra, será utilizada uma teoria orientadora chamada de abordagem PRISMA (Preferred
Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) proposta por Moher (2009). O
roteiro de seleção de artigos mencionado passa por quatro estágios: (a) identificação; (b) filtro;
(c) elegibilidade e, por fim, a (d) inclusão dos artigos no estudo.
Com o intuito de pesquisar o que há publicado a respeito do tema dentro da indústria
de exploração e produção de óleo e gás, será incluída no estudo a base de dados OnePetro, que
contempla vinte e oito jornais da área. Já para explorar o estado da arte no assunto, serão levadas
em consideração cinco bases de dados: Emerald Insight; Compendex; Scopus; Web of Science
e Wiley Online Library. Estas seis bases de dados foram consultadas em dezessete de junho de
2018 e os resultados foram todos copiados para uma planilha eletrônica no software Microsoft
Excel.
Após determinar as bases a serem consultadas, é necessário escolher as palavras de
busca mais apropriadas para identificar os artigos de interesse. Para isto foram feitos diversos
levantamentos preliminares que podem ser encontrados na tabela 6. A análise buscou termos
de maior abrangência para evitar um viés de pesquisa, e que contemplassem de maneira
simultânea os dois temas mais importantes do estudo, melhoria de processo e tomada de
decisão. Contudo, foi aplicada uma regra de restrição que diz respeito à quantidade de artigos
a serem explorados, já que os mesmos precisarão ser analisados mais a fundo sem qualquer
ferramenta informatizada para tal princípio. Portanto, foi estipulado que o universo inicial deve
ser inferior a mil artigos.
Primeiro foram feitas pesquisas dentro de cada tópico de forma individual para
encontrar quais são as palavras mais frequentes. Depois, os três termos mais comuns de cada
tópico foram combinados de forma aleatória. Como mostrado na tabela 6, a combinação dos
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termos mais frequentes de cada tópico resultou em mais de mil artigos, o que tornaria o processo
de análise muito longo para ser executado com os recursos disponíveis. Portanto, foi escolhido
para dar seguimento a esta etapa do estudo a combinação dos termos “Process improvement”
(tradução livre: melhoria de processo) e “Prioritize” ou “Prioritization” (tradução livre:
priorizar ou priorização), a qual correspondeu a quatrocentos e setenta resultados. A fim de
garantir a relevância das palavras de busca escolhidas para os artigos, elas foram buscadas
apenas nos títulos e/ou resumos dos documentos.
Tabela 6 – Escolha dos termos de busca
Busca
Tópico

Palavras de busca
"Process improvement"
Melhoria de
PDCA
processo
DMAIC
"Decision Making"
Prioritization/Prioritize
AHP
Tomada de TOPSIS
decisão MCDM
QFD
ELECTRE
PROMETHE

Interseção
(Melhoria
de processo
+ Tomada
de decisão)

"Process improvement" +
"Decision making"
"Process improvement" +
Prioritization/Prioritize
"Process Improvement" + AHP
PDCA + "Decision making"
PDCA + Prioritization/Prioritize
PDCA + AHP
DMAIC + "Decision making"
DMAIC + Prioritization/Prioritize
DMAIC + AHP

Compendex
Emerald
OnePetro (Engineering
Insight
Village)
650
7,684
388
143
549
15
36
526
94

Scopus

Web of
Science

13,734
1,130
1,050

6,314
741
481

Wiley
online
library
1,123
122
96

TOTAL
29,893
2,700
2,283

14,691
1,447
106
17
19
84
3
0

184,896
25,516
14,332
4,333
3,123
2,197
*
10

8,343
4,611
403
106
108
225
17
0

655,320
23,965
22,529
5,936
5,174
3,173
1,160
13

291,014
14,592
17,024
4,913
4,079
2,017
901
7

33,901 1,188,165
26,812 96,943
1,279
55,673
82
15,387
167
12,670
153
7,849
64
2,145
0
30

23

386

15

594

221

33

1,272

4

138

22

157

111

38

470

0
7
0
0
0
0
0

25
23
6
5
19
6
3

0
1
0
0
1
6
0

33
35
9
9
31
10
8

14
13
13
8
10
8
5

4
2
6
4
3
4
0

76
81
34
26
64
34
16

Fonte: Autoria própria (2019)

Após identificar artigos em diversas bases de dados, é necessário eliminar os que
estejam duplicados, já que diferentes bases de dados podem consultar jornais e revistas em
comum. Como resultado, foram obtidos duzentos e setenta e nove artigos.
Conforme demonstrado na figura 4, em seguida se deve realizar a etapa de filtro por
eligibilidade, onde de acordo com Soliman e Saurin (2017) cinco critérios de exclusão devem
ser aplicados: (i) textos não científicos; (ii) os que tiverem procedência de conferências; (iii)
capítulos de livro; (iv) artigos escritos em línguas diferentes do inglês; e (v) acesso negado ao
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conteúdo total do documento. Após esta etapa, cento e trinta e cinco artigos remanesceram na
base utilizada para o estudo.
Já na última etapa do processo de Moher (2009), o qual segue demonstrado de forma
gráfica através da figura 4, se deve analisar de forma qualitativa o conteúdo de todos os artigos
e selecioná-los de acordo com a relevância em relação ao tema abordado. A fim de reduzir o
tempo de análise, foram avaliados em passos nesta ordem: título, resumo e todo o conteúdo.
Caso algum destes não se enquadrasse no conhecimento buscado, o artigo era eliminado sem a
necessidade de prosseguir para o passo seguinte. Dentro desta rotina, foram eliminados mais
trinta e dois artigos, resultando em cento e três documentos de interesse para este estudo.
Figura 4 – Fluxo de informação através das diferentes fases da revisão sistemática da
literatura

470 entradas identificadas através
de busca nas bases de pesquisa

0 entradas adicionais identificadas
através de outras fontes

278 depois de remover as entradas duplicadas

278 entradas filtradas

146 entradas excluidas

132 artigos analisados
para eligibilidade

41 artigos excluidos
por alguma razão.

91 artigos incluidos na
síntese qualitativa

Fonte: Adaptado de Moher (2009).

A tabela 7 informa o quantitativo de artigos identificados através da busca da
combinação das palavras “prioritization” ou “prioritize” e “process improvement”, e também
a distribuição deles em relação as bases de dados ao longo de cada fase do processo de Moher
(2009). Importante ressaltar que na etapa de remoção dos artigos duplicados, foi escolhido a
Compendex como a base de dados a ser mantida de forma preferencial, pois o autor da pesquisa
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a considera como a de interface mais amigável e melhor sistema de filtros de busca.
Tabela 7 – Fluxo de informação por base de dados por fases da revisão sistemática da
literatura
Etapa

OnePetro

Identificação
Duplicado
Filtro
Elegibilidade

4
3
1
1

Compendex
(Engineering
Village)
138
137
33
24

Emerald
Insight

Scopus

Web of
Science

Wiley online
library

TOTAL

22
13
11
10

157
60
48
34

111
43
28
22

38
23
14
12

470
279
135
103

Fonte: Autoria própria (2019)

A figura 5 consiste no histograma de quantidade de publicações realizadas entre 1992
e junho de 2018. Cada barra representa o quantitativo combinado de cinco anos, com exceção
da última que ilustra apenas o que foi publicado de janeiro a junho de 2018. Por meio dele é
possível observar que de 1992 a 2007 o nível de interesse no estudo sobre a interseção entre
melhoria de processo e priorização era baixo e estável. Contudo, de 2008 em diante, foi notado
um crescente número de publicações nesta área do conhecimento. Se for adotada uma
abordagem conservadora, em que mesmo em um cenário de expansão de interesse a próxima
barra for projetada considerando a frequência do primeiro semestre de 2018 constante até 2022,
outra vez será apresentado um aumento de estudos sobre o assunto se comparado ao intervalo
anterior de cinco anos. Portanto, é possível afirmar que esta área do conhecimento vem
chamando atenção da comunidade acadêmica e sua relevância vem aumentando.
Figura 5 – Histograma do quantitativo de publicações separados por períodos de cinco anos

Fonte: Autoria própria (2019)

Webster e Watson (2002) discorrem sobre os dois tipos de revisões que existem.
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Primeiro, as que lidam com um tópico maduro, onde existe um quantitativo de pesquisa que
precisa de análise e síntese. Neste caso, uma revisão completa da literatura é conduzida e por
fim é proposto um modelo conceitual que sintetize as pesquisas existentes. Mas existem
também aquelas que abordam uma questão emergente e exploram a necessidade de
fundamentos teóricos que ainda precisam ser desenvolvidos. Este caso resultaria em uma
revisão bibliográfica mais curta e a contribuição surgiria dos novos fundamentos teóricos
propostos no desenvolvimento de um modelo conceitual. O estudo em questão se enquadra no
segundo cenário.
Apesar do crescente interesse ilustrado pela figura 5, pode-se verificar por meio da
figura 6 que a produção literária sobre assunto ainda se restringe principalmente aos ramos da
saúde, informática e manufatura, aonde se encontram 70% dos artigos selecionados. A presente
pesquisa visa validar dentro do ramo do petróleo os desenvolvimentos de modelo conceitual
propostos por outros setores, já que pela figura 6 pode-se notar que o tópico em questão possui
baixo índice de pesquisa no setor de óleo e gás.
Figura 6 – Gráfico de barras separando por indústria os artigos resultantes da revisão
sistemática da literatura.

Publicações por indústria
Óleo & Gas
Governo
Construção
Financeiro
Metalurgica
Telecomunicações
Química
Aeronáutica
Manufatura
Informática
Saúde
0.00%

5.00%

10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

Fonte: Autoria própria (2019)

Para tanto, serão aqui destacadas as publicações com mais de quarenta citações.
Através da figura 7 é possível notar que apenas 3 artigos se enquadram nesta classificação
(figura 7 – linha tracejada), são eles os de Chakravorty (2009), Pettersson et al. (2007) e Lehtola
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e Kauppinen (2006) com 91, 79 e 55 citações respectivamente, totalizando 225 referencias. De
forma breve os cinco trabalhos com número de citações entre trinta e quarenta (30 < n < 40, 05
documentos) também serão abordados na tabela 8 (figura 7 – linha pontilhada). Por fim, para
não negligenciar um universo rico de informação que não foi coberto pela pesquisa sistemática,
será abordada uma tese de doutorado que foi selecionada de forma caótica, de acordo com o
grau de semelhança com o objetivo supracitado.
Figura 7 – Ranking de arquivos por número de citações.

No de citações

# Citações vs. Ranking de citações
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Publicações com mais de 40 citações
Publicações com mais de 30 citações

0

10

20

30

40

50

60

Fonte: Autoria própria (2019)

70

80

90

Classificação por no de citações

Em seu artigo intitulado Programas seis sigma: um modelo de implementação
(tradução livre de “Six Sigma programs: An implementation model”), Chakravorty (2009)
aborda a crescente preocupação com as falhas de implementação dos programas de seis sigma.
Uma razão pela qual muitas falhas podem ser notadas é porque falta um modelo sobre como
orientar de maneira efetiva a implementação desses programas. Por isto ele propõe um método
que consiste em seis etapas e é ilustrado na figura 8. O primeiro passo é realizar análises
estratégicas direcionadas pelo mercado e pelo cliente. O segundo passo é estabelecer uma
equipe multifuncional de alto nível para impulsionar a iniciativa de melhoria. O terceiro passo
é identificar as ferramentas gerais de melhoria. A quarta etapa é realizar mapeamento de
processos de alto nível e priorizar oportunidades de melhoria. O quinto passo é desenvolver um
plano detalhado para equipes de melhoria de baixo nível, e o sexto passo é implementar,
documentar e revisar conforme necessário.
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Figura 8 – Modelo de implementação de programas seis sigma de Chakravorty (2009) e um
paralelo dele com DMAIC.

A ná lis e
e s tra té g ic a
(Me rc a do)

E s c olh e r tim e

D e f in ir

Id e n tif ic a r
fe rra m e n ta s d e
m e lh oria

Ma p e a m e n to
d e p roc e s s o
p ou c o
d e ta lh a do e
p rioriz a ç ã o de
in ic ia tiv a s

Me d ir e A n a lis a r

Pla n o
d e ta lh a do d e
im p le m e n ta ç ã
o

Im p le m e n ta r
d oc u m e n ta r e
re v is a r

Im p le m e n ta r e
C on trola r

Fonte: Autoria própria (2019)

É possível traçar um paralelo entre as etapas do modelo proposto por Chakravorty
(2009) com o DMAIC (Definir – Medir – Analisar – Implementar - Controlar), aonde as duas
primeiras etapas fariam parte da etapa definir. As duas etapas subsequentes poderiam ser
interpretadas como os passos medir e analisar do DMAIC e as duas últimas tarefas de
Chakravorty (2009) para uma boa implementação de um programa seis sigma são equivalentes
aos estágios implementar e controlar. Este paralelismo é abordado pelo autor ao longo de sua
revisão bibliográfica ao mencionar que a implementação de programas seis sigma usam o
procedimento DMAIC.
Outro tópico de destaque no mesmo estudo é o fato da importância de uma boa seleção
e priorização de projetos. O trabalho faz citação a Banuelas et al. (2006) para dizer que diversos
critérios podem ser adotados para este fim, dentre eles o índice de prioridade de Pareto e uma
análise de custo benefício, mas sem se aprofundar neste quesito.
Pettersson (2007) também traz uma grande contribuição apresentando um guia para o
processo de avaliação e planejamento de melhoria dentro do universo da informática. O ponto
de partida do autor é o fato de que as empresas precisam melhorar de forma contínua para se
manterem competitivas no mercado e estas melhorias precisam ser baseadas nos problemas
mais críticos para a organização específica, levando-se em consideração a viabilidade
econômica dos projetos.
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Um fato que merece destaque é a semelhança observada entre o guia apresentado e os
passos do DMAIC. A figura 9 mostra cada passo proposto por Pettersson (2007) e qual seria o
seu equivalente dentro do método mais famoso. Contudo, o conteúdo do artigo em questão
difere de Chakravorty (2009) por dar maior atenção a técnica de priorização que deve ser
aplicada. Ao longo do texto são analisadas quatro técnicas e a AHP (Analytical Hierarchy
Process) é apontada como sendo a mais robusta, pois permite uma análise par a par de cada
dupla de opções, de forma a garantir que cada participante faça um julgamento consciente em
termos de priorização. Outro ponto importante nesta técnica é o fato de ser a única abordada
que permite um teste de consistência entre as avaliações, de forma a garantir a lógica das
decisões tomadas. Como ponto negativo deste método é apontado o grande número de análises
paritárias que serão necessárias caso a quantidade de opções de melhoria seja bastante extensa.
Figura 9 – Passos do guia de avaliação e implementação de melhorias de Pettersson (2007) e

Implementar

Analisar e

Medir

Definir

um paralelo dele com DMAIC.

Passo 1. Seleção

Passo 2.
Avaliação

Passo 3. Planej.
de melhorias

• Seleção de projetos
• Seleção de responsabilidades

• Coleta de dados por meio de entrevistas
• Coleta de dados por meio de análise de documentos
• Análise de dados
• Identificação de dependêcias entre as melhorias
• Priorização de melhorias

Fonte: Autoria própria (2019)

Encerrando a lista dos artigos com mais de 40 citações, encontra-se o trabalho de
Lehtola e Kauppinen (2006), também no ramo da informática, que possui título Adequação dos
métodos de priorização de requisitos para o desenvolvimento de produtos de software
orientados pelo mercado (tradução livre de “Suitability of Requirements Prioritization Methods
for Market-driven Software Product Development”). Ao longo do texto os autores destacam
que empresas que produzem produtos para diversos clientes vão ter maior dificuldade em ter
uma definição clara das prioridades de melhoria que devem ser adotadas, já que cada cliente
terá um posicionamento com viés para suas necessidades. Portanto, as decisões relativas às
prioridades dos requisitos devem ser tomadas dentro da empresa, devendo a mesma suportar
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todos os riscos financeiros incluídos. Isto significa que encontrar as prioridades certas é vital,
apesar desta tarefa ser reconhecida como uma atividade difícil no desenvolvimento de produtos.
Lehtola e Kauppinen (2006) ainda afirmam que muitos autores relatam que as práticas
de priorização nas empresas são em sua maioria informais, apesar da literatura oferecer métodos
formais para esta finalidade. Isto pode ocorrer pela dificuldade de aplicação dos mesmos em
áreas complexas. Portanto, Lehtola e Kauppinen (2006) sugerem o método de comparação em
pares (AHP) como a melhor opção, já que simplifica as tomadas de decisão transformando-as
em diversas avaliações menores (melhor/pior). Além de prover uma lista de prioridade, ele
permite avaliar a redundância de critérios e fazer um teste de consistência entre as diversas
avaliações. Contudo, os autores afirmam em sua conclusão que os métodos de priorização
devem ser encarados como uma base para os avaliadores discutirem ao final do exercício e não
a palavra final.
Uma análise mais profunda dos três artigos com mais de quarenta citações, pode-se
perceber que em dois dos trabalhos foram propostos guias baseados no método DMAIC e todos
os artigos apontaram a importância da priorização de iniciativas no que diz respeito ao processo
melhoria, com dois deles apontando o AHP como uma boa ferramenta para esta finalidade.
Através da tabela 8 é possível observar que o método AHP é ainda citado em dois dos
cinco artigos com número de citações entre trinta e quarenta. Isto faz com que seja possível
perceber que a tanto o DMAIC como o AHP são as técnicas mais frequentes utilizadas para o
fim estudado.
No tocante a teses de doutorado, foi possível encontrar o trabalho de Farago (2015),
que tem por objetivo propor uma estrutura analítica integrando de forma sequencial o processo
de melhoria contínua DMAIC e o método de análise multicriterial para tomada de decisão AHP.
Por fim o autor fez um estudo de caso dentro da tarefa de distribuição de bebidas para validar
tal raciocínio dentro desse ramo.
A frequência com que DMAIC e AHP são mencionados nos artigos pesquisados como
alternativas eficientes para o fim proposto aliado ao fato de Farago (2015) ter obtido resultados
satisfatórios com esta abordagem para um ramo específico, fazem com que o autor deste
trabalho acredite que a combinação dos dois seja uma sugestão de possível solução para atingir
o objetivo almejado.
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Tabela 8 – Artigos com número de citações entre trinta e quarenta
#

Ano

Autor

Título original

38

2012

Simon, R.W., Canacari, E.G.

A Practical guide to applying lean tools and management Semelhante ao FMEA,
principles to health care improvement projects.
desconsiderando pesos.

36

2008

Pineda‐Henson, R., Culaba,
A. B., Mendoza G. A.

Evaluating Environmental Performance of Pulp and Paper Recomenda AHP para
Manufacturing Using the Analytic Hierarchy Process and Life‐ priorização de situações
Cycle Assessment
complexas.

35

2001

Aplicado a processos que
Cronemyr, P., Öhrwall
A decision support tool for predicting the impact of
precisam ser estudados de
Rönnbäck, A., Eppinger, S.D. development process improvements
forma muito detalhada.

32

2006

Wisdom, J.P., Ford II, J.H.,
Hayes, R.A., Edmundson, E.,
Hoffman, K., McCarty, D.

Addiction treatment agencies' use of data: A qualitative Aborda a importância dos
assessment
dados qualitativos.

32

2004

Gorschek, T., Wohlin, C.

Packaging software process improvement issues: A method Recomenda a utilização do
and a case study
AHP para priorização.

Fonte: Autoria própria (2019)
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3.2

O CICLO DE MELHORIA DMAIC

No que diz respeito a estatística para dados distribuídos de maneira normal, um evento
pode ser classificado como Seis Sigma se, e somente se, tiver no mínimo 99,99966% de chance
de acontecer. Isto é o mesmo que dizer que para um processo atingir um nível Seis Sigma é
preciso que ele gere menos do que 3,4 PPM de saídas defeituosas (Coleman, 2008; Anand et
al., 2007). Desta forma, Linderman et al. (2003) e Brue e Formisano (2002) definem Seis Sigma
como sendo um método organizado e sistemático que se baseia no método científico e em
estatística para fazer reduções nas taxas de defeitos e variações. Sua aplicação ocorre tanto para
melhoria de processos, quanto para o desenvolvimento de novos produtos e serviços.
De acordo com a Benedict (2013), as melhorias dos processos de negócios têm sido
fundamentais para o progresso de corporações, indústrias e economias, já que criam práticas de
negócio mais sólidas que conduzem a processos mais eficazes, mais eficientes e mais ágeis, e
que, em última análise, oferecem maior retorno às partes interessadas. Dentre os objetivos mais
comuns de melhoria, pode-se destacar: minimizar o custo e maximizar o rendimento e/ou a
eficiência. Para isto, o Seis Sigma identifica os elementos críticos de qualidade, reduz o custo
oriundo de defeitos e procura estabilizá-lo reduzindo ou eliminando variações.
Pesquisas acadêmicas foram conduzidas com a finalidade de determinar quais seriam
os elementos do Seis Sigma que o tornam efetivo, dentre elas as de Zu et al. (2008) e Schroeder
et al. (2008). Após estuda-las, De Mast e Lokkerbol (2012) afirmaram que além do foco em
métricas e de uma estrutura de funções bem definidas, um procedimento estruturado de
melhoria pode ser apontado como uma contribuição eficaz para a gestão da qualidade.
Para De Mast e Lokkerbol (2012), o procedimento de melhoria mais conhecido dentro
do Seis Sigma é o DMAIC (Define – Measure – Analyse – Improve – Control), o qual Schroeder
et al. (2008) define como sendo um procedimento para mudar rotinas estabelecidas ou para
projetar novas rotinas. Chakravorty (2009) destaca a importância do DMAIC, afirmando ser
fundamental a sua utilização na implementação do Seis Sigma como uma metodologia de
melhoria de processos.
Descrito de forma inicial como um método para redução de variação, com foco
especial em processos de fabricação, o DMAIC é aplicado na prática como uma abordagem
genérica de resolução de problemas e melhoria (McAdam e Lafferty, 2004). Dentre as
principais finalidades de sua utilização, pode-se citar projetos para melhoria da qualidade,
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melhoria da eficiência e redução de custos, não mais sendo restrito apenas ao serviço de
fabricação, mas também assistindo outros tipos de operações, tal como cadeia de suprimentos
(Arnheiter e Maleyeff, 2005; Wei et al., 2010), hospitalar (Sehwail e DeYong, 2003; van den
Heuvel, Does e Verver, 2005), governamental (Furterer e Elshennawy, 2005) e setor público
(Patel e Zu, 2009; Kumar e Bauer, 2010).
Ao estudar publicações relacionadas a diferentes domínios de aplicação, ficou evidente
para De Mast e Lokkerbol (2012) que a tensão entre as ambições de ser genérico, por um lado,
e de fornecer apoio metodológico poderoso, específico e operacional, por outro, é manifestada
em muitos aspectos do método DMAIC. Como todos os métodos de resolução de problemas, o
DMAIC também está sujeito a escolha entre força e generalidade, que primeiro resultou em
uma evolução para mais generalidade (além da atividade fabril e redução de variação) e depois
em um grande número de adaptações específicas de domínio. A ausência de tal adaptação para
o ramo de prestação de serviço no ramo de óleo e gás dentro da base de dados One Petro se
mostrou como uma oportunidade de contribuição do presente trabalho justificando a pesquisa
que vem sendo conduzida.

3.3

DMAIC – SUAS FASES E FERRAMENTAS

Para Balakrishnan et al. (1995), o DMAIC é similar em função a seus predecessores
na resolução de problemas, dentre eles o PDCA (Plan – Do – Check – Act). Raciocinando sob
a perspectiva da resolução de problemas, nota-se que o modelo DMAIC, ilustrado na figura 10,
funciona como um dispositivo de estruturação de problemas. Ele divide uma tarefa de solução
de problemas em uma sequência de subtarefas genéricas, representadas e definidas pelas
seguintes fases: Definir (Define), Medir (Measure), Analisar (Analyze), Melhorar (Improve) e
Controlar (Control).
Diversos autores propuseram tornar estas fases em passos ainda mais específicos, de
forma a orientar de maneira mais precisa os líderes de projetos. Estes passos dizem como
operacionalizar as funcionalidades de cada fase. De Koning e De Mast (2006) fizeram um
levantamento bibliográfico sobre o assunto e observaram um grande grau de concordância entre
os autores pesquisados. Tais passos associados as suas respectivas fases podem ser encontrados
abaixo:

Schlumberger-Private

41
•

Definir (Define): define o problema a ser estudado através da determinação do objetivo,
mapeamento do processo, compreensão das necessidades do cliente e especificação das
entregas do projeto;

•

Medir (Measure): traduz o problema em indicadores e faz as medições necessárias para
estabelecer a situação atual;

•

Analisar (Analyze): analisa quais são os fatores vitais para a melhoria do processo;

•

Melhorar (Improve): cria, testa, prioriza e implementa as soluções para as principais
causas raízes apontadas na fase anterior, de forma a melhorar a performance do
processo;

•

Controlar (Control): a fim de garantir que as melhorias perdurem, é necessário realizar
ajustes na gestão do processo e quando aplicável implementar um sistema de controle.
Figura 10 – Fases do DMAIC

Definir
Controlar

Melhorar

Medir

Analisar

Fonte: Autoria prória (2019)

Do ponto de vista gerencial, quando são formadas equipes seis sigma para resolução
de problemas via DMAIC, é comum que elas enfrentem dificuldades para identificar as
ferramentas mais apropriadas para usar e em qual fase usá-las (Meran et al., 2013), o que de
acordo com a metodologia selecionada representaria a etapa de desenvolvimento do artefato. À
medida que os membros da equipe obtêm suas próprias experiências, eles construirão sua
estratégia personalizada para selecionar as ferramentas seis sigma que mais se adequem a seus
casos. No entanto, de acordo com Uluskan (2016), não costuma ser fácil obter este tipo de
experiência sem que haja um período razoável trabalhando com o assunto. Portanto, para
iniciantes, os guias práticos que tenham sido elaborados a partir de experiências anteriores são
de grande valia.
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Uluskan (2016) ainda afirma que a utilização correta das ferramentas pode melhorar
em larga escala a produtividade e a lucratividade de uma empresa, mas em contrapartida, pode
ter efeito contrário se utilizadas em excesso. Isto fica claro no estudo de Firka (2010), que
afirma que se diversas ferramentas forem disponibilizadas para um seis sigma black belt, ele
pode ir além do escopo do trabalho tentando implementar todas elas e acabar mascarando a
sensação de utilidade do seis sigma. A solução proposta por ele seria de treinar o time a focar
apenas nas ferramentas mais utilizadas.
Através dos dois parágrafos anteriores, é possível concluir que tanto para iniciantes
quanto para profissionais experientes, existem evidências que o desenvolvimento de um
artefato para utilização sistemática e rigorosa das ferramentas seis sigma resulta em
performance superior dos projetos. Considerando essas descobertas, a necessidade de conhecer
as ferramentas usadas com mais frequência parece ser crucial para alcançar melhores resultados
nos projetos, pois elas podem ser consideradas as mais práticas e que podem ser entendidas
com mais facilidade tanto pelos profissionais quanto pelos clientes.
Tjahjono et al. (2010) afirma que embora as ferramentas e técnicas variem, é essencial
aplicar a ferramenta certa na situação certa para obter resultados de sucesso. Isto talvez
justifique porque é uma prática comum na literatura catalogar as principais ferramentas dentro
das cinco fases da abordagem DMAIC. A tabela 9 mostra as ferramentas que diversos autores
listam como as mais indicadas e comuns para cada fase do DMAIC. É importante destacar que
foram listadas apenas as cinco mais citadas pelos os autores.
No entanto, há uma ausência de procedimentos de decisão padronizados para escolher
as ferramentas mais apropriadas em um contexto específico (Hagemeyer et al., 2006; Kumar e
Bauer, 2010; Williams, 2009; de Koning et al., 2008). Da mesma forma, conforme proposto
por Brady e Allen (2006), encontrar literatura que forneça métodos para projetos específicos e
os resultados financeiros associados é muitas vezes difícil por causa das razões de
confidencialidade. Por este motivo, serão agora informadas as ferramentas escolhidas para a
execução do DMAIC, com as devidas justificativas.
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Meran et al. (2013)
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Tang (2007)
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Hagemeyer et al. (2006)

X

X

Williams (2003)

X
X
X
X
X

X
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Antony (2017)

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Rasis et al. (2002)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hoerl (2001)

X
X

Eckes (2001)

X
X

Pyzdek (2003)

Analisar

Pande et al. (2000)

Medir

X
X
X

Hahn et al. (1999)

Definir

Ferramenta
Mapeamento de processo (Flowchart)
SIPOC
VOC (Entrevistar/Observar cliente)
Diagrama de afinidades
CTQ
MSA (Análise do sistema de medição), Gauge R&R study
SPC (Controle estatístico de processos) & Control chart
Análise de capacidade de processo & Benchmarking
FMEA (Modos de falha e análise de efeitos)
Inferência estatística
Teste de significância estatística
(chi-square test, t-test, (M)ANOVA, hypothesis testing,
confidence intervals, regression and correlation analysis)
Ferramentas exploratórias de análise de dados
(Data mining, stratification, histograma, scatter, run charts
e Pareto)
DOE (Design de experimentos)
Diagrama de causa e efeito e 5 Por ques
Brainstorming
Design de experimentos e análises
Construção de modelo estatístico
Pensamento criativo (Brainstorming, diag. de afinidades)
Design robusto
Sistema de filas / Priorização
Gráfico de controle
Controle estatístico de processos
Planos de monitoramento e controle
Análise de capacidade de processo
Poka yoke/A prova de erros

Breyfogle (1999)

Fase

Harry (1997)

Tabela 9 – Lista das ferramentas mais citadas pelos escritores pesquisados
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Fonte: Adaptado de De Koning e De Mast (2006), Uluskan (2016) e Antony et al. (2017)

3.3.1 Definir

Para Taghizadegan (2013), é na fase definir que se tem o entendimento básico de qual
é o problema, do porque o projeto deve ser executado e qual é o objetivo almejado, se possível
especificando quais serão os produtos entregues ao final do estudo.
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Lacerda et al., (2013), destaca que nesta fase deve-se buscar na literatura o máximo de
informações possíveis a respeito do problema, de maneira a identificar todas as suas causas e
contexto que ocasionam o problema, para desta maneira obter uma compreensão global a
respeito do objeto de estudo.
Comparando os estudos de Potter et al., (2014) e Hauk et al., (2006), fica claro que o
cérebro humano processa imagens mais rápido que um texto. Como é desejado prover o melhor
e mais rápido entendimento do processo aos envolvidos no exercício de melhoria, é importante
que se faça valer deste fato, apresentando o processo em questão em forma gráfica. De acordo
com Pande, Neuman e Cavanagh (2014) a maneira mais apropriada de fazê-lo seria com o
auxílio do diagrama SIPOC. Buell e Turnipseed (2004) e Zare Mehrjerdi (2011) também
recomendam a utilização desta ferramenta nesta etapa do estudo.
O segmento P do SIPOC é melhor executado se feito através de um
diagrama de blocos, aonde cada bloco representa uma atividade ou subprocesso. Em
geral este tipo de expressão gráfica é mais simples que mapas de processos detalhados
ou flowcharts. O diagrama de blocos apresenta apenas uma linha de fluxo, sem pontos
de decisão, loops de retrabalho ou caminhos alternativos. A fim de evitar entrar em
muitos detalhes, deve-se limitar o processo entre 4 e 10 blocos. (Pande, Neuman e
Cavanagh, 2014, tradução nossa).

Ainda explorando os estudos de Potter et al., (2014), Hauk et al., (2006) e Pande,
Neuman e Cavanagh (2014), ao final de cada fase, serão resumidos os passos recomendados na
forma de um fluxograma, conforme demonstrado na figura 11.
Figura 11 – Resumo dos passos da fase definir.

Fonte: Autoria própria (2019).

3.3.2 Medir

Na segunda fase do método, faz-se necessário medir o processo em análise (As Is).
Para isto, Bruce (2015) cita que os fatores de medição devem ser determinados com base nos
interesses dos clientes, que de acordo com ele costumam ser: qualidade, tempo (tempo de
entrega) e dinheiro (preço e/ou custo). Taghizadegan (2013) ainda complementa a lista de
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fatores relevantes com o item segurança.
Segundo Lacerda et al., (2013), nesta etapa deve-se analisar tudo que já se foi
levantado a respeito do problema na etapa anterior, buscando identificar os artefatos existentes
e a maneira que estes propõem soluções para o problema em questão.
Como existem diversos métodos de medição, é preciso escolher dentre eles o mais
adequado às necessidades da pesquisa no que diz respeito a qualidade dos dados. Ao mesmo
tempo é necessário evitar desperdícios na obtenção dos mesmos (tempo e dinheiro), já que um
dos motivadores do estudo é a escassez de recursos. A figura 12, ilustra bem o custo benefício
da informação.
Figura 12 – Custo-benefício da informação

Fonte – Autoria própria (2019).

Pensando nisto para o fator tempo, Byrne (2013) classificou os métodos de medição
de desempenho de acordo com a situação em que cada um é mais adequado. Como resultado,
foi publicada a tabela 10, com base na qual pode-se afirmar que os métodos mais aconselhados
em operações da indústria de óleo e gás seriam: estimativa analítica, estimativa com base em
dados históricos e amostragem de trabalho, já que os volumes de ciclos são da ordem das
dezenas e os tempos de ciclos são em minutos, o que para a classificação feita por Byrne (2013)
se enquadra como longo.
Tabela 10 – Classificação dos métodos quanto a utilização

Fonte – Baseado em Byrne (2013).
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Como as atividades de exploração e produção de óleo e gás ocorrem quase que em sua
totalidade em locais remotos e com risco a integridade física das pessoas presentes, sempre há
uma restrição ao quantitativo de pessoal e com isto se torna impraticável haver alguém dedicado
para a realização da amostragem de trabalho.
Apoiado nas afirmações de Freivalds e Niebel (2013) é possível afirmar que a
estimativa em dados históricos é mais assertiva que a analítica, portanto, como tais registros
estão disponíveis, esta será a técnica utilizada. A fim de respeitar a condição de validade do
método selecionado, é necessário garantir que não houve modificações sensíveis no processo
de trabalho ao longo do período estudado.
Como um dos intuitos desta fase é assinalar quais etapas do processo tem maior
potencial de melhoria, os tempos destas serão analisados de forma individual. Conforme
elucidado ao longo da fundamentação teórica, serão coletados os dados para sete trabalhos, e
depois verificar a existência de possíveis outliers. Os valores que estiverem fora das fronteiras
serão estudados para melhor avaliar se são consequência de uma operação pontual com
velocidade diferente, porém sob condições normais, ou se de fato são fruto de algo anormal que
tenha ocorrido e que deve ser rejeitado.
Uma vez com as medições que possam ser descartadas já identificadas, serão
calculados o tamanho do espaço amostral que precisará ser estudado para se ter um dado válido
do ponto de vista estatístico de forma a conseguir dados médios com o coeficiente de confiança
de 95%, o valor mais utilizado para fins não relacionados a questões vitais (Zar, 2010 e Hazra,
2017), e margem de erro a ser estipulada de acordo com o grau de maturidade do processo em
questão.
É importante salientar que nem todas as tarefas podem ser medidas da mesma forma,
já que algumas delas são independentes e outras dependentes. As independentes, como o nome
já diz, dependem apenas de si, possuindo assim tempo fixo. Já as dependentes vão variar com
a quantidade de ciclos ou outra variável aplicável.
Para fim de facilitação do cálculo do tamanho amostral necessário, será considerado
que estas tarefas que são dependentes de outra variável podem ser ajustadas por uma reta.
Através de experiência profissional, sabe-se que o perfil de curva mais adequado não seria o
linear, mas também se sabe que a curva ideal não difere tanto do perfil que será utilizado.
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Os demais fatores relevantes também precisam ser medidos, mas seus processos de
medição são mais diretos. Dinheiro será quantificado por meio da soma dos custos do processo.
Qualidade e segurança através dos registros de incidentes que tenham sido reportados no
período de estudo.
Figura 13 – Resumo dos passos da fase medir.

Fonte: Autoria própria.

3.3.3 Analisar

Para Pande, Neuman e Cavanagh (2014), analisar é a fase em que se deve determinar
as causas raízes para poder trata-las na fase subsequente. De acordo com De Koning e De Mast
(2006), aqui se deve identificar os principais fatores que devem estar influenciando para a
ocorrência dos problemas. É nesta fase que se deve determinar quais etapas do processo estão
com a maior variabilidade (Coeficiente de variação) e quais possuem o maior impacto sobre o
processo analisado (média).
Para auxiliar nesta tarefa, existem algumas ferramentas. Dentre as mais citadas pelos
autores pesquisados (tabela 9), podemos citar ferramentas estatísticas como histogramas,
regressão, correlações e intervalos de confiança. Outras ferramentas relevantes seriam Pareto,
diagrama de causa e efeito e cinco porquês. Além destas, ainda há o brainstorming, que será a
ferramenta utilizada nesta etapa.
Um fator importante a ser analisado é o tempo do ciclo. Aqui deve-se fazer uma análise
criteriosa sobre o que representa tempo trabalhado e tempo em espera. Em processos
complexos, é fácil focar em passos que não agregam muito valor ao cliente, tais como inserir
inspeções, revisões e transportes internos de material. É importante ter consciência desde o
início sobre o que o cliente preza e assim poder evitar que sejam inseridas medidas que não
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agregam valor para ele.

3.3.4 Melhorar

O objetivo da fase de melhoria é identificar, testar e se for provada que a modificação
é positiva, implementar uma solução para o problema. As possíveis soluções surgirão a partir
do debate de ideias e análise das melhores práticas. Mesmo estando enraizado em práticas e
ferramentas estatísticas, é provável que este momento seja a parte mais criativa do DMAIC.
Já de posse de todas as iniciativas elaboradas, deve-se definir quais terão sua
implementação priorizada. Pande, Neuman e Cavanagh (2014) acreditam que a chave para o
sucesso na abordagem seis sigma está em escolher de forma meticulosa suas prioridades de
melhoria e não sobrecarregar a organização com mais atividades do que esta pode suportar.
Taghizadegan (2013) fala sobre a importância da realização de uma implementação
piloto antes da definitiva e Carroll (2013) afirma que através do uso de um piloto é possível
confirmar a efetividade da solução recomendada, além de obter estimativas de quanto a sua
implementação custará.
Figura 14 – Resumo dos passos genéricos da fase melhorar.
Criar

Planejar /
Priorizar

Piloto

Implementar

Fonte: Autoria própria (2019).

3.3.4.1 Criar

Pande, Neuman e Cavanagh (2014) afirmam que na fase melhoria é preciso
desenvolver soluções orientadas para o processo, apoiadas por análises factuais e pensamento
criativo. Caso o problema seja oriundo de falhas reportadas, que costumam ser referentes aos
fatores qualidade e segurança, a criação de ideias será guiada por análises factuais. Diversas
ferramentas já estabelecidas no controle da qualidade e na engenharia do trabalho podem ser
utilizadas para este fim, tais como cinco porquês, diagrama de Ishkawa e SCAT. Através delas
se investigam quais seriam as possíveis causas raízes para o problema em questão e uma vez
identificadas poderem ser tratadas.
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Já quando o motivador é uma medida proativa de melhoria do processo, almejando a
liderança de mercado, as técnicas a serem utilizadas precisaram ser menos investigativas e mais
criativas. Como o objetivo em questão visa elaborar um roteiro para elaboração e
implementação de melhorias, ficaremos então restritos ao caminho citado por último.
De acordo com Pfister e Eppler (2012) brainstorming é a técnica de criatividade mais
utilizada no mundo dos negócios. Esta técnica foi desenvolvida por Alex Osborn e ele a define
como “Uma técnica de conferência pela qual um grupo tenta encontrar uma solução para um
problema específico reunindo todas as ideias geradas por seus membros de forma espontânea”.
Apesar disto, um número significativo de autores afirma que brainstorming não é uma
ferramenta efetiva para geração de boas ideias em grupo. Alguns dos críticos são Clarke e
George (2005), Barki e Pinsonneault (2001), Connolly, Routhieaux e Schneider (1993) e Paulus
e Nijstad (2003). Dentre os problemas apontados é possível mencionar o fato do grupo sofrer
com participantes influenciando uns aos outros de forma prematura, no sentido de que
influenciariam o pensamento do outro ao fornecer vetores de pensamento que levam a uma
determinada direção. Além disto, Mullen, Johnson e Salas (1991) apontam que a presença de
uma autoridade ou cliente no grupo inibiria a criação de ideia pelos demais. Outro problema
reconhecido com o brainstorming em grupo é o bloqueio de produção que ocorre toda vez que
os participantes precisam esperar para compartilhar seus pensamentos ou elaborar ideias já
mencionadas enquanto um participante estiver explicando a sua ideia (Paulus e Nijstad, 2003).
Diehl e Stroebe (1987) ainda mencionam a existência de outros problemas, desde participantes
que confiam demais nos outros até os participantes ativos em excesso ou dominantes da sessão.
A fim de contornar alguns dos problemas do brainstorming “cara a cara”,
pesquisadores propuseram a utilização de ferramentas computacionais para auxiliar no
exercício desta técnica (Dennis e Valacich, 1993). De acordo com Gallupe, Bastianutti e Cooper
(1991) e Jessup, Connolly e Tansik (1990) isto ajudaria a evitar o bloqueio de produção e
participantes ativos em excesso ou dominantes. Se o software em questão permitir o
compartilhamento anônimo de ideias, ainda consegue combater a influência de alguma
autoridade no grupo. Mas apesar das expectativas, Pinsonneault et al (1999) e Petrovic e Krickl
(1994) estudaram a influência desta modificação e concluíram que salas com computadores de
fato geram um número maior de sugestões, mas a qualidade das mesmas decresce. Além disto,
o tempo que se leva para conseguir boas ideias é menor no modelo tradicional.
Wuchty, Jones e Uzzi (2007) demonstraram que os melhores resultados de pesquisa
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surgiram de forma predominante dos trabalhos em equipe e não dos elaborados de forma
individual. Para chegar a esta conclusão examinaram quase 20 milhões de artigos revisados por
pares e 2 milhões de artigos nos últimos 50 anos. Isto ocorre porque a complexidade dos
problemas exige vários conjuntos de habilidades, que raramente existem em uma só pessoa. Por
isto serão exploradas aqui as técnicas de criatividade que envolvam grupos.
Apesar do trabalho em grupo ter se tornado importante nas organizações, muitas vezes
ele é considerado ineficiente e improdutivo. Para Hackman e Kaplan (1974) isto é ainda mais
verdadeiro quando se trata de gerar ideias. De fato, pesquisas empíricas em psicologia de grupo
e psicologia social mostraram de forma consistente que as pessoas geram quantidade e
qualidade de ideias menor em brainstorming “cara a cara” do que em brainstorming nominal
(ou seja, quando membros do grupo geram ideias trabalhando sozinhos, sem interagir com o
grupo (Chatterjea e Mitra, 1976; Diehl e Stroebe, 1987; Mullen, Johnson e Salas, 1991; Paulus,
Larey e Ortega, 1995; Stroebe e Diehl, 1994; Sutton e Hargadon, 1996).
Portanto, o autor deste estudo passou a buscar uma alternativa ao brainstorming que
os especialistas participem sozinhos, mas ainda de forma colaborativa. Se possível, evitando
ainda alguns defeitos apontados acima, tais como um colaborador influenciando o outro,
bloqueio de produção, presença de autoridade e participantes dominantes. A técnica Delphi se
mostrou satisfatória para os objetivos mencionados. De acordo com Hasson, Keeney e
McKenna (2000), ela é uma ferramenta desenvolvida para facilitar a interação de um grupo, de
forma a transformar opiniões dos especialistas envolvidos em consenso. Tal ferramenta se
encontra explicada em mais detalhes no subcapítulo 3.4.3.
Para autores como Czinkota & Ronkainen (1997), Halal, Kull, & Leffmann (1997) e
Skulmoski & Hartman (2002), o método Delphi é mais adequado para quando o objetivo é aumentar o
entendimento de um problema, pensar em oportunidades e soluções ou ainda para desenvolver
previsões. O uso do Delphi é recomendado para auxiliar na investigação do que ainda não existe

3.3.4.2 Planejar / priorizar

Tamanha é a importância da utilização da razão para melhoria dos processos que
Pande, Neuman e Cavanagh (2014) acreditam não ser preciso nem a explicar. Para eles, a chave
para o sucesso no sistema Six Sigma está em escolher de forma meticulosa suas prioridades de
melhoria e não sobrecarregar a organização com mais atividades do que esta pode suportar. Por
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isto há a necessidade da aplicação de um método sistemático para determinar a ordem de
implementação, a qual para este trabalho já foi pré-estabelecida durante a etapa de revisão
sistémica da literatura e será o método AHP.
Contudo, há uma gama extensa de métodos disponíveis e saber qual método utilizar
passa a ser uma etapa importante do trabalho de qualquer tomador de decisão. Essa escolha
pode passar por diversos fatores e Almeida (2013) listou alguns deles como sendo:
•

Finalidade (escolher ou ordenar);

•

Tempo disponível para coleta e processamento dos dados necessários;

•

Nível de acurácia; e

•

Transparência do método.

Sobre os critérios de avaliação para a indústria do petróleo, Virine (2007) considera
que os critérios mais relevantes para tomada de decisão podem ser divididos em cinco:
segurança do trabalho, meio ambiente, financeiro, tecnológico (abrangendo qualidade,
performance e confiabilidade) e relações públicas, política e organizacional.
Como esta análise se refere a priorização de melhorias de um processo, é possível
afirmar que os critérios de relações públicas, política e organizacional vão ser dependentes dos
resultados obtidos nos demais itens. Portanto, para manter a independência entre os critérios,
estes itens não devem ser avaliados.
Os tomadores de decisão procurarão dar mais importância as suas respectivas áreas, o
que traz como consequência a necessidade de um estudo para determinar os pesos dos
tomadores de decisão. A fim de simplificar tal etapa, a decisão dos pesos escolhidas para os
critérios serão escolhidos pelo gerente geral da linha de serviço em questão e para os
subcritérios quem determinará os pesos serão seus respectivos gerentes (Financeiro, Segurança
e Operações)
Figura 15 – Resumo dos passos da fase melhorar

Fonte: Autoria própria (2019).
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3.3.5 Controlar

Segundo Lacerda et al., (2013), nesta etapa são avaliadas as melhorias propostas.
Portanto, este momento passa a ser dedicado a destacar se as medidas funcionaram como
esperado, e evidenciar os ajustes que podem ser realizados para que funcionem ainda melhor
ou em caso de má performance, o que pode ser feito para que tenham o impacto previsto.
Brue e Formisano (2002) define esta fase como a mais difícil do ciclo, já que o
processo tende a voltar para o seu estado original. Por isto, Pande, Neuman e Cavanagh (2014)
afirmam que mais um objetivo deste passo é garantir a estabilidade do novo processo de forma
a sustentar os ganhos obtidos com a implementação das novas iniciativas.
De acordo com Brue e Formisano (2002), para isto é necessário haver um plano de
controle descrevendo de forma detalhada como o processo será administrado. De forma
invariável, este controle passará pelo monitoramento constante do processo, que aqui é indicado
que seja feito através da criação ou atualização dos procedimentos operacionais e análises de
risco de forma a contemplarem as alterações que se provaram eficientes (tabela 9). Neste estágio
também é recomendado a implementação de Poka-Yoke quando possível.

3.4

REFERENCIAL TEÓRICO

A importância do referencial teórico vai muito além de apresentar conceitos já
estabelecidos na literatura. Ele vai ao encontro do que Moreira (2006) cita em relação a
Ausubel, que defende que novas ideias sobre um determinado assunto recebem adesão dos
pensamentos dos indivíduos se elas puderem ser ancoradas em conceitos que foram
compreendidos de forma adequada em um momento anterior. Ou seja, é o momento de certificar
a disponibilidade do conhecimento necessário para alicerçar novas aprendizagens.
A fim de organizar os conceitos que serão abordados, foi utilizado o gráfico
hierárquico que Novak e Cañas (2006) definem como mapa conceitual (figura 16). Esta prática
possui algumas vantagens para a organização das informações relacionadas ao campo de
conhecimento do trabalho analisado, indo ao encontro das características apontadas por Moreira
e Masini (2009) quando abordam a utilização de mapas conceituais:
a. Enfatiza a estrutura conceitual do trabalho científico analisado;
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b. Enfatiza a importância dos conceitos envolvidos, que são então apresentados
em ordem hierárquica;
c. Facilita a sistematização dos detalhes da estruturação do trabalho, como a
Metodologia da Pesquisa e a Fundamentação Teórica;
d. Promove uma visão integrada do tema abordado;
e. Permite elaborar uma “listagem” daquilo que foi abordado no trabalho;
f. Facilita o entendimento do tema abordado no referido trabalho científico.
Figura 16 – Mapa conceitual do referencial teórico

Fonte: Autoria própria (2019)
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3.4.1 Análise de tomada de decisão e o método AHP

Apesar dos estudos de Darwin, não há até hoje algo conclusivo sobre o que tornou os
seres humanos predominantes na Terra. Contudo, assim como Byrne (2008), a maioria deles
destaca dentre as possíveis causas deste sucesso evolutivo a capacidade de pensar. Então,
sabendo que um processo de tomada de uma boa decisão está ligado de forma direta a
capacidade de pensar, é possível afirmar que a capacidade de se tomar boas decisões é umas
das chaves para o sucesso tanto de uma espécie quanto de um indivíduo.
Sabe-se que esta tarefa de decidir acompanha a humanidade desde os seus mais
remotos ancestrais, porém estas decisões eram tomadas de maneira intuitiva, se baseando em
grande parte nas respostas obtidas nas experiências pregressas do tomador de decisão.
Entretanto, a estrutura socioeconômica foi ficando cada vez mais elaborada de forma que o
exercício da tomada de decisão foi se tornando cada vez mais complexo e métodos simples de
tomada de decisão começaram a surgir.
Todavia, foi a partir de 1970 que se notou uma aceleração maior no estudo de
ferramentas para suportar a tomada de decisão, o que pode ter sido provocado devido a um
incremento considerável da complexidade supracitada. De acordo com Chen e Hwang (1992),
os métodos utilizados com maior frequência são: MAXMIN, SAW (Simple Additive
Weighting), AHP (Analytical Hierarchy Process), TOPSIS (Technique for Order of Preference
by Similarity to ideal Solution), SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique) e
ELECTRE (Elimination et Choix Traduisant la Realité).
Desenvolvido por Thomas L. Saaty na década de 1970, o processo hierárquico
analítico (AHP – Analytic Hierarchy Process) é uma técnica estruturada para organizar, analisar
e permitir a tomada de decisões complexas. Baseado em análises matemáticas e da psicologia,
esse método vem sendo estudado e aprimorado de forma ampla, tendo aplicabilidade em uma
grande variedade de situações de decisão que de acordo com Saaty (2007), abrangem áreas
corporativas, governamentais, setor secundário, saúde e educação.
O método AHP se destaca por viabilizar uma avaliação que consegue levar em
consideração de forma coerente e simultânea tanto os critérios mensuráveis quanto os subjetivos
de determinada opção (Saaty, 1987). Tais critérios devem ser determinados pelos tomadores de
decisão de forma que os mesmos sejam independentes entre si e estejam relacionados ao
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objetivo desejado (Figura 17). Cada critério pode ainda ser dividido em subcritérios e assim por
diante, mas sempre respeitando os níveis em que se encontram e o conceito de independência
entre os elementos do mesmo nível.
Figura 17 – Estrutura de critérios e subcritérios do método AHP
Problemas

P

Critérios
Subcritérios

A
A.1

B
A.2

B.1

B.2

B.3

Fonte: Adaptado de Saaty (1987).

Com o estabelecimento da hierarquia de critérios e subcritérios, os tomadores de
decisão devem definir o peso dos mesmos na decisão a ser tomada. Para isto precisam avalialos por meio de comparação dois a dois e respeitando os níveis hierárquicos. Utilizando a Figura
17 como exemplo, seriam necessárias três matrizes que contemplem os elementos [A; B], [A1;
A2] e [B1; B2; B3]. Esta avaliação deve sempre respeitar uma escala bem definida que foi
nomeada por Saaty de escala fundamental (Tabela 11).
Tabela 11 – Escala fundamental
Valor (𝑥𝑖𝑗 )

Importância

Valor recíproco (1/𝑥𝑗𝑖 )

1

Igual

1

3

Moderada

1/3

5

Forte

1/5

7

Muito forte

1/7

9

Absoluta

1/9

2, 4, 6, 8

Valores intermediários

½, ¼, 1/6, 1/8

Fonte: Adaptado de Saaty (1987).

É importante ressaltar que na construção da matriz de avaliação paritária, os valores
devem ser dispostos de forma que 𝑥𝑖𝑗 represente o grau de importância do critério da linha i em
relação ao da coluna j, o que traz como consequência que quando i=j o valor será 1. Outro ponto
que merece menção é que o elemento 𝑥𝑗𝑖 = 1/𝑥𝑖𝑗 . Com todas as matrizes [𝑥𝑖𝑗 ]𝑚𝑥𝑛 completas,
deve-se encontrar o vetor prioridade [𝑣𝑖 ]𝑚 correspondente de cada uma delas. Para tal se deve
normalizar cada coluna.
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𝑥𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗 = ∑𝑚

𝑖=1 𝑥𝑖𝑗

, i = 1, 2, ..., m e j = 1, 2, ..., n

Após, é necessário fazer a média aritmética de cada linha.
𝑣𝑖 =

∑𝑛
𝑗=1 𝑥𝑖𝑗
𝑛

, i = 1, 2, ..., m

Por último é necessário realizar um teste de consistência (RC) para garantir coerência
nas avaliações. A intenção é evitar que os tomadores de decisão cometam discrepâncias do tipo
em que p é considerada mais importante que q, q mais importante que r e por fim r mais
importante que p. Para tanto Saaty (1987) compartilhou um artefato matemático que se utiliza
da seguinte forma:
𝜆

−𝑛

𝑚𝑎𝑥
𝑅𝐶 = 𝐼𝑅∗(𝑛−1)
≤ 0,1, aonde:

- 𝜆𝑚𝑎𝑥 *[𝑣𝑖 ]𝑚 = [𝑥𝑖𝑗 ]𝑚𝑥𝑛 * [𝑣𝑖 ]𝑚
- n = quantidade de critérios
- IR =

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IR

0

0

0.58

0.90

1.12

1.24

1.32

1.41

1.45

1.49

Se tal desigualdade for respeitada, o vetor prioridades representará os pesos de cada
critério que compõe aquela matriz dentre os demais elementos da mesma matriz. Caso RC seja
maior que 0.1 os avaliadores precisarão ver aonde podem ter sido incoerentes e desta forma
revisar as avaliações realizadas. Uma vez com todas as matrizes consistentes, o peso absoluto
de cada um dos subcritérios será encontrado através da multiplicação de seu próprio peso
relativo por todos os outros pesos relativos da hierarquia que se encontra acima dele. A fim de
exemplificar com referência a figura 17, o peso absoluto de A1 será encontrado pelo peso
relativo de A1 multiplicado pelo peso relativo de A.
Um pesquisador mais atento pode vir a se questionar porque há uma tolerância de 10%
de inconsistência e não 1% ou menos. Saaty (1987) endereça esta questão explicando que tal
valor não poderia ser muito menor, já que certa inconsistência é importante para novos
conhecimentos poderem ser admitidos e por conseguinte proporcionar uma inversão de
preferências. Por conceitualmente ter que tolerar uma margem de erro um pouco grande, é
aconselhado que as matrizes sejam de tamanho limitado, de forma que a magnitude da margem
de erro não seja similar a dos pesos encontrados e assim sendo não afete a ordem de prioridade
encontrada.
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Com a hierarquia de critérios e subcritérios e seus respectivos pesos definidos, os
tomadores de decisão devem avaliar cada alternativa diante do prisma de cada subcritério
estabelecido. Para critérios mensuráveis tais como custo de fabricação ou consumo de
combustível, para citar um exemplo de carros, se devem utilizar os dados reais e por fim
normaliza-los.
Contudo, Saaty (2008) diz que o tomador da decisão não deve se limitar apenas a dados
concretos, sendo permitido que use suas opiniões para avaliar critérios subjetivos tais como
nível de conforto ou beleza. Para tal se deve utilizar o mesmo processo descrito para a
determinação de peso dos critérios, realizando tratamento matemático através de matrizes de
comparação paritária e escala fundamental. É recomendado que os tomadores decisão, caso não
sejam proficientes a ponto de julgar, façam uso de especialistas nos assuntos em questão para
avaliar as alternativas.
Importante salientar que até o momento, foram tratados critérios para os quais quanto
maior o valor, maior prioridade terá a alternativa. Contudo há casos em que quanto maior, pior
será. Dentro da temática automobilística que vem sendo utilizada para exemplificar alguns
conceitos dentro de AHP, temos o consumo de combustível por quilômetro rodado. Neste caso
quanto menor for o valor, maior prioridade terá a alternativa. Em casos assim se deve
normalizar o inverso das avaliações.
Com os passos mencionados acima já realizados, é possível encontrar a prioridade
composta associada a cada alternativa 𝐴𝑖 , multiplicando o peso absoluto de cada critério [𝑣𝑖 ]𝑚
por sua respectiva avaliação para aquela alternativa [𝑐𝑖 ]𝑚 e somar cada um destes produtos para
a alternativa em questão. A alternativa com maior prioridade composta será a que prevalece de
acordo com os objetivos determinados no início da análise.
𝑚

𝐴𝑖 = [𝑣𝑖 ]𝑚 ∗ [𝑐𝑖 ]𝑚 = ∑ 𝑣𝑖 ∗ 𝑐𝑖
𝑖=1

3.4.2 Técnicas de criatividade e Delphi

A cada dois anos a empresa IBM realiza uma pesquisa com mais de mil e quinhentos
CEOs (Chief Executive Officer) das principais empresas de mais de sessenta países para
descobrir o que os mesmos estão pensando e assim tentar prever quais diretrizes irão ditar o
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futuro próximo dos mercados. A edição de 2010 mostrou que os CEOs do momento
acreditavam que a criatividade seria o requisito número um dos gerentes nos anos seguintes.
Indo ao encontro dos resultados da pesquisa da IBM (2010), Pfister e Eppler (2012) afirmam
haver um amplo consenso na indústria e na academia de que a criatividade é um requisito
essencial para ter sucesso nos desafios sociais e empresariais atuais. Isto é consequência direta
do fato dos negócios demandarem geração de novas ideias para se manterem competitivos, mas
Pfister e Eppler (2012) afirmam não ser uma tarefa fácil ter ideias criativas com tempo
estabelecido, já que estas costumam ser originadas através de uma percepção que ocorre por
acaso ou surgem durante longo processo de desenvolvimento de descobertas.
Contudo, para Medeiros Leopoldino et. al. (2017) a criatividade pode acontecer tanto
de maneira espontânea quanto não espontânea. A fim de facilitar a criação instantânea de ideias
criativas (não espontâneas), várias técnicas de criatividade foram desenvolvidas nas últimas
décadas. Para Pfister e Eppler (2012) essas técnicas visam ajudar os profissionais a gerarem
ideias, de forma individual ou em equipe, para resolver problemas através da sistematização do
processo criativo.
De acordo com o estudo de Medeiros Leopoldino et. al. (2017), estas técnicas fazem
uso de quatorze elementos para auxiliar os profissionais e alguns exemplos são pensamento
convergente

e

divergente,

qualificação

de

ideias,

competição

entre

grupos,

multidisciplinaridade, trabalho colaborativo e linguagem não verbal.
Com a crescente automação provocada pela tecnologia da informação eliminando a
necessidade de trabalho repetitivo e burocrático, DE MASI (2005a) e DE MASI (2005b)
afirmam que mais quantidade de potencial humano será liberado para executar as atividades de
maior valor agregado, com destaque a criação. O que torna o conhecimento das técnicas de
criatividade ainda mais importante.
De acordo com Pfister e Eppler (2012) brainstorming é o método mais utilizado no
mundo dos negócios. Esta técnica foi desenvolvida por Alex Osborn e foi introduzida pelo seu
livro de título “How to Think Up” que foi publicado em 1942. Desde então a mesma vem
sofrendo melhorias através da colaboração de diversos pesquisadores. A definição de Osborn
para brainstorming era “Uma técnica de conferência pela qual um grupo tenta encontrar uma
solução para um problema específico reunindo todas as ideias geradas por seus membros de
forma espontânea”.
Osborn acreditava que nem todas as ideias seriam compartilhadas se algum dos
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participantes tivesse receio que os demais colaboradores o julgariam de forma negativa por
algum motivo. Com o intuito de buscar o número máximo de ideias e com isto evitar que uma
boa sugestão fosse perdida, o idealizador propôs que ao longo do exercício de brainstorming
os participantes deveriam evitar criticar ou recompensar ideias, isto porque julgamento e análise
nesta fase poderia limitar a criatividade dos participantes, dificultando a geração de ideias. A
avaliação de quais ideias deveriam ser levadas a diante seria realizada apenas ao final da
conferência.
Além do brainstorming, existem algumas outras técnicas, cada uma com seus pontos
positivos e críticas. Como o autor deste trabalho fará uso da técnica Delphi, conforme
mencionado e justificado no item 3.3.4.1, será aqui explicado para o que ela se propõe e como
utiliza-la.
Criada pela empresa Rand Corporation para estudar o impacto da tecnologia na guerra,
a técnica Delphi é uma ferramenta desenvolvida para facilitar a interação de um grupo, de forma
a transformar opiniões dos especialistas envolvidos em consenso do grupo (Hasson, Keeney e
McKenna, 2000). Este consenso é atingido através de um método estruturado e iterativo de
feedback que é repetido até que as respostas convirjam de maneira satisfatória (Chang, Huang
e Lin, 2000). De acordo com Vernon (2009) costuma-se atingir entre 55 e 100% de
concordância entre as respostas, sendo 70% o valor mais utilizado.
Hallowell e Gambatese (2009) explicam que os especialistas são convidados a
participar de duas ou mais rodadas de questionários. Após cada rodada, o facilitador fornece
um resumo anônimo da contribuição dos especialistas. Na rodada subsequente, os participantes
são encorajados a revisar a opinião anônima dos outros participantes e considerar a revisão de
sua resposta anterior. O objetivo durante este processo é diminuir a variabilidade das respostas
e obter consenso do grupo. O processo é concluído depois que um critério predefinido ocorra,
por exemplo, um número de ciclos ou a obtenção de determinada porcentagem de consenso é
atendida.
O número de rodadas é variável e depende do objetivo da pesquisa. Delbecq, Van de Ven e
Gustafson (1975) sugerem que duas ou três rodadas de Delphi são suficientes para a maioria das
pesquisas, sendo três o número mais típico de acordo com Skulmoski, Hartman e Krahn (2007). Os
estudos de Vernon (2009) reforçam os autores anteriores e apontam que qualquer rodada subsequente
após a segunda continuaria refinando a lista de fatores até que o consenso fosse alcançado, mas na
maioria dos casos na terceira rodada já se atinge 70% de consenso.
Se o consenso do grupo for desejável e a amostra for heterogênea, poderão ser necessárias três
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ou mais rodadas. No entanto, se o objetivo é entender as nuances (um objetivo na pesquisa qualitativa)
e a amostra for homogênea, menos de três rodadas podem ser suficientes para alcançar consenso,
saturação teórica ou descobrir informações suficientes. É importante ressaltar que à medida que o
número de rodadas aumenta, se vê uma queda na taxa de resposta dos participantes (Alexander, 2004;
Rosenbaum, 1985; Thomson, 1985).

Algo que tem relação direta com o sucesso da aplicação do Delphi é a definição de
quantos especialistas serão envolvidos e como estes serão selecionados. De acordo com
experimentos, quanto maior o grupo, maior a qualidade dos resultados (Delbecq, 1968; Dalkey
1969a e 1969b), mas é possível perceber que a partir de um determinado número a melhoria
passa a ser marginal e pode não mais compensar o trabalho e custo extra de compilar e tratar
mais dados (Dalkey & Helmer, 1963; Helmer, 1967).
Akins, Tolson e Cole (2005) observaram que os painéis têm sido conduzidos com uma
grande variedade de tamanho de amostra. Eles também observaram que painéis com menos de
10 pessoas são raros, assim como painéis com mais de 1.000. Os painéis costumam se
estabelecer na faixa entre 10 e 100 membros e consistem em dois ou três grupos de especialistas,
novamente dependendo do interesse das partes interessadas. Os pesquisadores devem estar
atentos ao equilíbrio entre grupos de especialistas, pois mesmo com a participação
geograficamente diversa e anônima, um grupo de especialistas em particular ainda poderia
dominar o processo até certo ponto, se fosse significativamente maior que os outros.
Hallowell e Gambatese (2009) afirmam que na pesquisa contemporânea, o método
Delphi é útil quando dados objetivos são inatingíveis, há falta de evidências empíricas ou
quando pesquisas experimentais não são realistas ou são antiéticas. Um outro benefício da
técnica é o fato de permitir realiza-la a distância e sem necessidade de sincronia de agenda entre
os participantes.

3.4.3 Modelagem de processo (SIPOC & fluxograma)

O conceito de modelagem de processo para Pidd (1999) abrange a representação de
parte da realidade vista por pessoas que desejam usar o modelo para: entender, mudar, gerenciar
e controlar esta parte da realidade de alguma forma. Grönniger et all (2007) menciona que
existem três tipos de abordagem para este fim: linguagens textuais, linguagens gráficas e a
combinações das duas abordagens anteriores. O que vem se estabelecendo como mais comum
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é uma abordagem de essência gráfica que conta com auxílio textual. Contudo, para diferentes
fins, diferentes abordagens se tornam mais convenientes.
Para Joiner Associates (1995), o fluxograma é uma representação gráfica com auxílio
textual que descreve o fluxo de etapas em um processo, fornecendo assim uma visão
panorâmica de sua estrutura e de sua sequência, conforme exemplificado na figura 18. Os
elementos são representados por ícones simples (círculos, retângulos, losangos ou outras
formas), com linhas e setas representando conexões entre eventos e a direção ou ordem em que
ocorrem. Um fluxograma indica sequências e pontos de decisão, bem como pontos iniciais e
finais.
Figura 18 – Ilustração de fluxograma
Início

A

S Decis N

Doc

B

Input

M. Inp.

Fonte: Autoria própria (2019)

Contudo, os fluxogramas se limitam a passar informação do passo a passo de
determinado processo. De acordo com Todd e Doucette (2013) para se ter um entendimento
mais amplo da atividade através do contexto em que ela se insere, se deve utilizar a ferramenta
SIPOC. Hájek et al (2015) dizem que através dela é possível identificar os recursos necessários
e quem são os respectivos fornecedores, além de saber quais são os clientes e o que estes
almejam receber. Conforme ilustrado na tabela 12, o SIPOC é constituído por uma tabela que
possui uma coluna para cada letra da sigla, que significam respectivamente: fornecedor
(Supplier), insumos (Input), processo (Process), resultado (Output) e cliente (Customer).

Tabela 12 – Exemplo de tabela SIPOC
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Fonte: Benedict (2013)

3.4.4 Medida de desempenho

De acordo com Slack et al. (2013), a medição de desempenho (tradução livre de work
measurement) é um ramo da engenharia de métodos que se preocupa com o estudo de como
aferir o tempo que determinada tarefa leva e/ou deveria levar para ser executada sob condições
específicas. A obtenção destes valores é de suma importância para o planejamento operacional
e para criação de indicadores de performance, que são pilar essencial no processo de melhoria.
Existem algumas técnicas para medição de desempenho e a figura 19 ilustra como Thompson
(2016) as classifica.
Figura 19 – Métodos de medição de desempenho
Medidas de
desempenho
Medição
direta

Estimativa

Analítica
(SWAG)

Estudo de
tempos

Dados
históricos

Amostragem
de trabalho

Síntese

Tempos prédeterminados

Fonte: Adaptado de Thompson (2016)

Freivalds e Niebel (2013) afirma que no passado, estimativas analíticas (SWAG) eram
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utilizadas com mais frequência para julgar a quantidade de tempo necessária para completar
uma tarefa. Contudo, a experiência mostrou que nenhum indivíduo é capaz de fazer boas
estimativas de forma consistente baseando-se apenas na observação daquela atividade por um
curto espaço de tempo.
Outro método, o que consiste em analisar dados históricos, estima o desempenho
através da análise de dados registrados de trabalhos que já tenham sido realizados sob condições
similares. A maior dificuldade para este método ser válido é garantir que não houveram
mudanças significativas no processo entre o momento do registro e o de uso da estimativa.
Entretanto, esta técnica é capaz apenas de informar com que velocidade determinado processo
será feito, mas é incapaz de informar qual o tempo ideal para aquela atividade (tempo padrão).
Esta diferença pode ser expressiva, e de acordo com Freivalds e Niebel (2013) pode chegar a
até 50% em alguns casos.
Os demais métodos são capazes de determinar qual seria a produção justa de um dia
de trabalho, já que eles levam em consideração períodos de descanso dos funcionários,
decréscimo de eficiência devido à fadiga e parada para reparo de equipamento. Este tempo varia
de acordo com o ramo da indústria e a tarefa específica do funcionário, mas de maneira geral
costuma variar entre 5 e 15% do tempo. Além disto, ainda consideram a influência do ritmo de
trabalho, que é impactado pelo nível de motivação, treinamento, destreza e etc.
As principais diferenças entre as três técnicas restantes é que o estudo de tempo se
apoia na medição de tempo com auxílio de um cronômetro ou câmera de vídeo, já tempos prédeterminados divide a tarefa em micro movimentos que já possuem seus tempos tabelados, tais
como pegar, soltar, estender o braço e assim por diante. A amostragem de trabalho consiste em
fazer um grande número de observação de forma aleatória e registra-las, para ao final conseguir
concluir o tempo ótimo.
Ao fazer medições, os tempos de dois trabalhos diferentes não serão os mesmos. Isso
não se deve apenas a uma imprecisão da medição, ou até mesmo do procedimento de avaliação
em si, mas sim do fato que nenhuma atividade realizada por humanos conseguirá ser repetida
com o mesmo tempo a cada vez que ela ocorra. Portanto, para obtermos o valor médio dos
tempos básicos, deve-se calcular a seguinte medida estatística:
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 = 𝑋̅ =
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aonde n é o número de elementos a serem considerados e 𝑋𝑖 cada um deles.
O nível de excelência de um determinado processo não é determinado apenas por uma
média de execução satisfatória, mas também por possuir um alto nível de repetibilidade e por
consequência baixa dispersão. Existem algumas medidas de dispersão, tais como amplitude,
variância, desvio padrão, coeficiente de variação e distância interquartílica. Neste trabalho foi
utilizado de modo majoritário o desvio padrão e coeficiente de variação, que foram obtidos
respectivamente por:

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜 = 𝑆 = √

∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2
𝑛−1
𝑆

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 (%) = 𝑋̅ ∗100%
Medições que venham a diferir muito dos demais valores obtidos, saindo da tendência
do conjunto de dados, podem não ser pontos representativos e são chamadas de outliers (figura
20.a). Rousseeuw e Leroy (1987) conseguiu exemplificar de forma gráfica, simples e clara o
impacto negativo que um outlier pode vir a trazer a uma regressão linear (figura 20.b) e tal
comportamento pode ser extrapolado para média e desvio padrão.
Figura 20 – Representação gráfica de outlier e do impacto de outliers em regressões lineares

Fonte: Adaptado de http://mathworld.wolfram.com/Outlier.html(25/Abr/2017)
& Rousseeuw e Leroy (1987)

Existem alguns métodos para a identificação de outliers. Em seguida será explicitado
o método que foi utilizado ao longo deste trabalho. Segue o passo a passo:
1. Calcular a mediana do espaço amostral.
2. Calcular o quartil inferior (Q1) e superior (Q3).
Quartil é um dos três valores que divide a população em quatro partes iguais.
3. Calcular a diferença entre o quartil superior e o inferior (Q3 – Q1).
4. Encontre as fronteiras moderadas [Q1 – 1.5*(Q3 – Q1)] e [Q3 + 1.5*(Q3 – Q1)]
5. Encontre as fronteiras extremas [Q1 – 3*(Q3 – Q1)] e [Q3 + 3*(Q3 – Q1)]
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Figura 21 – Representação gráfica dos quartis, limites e outliers

Outliers

25% dos dados

50% dos dados

25% dos
dados

Fonte: Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Amplitude_interquartil (consultado em 19/Out/2019)

Se um determinado dado estiver fora da fronteira extrema, ele será um outlier extremo,
e se ele estiver entre a fronteira moderada e extrema será outlier moderado. Neste estudo, caso
apareça qualquer caso de outlier, ele será investigado e apenas eliminado da análise se houver
uma razão bem fundamentada, caso contrário, será mantido.
Tão importante quanto saber quais dados eliminar é saber quantos dados coletar. De
acordo com Lenth (2001), a determinação de quantos ciclos precisarão ser analisados para se
chegar a um valor padrão confiável, o que é importante para o planejamento de estudos
estatísticos. Dell, Holleran e Ramakrishnan (2002) complementam o autor anterior comentando
a necessidade de uma justificativa convincente do número de dados coletados a ser realizado,
uma vez que se coletarmos uma quantidade pequena de dados, o estudo desenvolvido não será
confiável e caso o contrário, haja um excesso de dados, haverá um gasto desnecessário de
recursos por meio da geração de dados que não vão agregar valor à pesquisa. O valor ótimo
pode ser encontrado através de métodos estatísticos de cálculo do tamanho da amostra.
Para gerar tal embasamento, seguem-se quatro passos, que devem ser executados para
cada etapa:
1. Coletar uma amostra piloto;
2. Calcular a média (𝑋̅) e o desvio padrão amostral (S);
3. Definir o coeficiente de confiança (1 – α = 95%) e a margem de erro (k = +/-7.5% ou
15%);
4. Consultar o valor de 𝑡𝛼;𝛎 na tabela t de student (Anexo 7.1), aonde ν = n – 1;
2

Neste caso a distribuição normal (z) é preterida em relação a t, pois o desvio padrão
𝛼

populacional é desconhecido. A utilização de 2 ao invés de α se dá pelo seguinte motivo:
𝑃(−𝑡 ≤ 𝑡𝑛 ≤ 𝑡) = 95%
𝑃(𝑡𝑛 ≤ −𝑡) + 𝑃(𝑡𝑛 ≥ 𝑡) = 5%; 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑃(𝑡𝑛 ≤ −𝑡) = 𝑃(𝑡𝑛 ≥ 𝑡)
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𝑃(𝑡𝑛 ≥ 𝑡) = 2.5%
5. Calcular o tamanho necessário da amostra:
𝑛≥(

𝑡𝛼;𝛎 ∗ 𝑆
2

𝑘 ∗ 𝑥̅

2

)

Um outro ponto importante de se levar em consideração ao se analisarem dados
históricos é a necessidade de garantir que não houveram mudanças consideráveis na forma de
se realizar este tipo de serviço, e desta forma garantir que os números médios obtidos
representam com veracidade um padrão. Para o período de observação considerado de 25 de
maio de 2015 até 18 de setembro de 2017, o autor deste trabalho pode confirmar que não
houveram mudanças consideráveis na maneira de se trabalhar por ter participado do
planejamento e execução operacional do período.
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4

APLICAÇÃO DO ROTEIRO DE MELHORIA

De acordo com a metodologia escolhida, após desenvolver o artefato é necessário
avaliá-lo. Isto será feito através da aplicação do mesmo em um caso real e em seguida os
envolvidos no processo analisarão a acurácia dos resultados obtidos.
O processo que será estudado neste trabalho será o canhoneio conduzido por tubulação
(TCP), que está inserido na indústria de óleo e gás no ramo de exploração e produção de
petróleo. Conforme ilustrado na figura 22, tal tarefa consiste na técnica utilizada para criar uma
comunicação entre o reservatório de petróleo e o poço, uma vez que estes se encontram isolados
pelo revestimento metálico (casing) que dá sustentação mecânica ao poço e o cimento que isola
as zonas. Isto se dá através do disparo de cargas explosivas moldadas que conseguem orientar
a sua energia em uma única direção.
Figura 22 – Operação de canhoneio após o disparo

Fonte: Adaptado de <http://archives.aapg.org/explorer/2013/12dec/downh_deepdata_fig.jpg>(24/Abr/2017)

Os explosivos podem ser levados a profundidade desejada de diversas formas, cada
uma com suas vantagens e desvantagens, dentre elas: arame, cabo elétrico, mangueira e
tubulação. O caso em que se utilizam tubos é chamado de TCP (Tubing Conveyed Perforation).
As principais vantagens deste método de condução de explosivos são a grande
quantidade de peso e choque que a tubulação resiste em comparação aos demais e a
possibilidade de controlar o poço caso o reservatório tenha algum comportamento não esperado.
Como principal desvantagem em relação aos demais está o alto tempo consumido independente
da quantidade de canhões a serem utilizados, o que torna difícil a justificativa econômica de
utilização deste método para trabalhos com baixa quantidade de explosivos. Por isso a
necessidade de se estudar este processo para torná-lo mais competitivo.
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4.1

DEFINIR

A figura 23 ajuda a recordar as ferramentas do artefato proposto para esta etapa e de
acordo com ela se deve iniciar definindo o problema, explicando a importância do mesmo e
especificando o objetivo a ser alcançado. Por fim se realiza um SIPOC e um diagrama de blocos
com quantidade de etapas limitada a um quantitativo mínimo e máximo.
Figura 23 – Resumo dos passos da fase definir.

Fonte: Autoria própria (2019).

O problema que orienta este estudo é a necessidade de aumentar a competitividade das
operações de TCP. Isto se tornou importante porque motivados pela crise, todas as empresas ou
linhas de produto focaram em conquistar mercado em operações de canhoneio devido à grande
receita e margem de lucro associada a este tipo de serviço. A fim de atingir tal objetivo
investiram grande parte do pouco recurso disponível em avanços tecnológicos neste tipo de
serviço e conseguiram aumentar sua eficiência operacional em 97% em 04 anos (2012 a 2016).
Portanto, se busca aumentar a atratividade da condução de explosivos por tubulação, o que pode
ocorrer através de um aumento de velocidade e/ou segurança operacional, redução de custo de
preparação, logística ou operação, aumento de flexibilidade, redução do tempo de preparação,
entre outros.
Dando seguimento aos passos da etapa definir, a tabela 13 aplica um SIPOC ao caso
estudado e as figuras 24 e 25 são diagramas de blocos referentes aos processos apontados na
tabela 13. Já a figura 26 visa ilustrar a composição de uma coluna de detonação utilizada para
executar o processo descrito na figura 25. Nela se encontram indicados qual elemento da coluna
está sendo trabalhado em cada etapa do processo de detonação. Também é possível observar na
figura 26 exemplos de profundidades e comprimentos de cada elemento para dar uma ordem de
grandeza para aqueles leitores que não estejam familiarizados com este tipo de operação.
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Tabela 13 – SIPOC da operação de canhoneio
Fornecedor

Recursos

Processo

Resultado

Cliente

(Supplier)

(Input)

(Process)

(Output)

(Customer)

- Fabricante de explosivo

- Explosivos

- Fabricante de canhões

- Canhões

- Fabricante de

- Acessórios

acessórios

- Mão de obra

- Setor de importação

- Canhões carregados
Preparação de

- Cabeças de disparo

Setor de entrega de

explosivos

checadas

serviço

- Acessórios certificados

- Dados do trabalho a ser realizado
- Canhões carregados
- Acessórios certificados

- Paiol de explosivos
- Tubulação

Detonação

- Sonda
- Bombas hidráulicas
- Mão de obra

Fonte: Autoria própria (2019).
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Figura 24 – Diagrama de blocos do processo de preparação de explosivos

Receber e estocar
explosivos

Preparar
explosivos de
acordo com
pedidos

Preparar
explosivos para
envio

Receber devolução
de explosivos e
rejeitos

Manutenir itens
reutilizaveis

Fonte: Autoria própria (2019).

Figura 25 – Diagrama de blocos do processo de detonação
Reunião de
segurança e
preparação da
sonda

Conexão de
canhões

Desconexão dos
canhões

Desconexão dos
acessórios de
disparo

Conexão de
acessórios de
disparo

Desconexão dos
tubos

Fonte: Autoria própria (2019).
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Figura 26 – Exemplo de coluna de canhoneio TCP utilizada no processo de detonação

Fonte: Autoria própria (2019).
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4.2

MEDIR

A etapa medir referente ao processo de detonação ilustrado na figura 25, foi realizada
sob a ótica do tempo, já que os demais fatores apontados por Bruce (2015) e Taghizadegan
(2013) não representam possíveis possibilidade de melhoria (segurança – não há registro de
acidente nos últimos 5 anos) ou são consequência direta da melhoria em tempo (dinheiro).
Para isto foram seguidos os passos especificados para medição de tempos na figura 27.
Se iniciará com a coleta de dados históricos de 7 ocorridos dividindo os tempos de acordo com
as etapas determinadas no diagrama de blocos da figura 25. Depois serão eliminados os
possíveis outliers e em seguida será determinado o tamanho do espaço amostral necessário para
conseguir dados médios com o coeficiente de confiança de 95%, o valor mais utilizado para
fins não relacionados a questões vitais (Zar, 2010), e margem de erro de 15%.
Figura 27 – Resumo dos passos da fase medir.

Fonte: Autoria própria (2019).

Verifica-se na tabela 14 os dados obtidos para sete corridas independentes que
ocorreram dentro do período de investigação pré-determinado, e que foram realizadas em
sondas distintas e por equipes diferentes. Estes trabalhos foram divididos em dez tarefas e três
valores obtidos foram identificados como outliers. Destes valores, os que foram eliminados por
terem sido considerados eventos isolados e que fugiram do esperado foram marcados de
vermelho, e o que não foi removido por ser considerado limitação real do processo foi mantido
e sinalizado de laranja.
A manutenção de um outlier no estudo se deve ao fato dele ter sido ocasionado tanto
por uma limitação técnica de uma configuração do trabalho quanto por problemas climáticos
que obrigaram a paralização temporária das atividades. Como este tipo de problema não poderá
ser controlado, esta etapa foi mantida no cálculo. Este contratempo foi mantido de forma a
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contemplar as tolerâncias e assim se obter um tempo padrão o mais realístico possível, mas tal
prática traz como consequência um grande aumento na margem de erro a ser calculada. Outro
fator que contribui de forma significativa para uma margem de erro elevada é que o serviço é
prestado em plataformas diferentes, com estruturas específicas e tripulações distintas.
Tabela 14 – Aquisição de dados preliminares.

Fonte: Autoria própria (2019).
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Sobre os outliers removidos, o primeiro ocorreu durante a etapa de montagem e teste
das linhas de superfície do trabalho 5, quando foi identificada uma anormalidade no fluido de
bombeio que estava sendo utilizado. Por isso a operação teve que ser parada para que os
problemas acarretados fossem ratificados, e trazendo desta forma um tempo operacional pouco
maior que três vezes a média. Por se tratar de um caso isolado e incomum, este dado foi
descartado. No trabalho 6, após o disparo dos explosivos o poço entrou em regime de perda de
nível severa, o que é um risco tanto para integridade do poço como para as pessoas a bordo. Por
isto foi necessário iniciar um trabalho de combate a perda que durou mais do que cinco dias e
meio. Como após este episódio estudos foram feitos para melhor a composição das propriedades
físicas e químicas do fluido de forma a evitar a recorrência de tal evento, este caso foi
considerado algo isolado e o outlier removido.
Já com todas informações disponíveis para a determinação do número mínimo de
ciclos que necessitam ser estudados, os cálculos foram executados e o maior valor obtido foi de
vinte e dois trabalhos. Como o banco de dados coletado para o período selecionado dispões de
trinta e quatro operações similares, podemos continuar com a investigação, já que é possível
realizá-la e chegar aos resultados desejados.
Ao final do levantamento dos tempos das atividades de vinte e dois ciclos, pode-se
chegar aos resultados esperados com níveis de confiabilidade e tolerância desejados.
Figura 28 – Diagrama de blocos do processo de detonação
Prep. da sonda
e reunião prejob (1:10h)

Conexão de
canhões (10:54
min/gun)

Conexão de
acessórios
(2:05 h)

Conexão de
tubos (343.1
m/h)

Desconexão
dos tubos
(491.8 m/h)

Observação e
controle do
poço (4:28 h)

Linhas, marcas
de balanceio e
disparo (1:38
h)

Posicionament
o dos canhões
(462.8 m/h)

Desconexão
dos acessórios
de disparo
(1:25 h)

Desconexão
dos canhões
(9:39 min/gun)
Fonte: Autoria própria (2019).
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4.3

ANALISAR

Para Pande, Neuman e Cavanagh (2014), analisar é a fase determinante para conseguir
encontrar as causas raízes. Para isto foram realizados comentários sobre o que o grupo de
trabalho acredita serem os principais causadores de demora de cada etapa mencionada no
diagrama de blocos. É nesta fase também que se devem determinar quais etapas do processo
estão com a maior variabilidade e quais possuem o maior impacto sobre a variável analisada,
que no caso em questão é o tempo.
A primeira etapa engloba a realização de uma reunião com todos os envolvidos na
operação para se detalhar o que será feito, como será feito, assignar responsabilidades e
determinar quais ferramentas serão utilizadas na tarefa. Percebe-se em observação de campo
que a reunião de fato não demora mais do que 15 minutos. Os outros 50 minutos estão sendo
gasto com outras atividades.
As etapas de conexão e desconexão de canhões e tubos são tarefas bastante repetitivas,
onde para canhões o maior consumidor de tempo é devido aos preparativos para fazer ou
desfazer as conexões e para tubos é o tempo de descida ou subida dos mesmos. Para canhões é
possível notar que a desmontagem deles é 11.5% mais rápida que a montagem. Tal número faz
sentido já que durante a montagem os explosivos estão ativos e necessitam maior cuidado, e
durante a desmontagem os mesmos já foram consumidos e o manuseio pode ser feito com
menos atenção. Para os tubos a relação de grandeza é maior, sendo a desmontagem 43% mais
rápida que a montagem, mesmo sabendo que durante a retirada há a precaução com a velocidade
de puxada de coluna para evitar “pistonear” o poço e assim evitar o influxo de hidrocarboneto
no mesmo. Fazer melhorias neste ponto não será simples por ser dependente das propriedades
do reservatório e do diâmetro externo dos canhões e ambos não podem ser alterados. O enfoque
de melhoria para os tubos deve se concentrar na montagem dos mesmos.
Acessórios de canhoneio por sua vez, são itens de comprimento pequeno e que sua
conexão faz com que a velocidade de descida ou de subida dos canhões seja reduzida de forma
significativa, já que o tempo de conexão ou desconexão é maior que o de um tubo normal por
não ser algo que a equipe a bordo está acostumada a lidar. Sendo assim a relação de distância
por tempo é afetada tanto por uma distância menor quanto por um tempo maior. A fim de dar
ideia de ordem de grandeza, acessórios possuem entre 0.5m e 3m e tubos chegam a 36m entre
conexões. O tempo de montagem dos mesmos é 50% superior ao de desmontagem pelo mesmo
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motivo dos canhões, na montagem há explosivos e na desmontagem eles já foram consumidos.
No que diz respeito ao posicionamento dos canhões na profundidade solicitada, isto
até então é realizado através de uma ferramenta de medição de raios gama que após a coluna
estar na profundidade desejada é descida através de cabo elétrico que é usado tanto para
transmitir energia quanto dados. Imagina-se que o tempo de descida desta ferramenta pudesse
ser suprimido com a mesma já sendo parte integrante da coluna. Esta atividade leva de maneira
aproximada o mesmo tempo que a desmontagem de tubos e se enquadra como uma das
atividades que mais consomem tempo no processo.
Sobre montagem de linhas de superfície, é possível perceber que em alguns episódios
houve vazamentos nas mesmas o que tornou este processo um pouco mais moroso que o
necessário. Marcas de balanceio se mostraram bastante consistentes e com pouca variabilidade,
mostrando assim pouca oportunidade de melhoria a não ser algo disruptivo. Sobre a atividade
de disparo percebeu-se em alguns casos imperícia do especialista a bordo ou problema de
comunicação do mesmo com a sonda, fazendo com que o comando (pulsos de pressão) a ser
enviado fosse perdido.
Por último, há ainda a etapa de observação de comportamento do poço e a possível
necessidade de controlá-lo, seja devido a atividade de perda (de fluido para a formação) ou
ganho (produção de petróleo). Aqui é possível notar grande evolução por parte dos clientes nos
últimos anos devido a maturação do conhecimento sobre as formações geológicas e fluidos
presentes. Contudo a empresa prestadora de serviço tem pouca ou nenhuma contribuição nesta
etapa.

4.4

MELHORAR

A etapa melhorar do processo proposto deve se iniciar com a utilização da ferramenta
Delphi para a criação de ideias de melhoria, seguida da aplicação de um AHP para priorizar as
que devem ser primeiro analisadas e por último a realização de testes piloto e consequente
implementação das ideias que se mostrarem vantajosas.
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4.4.1 Criar (Delphi)

O método Delphi consiste em fazer diversas rodadas de um mesmo questionário entre
os especialistas no assunto e compartilhar de forma anônima tais respostas até que as mesmas
convirjam. No trabalho em questão foram realizadas três rodadas onde surgiram dezessete
ideias consensuais, as quais estão listadas na figura 29.
Para a realização do processo Delphi foram consultados os seguintes especialistas:
•

Líder de projetos da empresa prestadora de serviço

•

Líder de projetos do principal cliente para este tipo de serviço

•

Dois especialistas da empresa de serviço no processo em questão

•

Quatro especialistas do principal cliente para este tipo de serviço

•

Gerente de operações da empresa prestadora de serviço

•

Dois representantes de sondas presentes no Brasil

Apesar do trabalho em questão ter feito esta prática através de email, reuniões
individuais ou ligações telefônicas, algumas ferramentas online foram encontradas e podem
tanto otimizar tal processo quanto auxiliar na organização das informações. Tais websites
seriam:
•

http://armstrong.wharton.upenn.edu/

•

https://calibrum.com/

•

https://mesydel.com/en

•

https://sourceforge.net/projects/delphiblue/

Foi possível perceber que em sua maioria, as ideias das etapas de desconexão são o
inverso das de conexão. Por isso, tais ideias serão aglutinadas de forma a aumentar a
atratividade das mesmas (tempo total economizado). Assim sendo, estão disponíveis as
seguintes ideias:
1. Realizar a preparação dos equipamentos de manobra 6 horas antes de iniciar a
operação;
2. Avisar na reunião geral do dia anterior que os envolvidos devem se dirigir de
forma espontânea para a cabine do sondador e não precisam esperar serem
chamados;
3. Realizar conexões e desconexões de canhões fora do caminho crítico (base ou
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mesa auxiliar);
4. Criar estação de trabalho para equipe de canhoneio;
5. Realizar conexões e desconexões dos acessórios fora do caminho crítico (base ou
mesa auxiliar);
6. Utilizar explosivos e acessórios menos suscetíveis ao disparo devido a
movimentos bruscos, para desta forma utilizar a velocidade máxima da sonda;
7. Utilizar ferramenta mecânica para determinação de profundidade (restritor de
diâmetro externo ou fluxo);
8. Utilizar ferramenta de raios gama na coluna para determinação de profundidade;
9. Deixar as linhas pré-montadas e testadas de forma a precisar testar apenas a
conexão com a coluna;
10. Explicar o comando de disparo ao sondador na reunião geral do dia anterior.
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Figura 29 – Resultado do método Delphi realizado

Reunião e
preparação

•Realizar a preparação dos equipamentos de manobra 6 horas antes de iniciar a operação (#1)
•Avisar na reunião geral do dia anterior que os envolvidos devem se dirigir de forma espontânea
para a cabine do sondador e não precisam esperar serem chamados (#2)

•Realizar conexões de canhões fora do caminho crítico (base ou mesa auxiliar) (#3)
Conexão de •Criar estação de trabalho para equipe de canhoneio (#4)
canhões

Conexão de
acessórios

Conexão de
tubos

•Realizar na mesa auxiliar ou no deck antes de iniciar a operação (#5)

•Utilizar explosivos e acessórios menos suscetíveis ao disparo devido a movimentos bruscos.
(#6)

•Utilizar ferramenta mecânica (restritor de diâmetro externo ou fluxo) (#7)

Posicioname •Utilizar ferramenta de raios gama na coluna (#8)
nto dos
canhões

Montagem
de linhas e
disparo

Obs. e
controle de
poço

Desconexão
de tubos

Desconexão
de
acessórios

•Deixar as linhas pré-montadas e testadas de forma a precisar testar apenas a conexão com a coluna (#9)
•Explicar o comando de disparo ao sondador na reunião geral do dia anterior (#10)

•Pouco ou nenhum impacto da empresa prestadora de serviço. Alertar cliente para não
trabalhar underbalance ou muito overbalance - decisão do cliente

•Puxar coluna com a velocidade limite da sonda - ideia pode ser juntada com a #6

•Quebrar os tubos em seções (conjuntos de 3 unidades) como os demais e remover os
acessórios na mesa auxiliar (fora do caminho crítico) (#5)

•Realizar desconexões de canhões fora do caminho crítico (base ou mesa auxiliar) (#3)
Desconexão •Criar estação de trabalho para equipe de canhoneio (#4)
de canhões

Fonte: Autoria própria (2019).
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4.4.2 Priorizar (AHP)

Uma vez com a fase de geração de ideias concluída, foi necessário planejar quais delas
seriam as mais relevantes para analisá-las mais a fundo primeiro, ou seja, para priorizar as que
são consideradas com maior impacto. Para isto foi utilizado o método AHP levando em
consideração os critérios mencionados por Virine (2007), já excluindo relações públicas
conforme mencionado no item 3.3.4.2, para manter a independência entre critérios, e agora
excluindo também impacto ambiental, já que a tarefa em questão não possui qualquer relação
com o meio ambiente. Sobrando assim os critérios mencionados na figura 30.
Ao contrário do que menciona Virine (2007), o autor do presente trabalho acredita que
confiabilidade e performance são subscritérios da qualidade e não critérios concorrentes.
Partindo dos princípios supracitados e com auxílio dos gerentes operacionais e de segurança da
empresa prestadora de serviço foram selecionados os subcritérios mostrados na figura 30 e
depois o mesmo time foi responsável por trabalhar na determinação do peso de cada um deles
para o processo de tomada de decisão. O processo de determinação destes pesos é mostrado no
anexo 7.2, sendo o resultado final mostrado na figura 30.
Figura 30 – Estrutura de critérios e subcritérios com respectivos pesos por nível hierárquico.
Priozização de
melhorias

Segurança
(0.735)

Financeiro
(0.200)

Tecnológico /
Qualidade
(0.065)

Pessoal
(0.735)

Ha limitação
contratual?
(0.724)

Confiabilidade
(0.777)

Poço
(0.200)

Custo de
implementação
(0.193)

Performance
(0.155)

Equipamento
(0.065)

Potencial de
aumento de lucro
(0.083)

Precisão
(0.068)

Fonte: Autoria própria (2019).
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Com os pesos já definidos, é necessário determinar as prioridades relativas entre as
alternativas. Para dados quantitativos, que podem ser estimados e/ou calculados, são utilizadas
as relações entre os valores para preencher a matriz de comparação paritária. Os critérios que
se enquadram nesta classificação são custo de implementação, potencial de aumento de lucro e
melhoria de performance e seus valores estão apontados no anexo 7.2. Os demais critérios
podem ser chamados de qualitativos e, conforme demonstrado nas tabelas do anexo 7.3, são
realizadas comparações paritárias para cada alternativa, considerando cada um dos critérios em
questão. A escala a ser utilizada será a fundamental de Saaty (1987), que foi ilustrada na tabela
11. Ela vai de 1 a 9, aonde 1 simboliza caráter de igualdade entre os pares e 9 a predominância
absoluta de um critério sobre o outro. A pessoa responsável por classificá-las será um
especialista no tipo de serviço em questão, de preferência com mais de dez anos de experiência
na função, com exceção do item que diz respeito sobre a viabilidade contratual, que será
avaliado pelo time de vendas.
Antes de passar para a próxima etapa, é necessário garantir que todos os critérios estão
no mesmo sentido de valor, que no caso deste trabalho é quanto maior, melhor. Como é possível
notar, isso não se aplica ao item custo de implementação, portanto um ajuste precisará ser feito.
Para este método utiliza-se o inverso de cada avaliação. Para não termos uma inconsistência
matemática, serão atribuídos valores muito baixos às iniciativas que não possuem custo de
implementação, o que não deixa de ser justo por se tratar de custo de mão-de-obra para
preparação, planejamento e desenho. Fazendo os ajustes supracitados e normalizando, obtémse a tabela 15.
No cabeçalho da mesma tabela ainda é possível encontrar entre parênteses o valor do
peso geral de cada critério. Ao fazer o somatório da multiplicação da avaliação de cada
alternativa pelo peso do respectivo critério, será possível encontrar a prioridade relativa daquela
alternativa.
PRi = Σ (xij * w1j); Ɐi sendo 2<i<11
Com a ordem encontrada, fica recomendado implementar as iniciativas na seguinte
ordem:
7 → 8 → 3 → 6 → 4 → 5 → 1 → 9 → 10 → 2
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(0.004)
TOTAL

(0.010)
Precisão

(0.051)
Performance

(0.017)
Confiabilidade

(0.039)
Opt. de lucro

(0.145)
Custo

(0.048)
Contrato

(0.147)
Equipamento

Alternativas

(0.540)
Poço

Pessoal

Subcritérios

(Pesos)

Tabela 15 – Matriz normalizada de decisão das alternativas

#1

0.030 0.055 0.164 0.117 0.045 0.000 0.055 0.014 0.107 5.4%

#2

0.019 0.024 0.057 0.117 0.450 0.000 0.023 0.007 0.107 5.3%

#3

0.161 0.104 0.309 0.117 0.000 0.333 0.205 0.219 0.107 15.3%

#4

0.091 0.024 0.057 0.117 0.000 0.000 0.023 0.027 0.107 7.4%

#5

0.045 0.038 0.103 0.117 0.005 0.000 0.037 0.041 0.107 5.5%

#6

0.030 0.327 0.057 0.041 0.000 0.267 0.340 0.055 0.107 9.6%

#7

0.280 0.190 0.033 0.117 0.005 0.000 0.116 0.315 0.036 20.7%

#8

0.280 0.190 0.057 0.022 0.000 0.400 0.140 0.301 0.107 20.2%

#9

0.045 0.024 0.103 0.117 0.045 0.000 0.037 0.014 0.107 5.4%

#10

0.019 0.024 0.058 0.117 0.450 0.000 0.023 0.007 0.107 5.3%
Fonte: Autoria própria (2019).

4.4.3 Piloto e implementação

As duas principais iniciativas de acordo com a ordenação proposta, alternativas 7 e 8,
são excludentes entre si, pois melhoram a mesma etapa do processo através de melhoria no
mesmo ponto. Como a número 7 se mostrou mais interessante no computo final, ela terá o seu
piloto implementado.
O quinto passo do processo demonstrado na figura 27 consiste na etapa em que a
coluna de canhoneio está montada, os explosivos estão próximos da profundidade desejada para
o disparo e se deseja posicioná-los de forma precisa para otimizar o comprimento de fluxo do
reservatório em questão (figura 31.a). A forma padrão de realizar este tipo de operação é
descendo por dentro da coluna uma ferramenta capaz de fazer leitura de raios gama (figura
31.b) e com estas leituras ajustar a profundidade da coluna da maneira desejada.
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Figura 31 – Posicionamento de canhões em relação a formação geológica
a) Posicionamento dos canhões vs. b) Determinação de profundidade
formações geológicas

através de raios gama (alternativa #8)

Elemento
radioativo

Primeira
bala

Fonte: Autoria própria (2019).

Contudo, este tipo de operação demora em média 13 horas e envolve diversos riscos
operacionais para os envolvidos na atividade, como realização de trabalho em altura e presença
de cabo tensionado na superfície. A alternativa 7 propõe a inclusão de um elemento de diâmetro
externo superior a um elemento de construção do poço que seja de profundidade conhecida, tal
como o topo de um liner (Figura 32), ou a inclusão de um elemento na coluna que cause
restrição de fluxo ao entrar no mesmo liner (diâmetro externo muito próximo ao do
revestimento).
Figura 32 – Representação da alternativa #7

Fonte: Autoria própria (2019).
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De acordo com Pereira et al (2019), esta alternativa foi aplicada em três poços (tabela
16) com e seus resultados comparados com o método anterior mostrando uma diferença de
precisão na medição dentro do limite tolerado pela empresa operadora dos poços (+ ou - 1m).
Contudo, alguns fatores que na avaliação inicial não haviam sido contemplados passaram a ser
levados em conta, tais como um possível falso indicativo devido o elemento com diâmetro
maior tocar em outro elemento que não seja o de profundidade conhecida ou o fundo da coluna
(canhões) estar tocando o fundo do poço. Como este método não é capaz de gerar evidências
do posicionamento correto e a alternativa #8 se mostrava quase tão boa quanto, se deu início ao
piloto da alternativa #8 a fim de comparação com a alternativa #7.
Tabela 16 – Tentativas piloto da alternativa #7 e erro em relação ao método anterior.
Poço

Sonda

Erro em relação ao método anterior

9-ATP-3-RJS

SS-86

0.10m

9-SEP-1-RJS

NS-29

0.26m

7-LL-66-RJS

SS-77

0.35m

Fonte: Pereira et al (2019).

A alternativa #8 tem a mesma finalidade da #7, mas ao invés de utilizar um elemento
mecânico para substituir a ferramenta de medição de raios gama descida a cabo, ela propõe a
inclusão na coluna de canhoneio de uma ferramenta que faz a leitura de raios gama e tem sua
fonte de energia em um dinamômetro que é acionado através de bombeio de fluido por dentro
da coluna. Esta tecnologia já era existente, mas ainda não havia sido utilizada para esta
finalidade em águas profundas e ultra profundas. Até então era utilizada apenas durante a
perfuração dos poços ou canhoneio de poços horizontais, onde a correlação de profundidade
não pode ser feita através de ferramentas a cabo e a compressão na tubulação pode gerar erros
que impossibilitam a utilização de uma estratégia parecida com a alternativa #7. Pereira et al
(2019), expõe que durante o piloto foram realizadas 2 tentativas com nenhum erro encontrado
quando comparado ao método tradicional. Tais tentativas foram feitas nos poços 8-LL-109-RJS
e 8-LL-107-RJS.
A alternativa subsequente na ordem de prioridade é a de número 3, que diz respeito a
conexão de canhões fora do caminho crítico. Cada canhão possui por volta de 6.5m de
comprimento e a ideia para viabilizar esta alternativa foi a de enviar já de base 2 canhões
conectados, totalizando 13m (Figura 33).
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Figura 33 – Representação da alternativa #3

Fonte: Autoria própria (2019).

Contudo, algumas dificuldades técnicas e logísticas foram encontradas. No campo
logístico, havia uma limitação devido a não existência de caminhão de transporte que
comportasse este tamanho de material e que tivesse autorização para transportar explosivos.
Isto foi sanado após alguns meses.
Na parte técnica havia uma preocupação com a integridade da rosca que conecta um
canhão ao outro no momento de verticalizar os canhões para os mesmos descerem no poço.
Através de uma análise de elementos finitos foi possível confirmar que as mesmas estariam sob
risco e que medidas de mitigação deveriam ser adotadas. A fim de suavizar o esforço radial na
rosca, foi construído um sistema de rolamento para ser conectado no ponto inferior do conjunto
quando o mesmo estiver sendo içado (Figura 34).
Figura 34 – Solução para minimizar atrito na verticalização dos canhões

Fonte: Autoria própria (2019).

Outra vez os esforços radiais na rosca de conexão dos canhões foram ponto de
preocupação quando analisado o balanço que poderia ocorrer no mar quando o guindaste içasse
o conjunto para retirar da cesta de transporte e levar o conjunto para mesa rotativa. Esta
preocupação foi minimizada com a fabricação de uma barra de estabilização para os canhões
(figura 35). Desta forma o guindaste içaria a barra e através dela o conjunto inteiro seria
levantado, sendo que as oscilações verticais do guindaste serão transmitidas para o conjunto
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como um todo.
Figura 35 – Barra de estabilização

Fonte: Autoria própria (2019).

Após os empecilhos técnicos e logísticos terem sido resolvidos, foram realizados em
nossa base operacional tanto o teste de verticalização com auxílio do rolamento quanto a
movimentação da cesta de transporte para outro local com o guindaste balançando. Ambos
foram satisfatórios e por isto se deu o prosseguimento para implementação em um trabalho na
sonda.
A última alternativa que foi possível implementar na ordem estabelecida com o tempo
e recursos disponibilizados até o momento de preparação deste documento foi a de troca dos
acessórios de TCP por itens menos sensíveis a movimentos bruscos. A sugestão consiste em
trocar de um iniciador de disparo (cabeça de disparo) ativada por pinos de cisalhamento para
um iniciador eletrônico ativada por uma assinatura de pressão. No mecanismo de pinos de
cisalhamento, ao atingir determinada pressão os pinos cisalham e desencadeiam a detonação
dos explosivos. Já a eletrônica precisa de uma assinatura específica de pressão para descarregar
um capacitor de forma abrupta e assim ativar os explosivos (Figura 36).
Figura 36 – Esquemático do iniciador de pinos de cisalhamento e gráfico de assinatura de
pressão do iniciador eletrônico

Fonte: Autoria própria (2019).
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4.5

CONTROLAR

As alternativas #7 e #8 funcionaram de acordo com o esperado, trazendo todos os
benefícios mencionados. O tempo médio que a alternativa #8 levou para realizar a tarefa foi de
1.5 horas, já contando todo o tempo consumido desde montagem do equipamento na coluna até
o posicionamento dos explosivos na profundidade desejada. A alternativa #7 foi 30 minutos
mais rápida que a anterior, mas com um grau de imprecisão maior. Isto comparado as 13 horas
consumidas pela maneira que se fazia antes, com cabo elétrico, representa um potencial de
economia de 11.5 horas para cada trabalho de canhoneio a ser realizado. De acordo com o
relatório de custos operacionais preparado pela empresa IHS Markit para sondas capazes de
operar neste tipo de ambiente, no ano de 2019 elas estão custando 200k USD/dia, o que
representaria uma economia de 96k USD por trabalho de canhoneio. Ainda é preciso acrescer
a este valor as despesas com os outros serviços disponíveis a bordo, que a indústria costuma
estimar tais custos como 70% além do valor da sonda.
Como a alternativa #8 traz benefícios similares e não apresenta as fragilidades
apresentadas na opção #7, a alternativa #8 foi escolhida em detrimento da #7. Desde o término
deste experimento piloto pelo menos 30 trabalhos já foram realizados com esta técnica e a
mesma passou a ser o novo padrão. Procedimentos operacionais e análises de risco foram
atualizadas de acordo. As economias geradas já totalizam mais de 3MM USD.
Durante o trabalho piloto da alternativa #3 foi possível notar alguns pontos simples de
melhoria tais como alterar o comprimento das eslingas da barra de estabilização e o tipo de
gancho da mesma, já que tais pontos pareceram comprometer a segurança dos envolvidos na
operação devido ao grande balanço dos navios sonda. Contudo, desde então não houve um outro
poço candidato para viabilizar um novo teste. De qualquer forma foi possível perceber um
potencial de economia entre 30 e 40% do tempo de montagem e desmontagem dos canhões, o
que representaria quase 8 horas de economia por trabalho e minimização de risco de segurança
para as pessoas envolvidas já que a manipulação de ferramentas na sonda seria reduzida.
Sobre a implementação da alternativa #6, é possível afirmar que foi muito facilitada
pelo fato de ter sido precedida pela implementação da alternativa #8. Primeiro porque
acessórios eletrônicos são em geral mais caros que os mecânicos que eram utilizados antes, mas
como ganhos de tempo significativos já haviam sido obtidos, isto permitiu que o cliente pudesse
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assumir gastos que antes não haviam, o que também se traduziu em receita para a empresa
prestadora de serviço. Segundo fator é que a alternativa #8 exige bombeio de fluido para acionar
o dínamo e com a utilização de um sistema de acionamento de disparo por pinos de
cisalhamento, um bombeio equivocado poderia trazer como consequência uma detonação
inadvertida. Neste caso, a inclusão de uma ferramenta eletrônica também traz benefícios para
segurança do processo.
No que tange ao ganho de tempo almejado com a implementação desta iniciativa, foi
possível observar nos trabalhos piloto que o ganho com a montagem da coluna poderia ser
alcançado, mas o referente a desmontagem de coluna seria limitado as características de cada
reservatório. Esta observação pode ser feita após notar a presença de hidrocarbonetos no poço
durante a desmontagem de coluna, essa migração de fluido ocorreu por pistoneio. Sendo assim,
por segurança operacional, se decidiu simular através de modelos computacionais qual seria a
velocidade máxima de desmontagem que não acarretaria migração de óleo para o poço. Isto vai
depender da viscosidade do fluido, permeabilidade e porosidade. Para a montagem da tubulação
foi possível perceber uma melhoria de 02:17 horas e para desmontagem 01:21 horas.

4.6

RESULTADOS

Antes de iniciar a avaliação dos resultados é preciso garantir que a metodologia
proposta foi seguida em sua integridade, já que não é esperado que se tenham implicações
satisfatórias se os passos necessários não tiverem sido executados.
Após o cumprimento das etapas do método que foram listadas no subcapitulo 2.2, é
possível avaliar se o intuito do trabalho em questão foi alcançado de forma satisfatória, sabendo
que o objetivo geral é propor um roteiro de artefatos para elaboração e priorização de
melhoria de processo no setor de serviços de exploração de petróleo. Pode-se visualizar na
figura 37 todas as etapas do roteiro proposto, sendo evidenciadas as ferramentas utilizadas em
cada passo do DMAIC.
O que diz respeito a elaboração de melhorias, se pode dizer que o método proposto é
satisfatório. Um fator que sustenta a afirmativa de elaboração de boas alternativas através deste
método é o fato que o estudo sobre as alternativas #7 e #8 foi selecionado para ser apresentado
na Oil Technology Conference de outubro de 2019 a ser realizada no Rio de Janeiro sob a
numeração OTC-29842-MS (Pereira et al, 2019). O mesmo material também foi
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disponibilizado no principal banco de dados da indústria do petróleo (OnePetro) após a
realização do evento.
Já sobre a eficácia da estratégia de priorização das melhorias, foi interessante observar
que o fato da mudança na maneira de correlacionar a profundidade dos explosivos ter sido feita
no início, auxiliou a viabilizar a implementação da mudança dos acessórios de detonação por
outros menos sensíveis e mais modernos. Desta forma, ficou claro que os ganhos das primeiras
implementações foram capazes de fomentar as implementações subsequentes. Em outras
palavras, a priorização correta tornou possível a implementação de um maior número de
iniciativas.
Com a implementação das iniciativas geradas na ordem sugerida, foi possível reduzir
o tempo operacional do canhoneio conduzido por tubulação em 42%. Passados mais de 30
trabalhos que utilizaram tais melhorias (Pereira et al, 2019), consegue-se estimar que até o
momento houve um ganho em tempo de sonda equivalente a 10MM USD.
Figura 37 – Esquemático do roteiro proposto

Fonte: Autoria própria (2019).
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5

CONCLUSÃO

Ao longo deste trabalho o objetivo foi propor um roteiro eficaz de artefatos para
elaboração e priorização de melhoria de processo no setor de serviços de exploração de
petróleo, para desta forma viabilizar o maior número possível de melhorias mesmo em um
cenário de crise. Para isto, foi escolhida a metodologia DSR a qual se mostrou satisfatória para
a natureza do problema.
A revisão de literatura concebida a partir do alinhamento da fundamentação teórica e
da revisão bibliográfica permitiu a esta pesquisa identificar as principais ferramentas que são
empregadas para o objetivo proposto. Dentre elas as que mereceram maior destaque foram
DMAIC, Delphi e AHP. Este conhecimento foi fundamental para direcionar o método a ser
proposto para atingir o objetivo da pesquisa.
O método Delphi de criação e priorização de melhorias em um mercado de serviços
de exploração de petróleo e gás foi validado tanto pela gerência da empresa prestadora de
serviço em questão quanto pela indústria, que convidou o autor do documento a apresentar um
estudo sobre duas das alternativas implementadas em uma conferência de destaque no ramo.
Ainda vale destacar que a etapa de priorização do método, através do AHP, assegurou um maior
número de implementações de melhorias já que os ganhos das primeiras alternativas liberavam
recursos para serem investidos nas demais opções.
Apesar disso, foi possível notar que nem sempre será possível atingir a ordem ótima
de prioridade. Isto pode ocorrer tanto pela falta de prática daqueles envolvidos nas etapas de
determinação dos pesos dos critérios quanto pela incapacidade de mapear todos os riscos e
variáveis antes da realização de um projeto piloto. No caso em análise isto ficou evidente no
momento em que a primeira opção do ranking de priorização acabou sendo preterida em relação
a segunda, já que eram opções concorrentes.
Um ponto que ainda pode ser refinado são as condições sobre a ordem de
implementação. Foi possível notar que, apesar dos baixos custo de implementação e
complexidade, as opções piores classificadas na ordenação de prioridade geravam também
pouco retorno. Em um caso em que não houvesse recursos para iniciar com as primeiras opções,
seria indicado adotar uma rotina em que após definida a ordem de prioridade, a primeira
alternativa implementada deveria ser aquela melhor classificada e que se tenham recursos
suficientes para implementação. Com os novos recursos liberados pela melhoria já
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implementada, prosseguir para a nova opção mais bem classificada e que se tenham recursos
disponíveis. Contudo, a discussão sobre ter ou não recursos costuma recair sobre quanto tempo
se pretende esperar para obtê-los e pelo grande escopo do assunto, tal tema fica como sugestão
de trabalho futuro.
Ainda sobre trabalhos futuros, há a sugestão de desenvolver estudos comparando a
eficácia do método de priorização AHP com outros que a literatura possa vir a indicar como
alternativas plausíveis para este tipo de aplicação. Ao longo desta pesquisa da literatura algumas
opções se mostraram interessantes e mereceriam consideração, tais como AHP-TOPSIS e
Fuzzy-AHP. Outra contribuição interessante e não tão demandante de recursos seria a criação
de um software já integrando as ferramentas escolhidas. É possível encontrar online estas
ferramentas de forma dispersa, tais como método Delphi e AHP, mas não todos em apenas um
local.
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7.1

ANEXOS

Tabela de valores de t em uma distribuição t para determinado α e ν

Tabela 17 – Valores de t em uma distribuição t para determinado α e ν

Fonte: Montgomery e Runger (2012)

7.2

Processo de determinação de pesos dos critérios

Tabela 18 – Matriz comparativa dos critérios feita pelo gerente geral.
Segurança

Financeiro

Qualidade

Segurança

1

5

9

Financeiro

1/5

1

4

Qualidade

1/9

1/4

1

Fonte: Autoria própria (2019).
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Tabela 19 – Matriz comparativa dos critérios normalizada.
Segurança

Financeiro

Qualidade

Prioridade relativa

Segurança

45/59

20/25

9/14

0.735

Financeiro

9/59

4/25

4/14

0.200

Qualidade

5/59

1/25

1/14

0.065

Fonte: Autoria própria (2019).

Realizando o teste de consistência encontra-se:
1
5
9
0.735
0.735
1/5
1
4
[
] ∗ [0.200] = 𝜆𝑚𝑎𝑥 ∗ [0.200]
1/9 1/4 1
0.065
0.065
2.321
0.735
[0.608] = 𝜆𝑚𝑎𝑥 ∗ [0.200]
0.197
0.065
2.321 0.608 0.197
𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝑀é𝑑𝑖𝑎 (
;
;
) = 3.076
0.735 0.200 0.065
3.076−3

e por consequência 𝑅𝐶 = 0.58∗(3−1) = 0.066 ≤ 0.1, mostrando que a matriz comparativa é
consistente.
Realizando a mesma sequência de cálculos para cada matriz de subcritérios, foram
obtidos os seguintes vetores de prioridade:
Tabela 20 – Matriz comparativa dos subcritérios financeiros feita pelo gerente financeiro /
vendas.
RC = 0.057 ≤ 𝟎. 𝟏

Contrato

Custo

Lucro

Prioridade relativa

Contrato

1

5

7

0.724

Custo

1/5

1

3

0.193

Lucro

1/7

1/3

1

0.083

Fonte: Autoria própria (2019).
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Tabela 21 – Matriz comparativa dos subcritérios de segurança feita pelo gerente do setor.
RC = 0.066 ≤ 𝟎. 𝟏

Pessoal

Poço

Equipamento

Prioridade relativa

Pessoal

1

5

9

0.735

Poço

1/5

1

4

0.200

Equipamento

1/9

1/4

1

0.065

Fonte: Autoria própria (2019).

Tabela 22 – Matriz comparativa dos subcritérios tecnológicos (qualidade) feita pelo gerente
de operações.
RC = 0.071 ≤ 𝟎. 𝟏

Confiabilidade Performance Precisão

Prioridade relativa

Confiabilidade

1

7

9

0.777

Performance

1/7

1

3

0.155

Precisão

1/9

1/3

1

0.068

Fonte: Autoria própria (2019).
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7.3

Matriz de decisão dos critérios quantitativos

Subcritérios

(Pesos)

Tabela 23 – Matriz de decisão dos critérios quantitativos.
Custo

Opt. de lucro

Performance

(0.039)

(0.017)

(0.010)

Valor
Alternativas

Vetor
Prioridade

Valor

Vetor
Prioridade

Vetor
Prioridade

#1

0.01

0.000

0

0.000

0.50

0.014

#2

0.001

0.000

0

0.000

0.25

0.007

#3

5

0.030

200

0.333

8.00

0.219

#4

1

0.006

0

0.000

1.00

0.027

#5

0.1

0.001

0

0.000

1.50

0.041

#6

60

0.361

160

0.267

2.00

0.055

#7

0.1

0.001

0

0.000

11.50

0.315

#8

100

0.602

240

0.400

11.00

0.301

#9

0.01

0.000

0

0.000

0.50

0.014

#10

0.001

0.000

0

0.000

0.25

0.007

Fonte: Autoria própria (2019).

7.4

Valor

Matriz de decisão dos critérios qualitativos
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Tabela 24 – Matriz de comparação do critério segurança de pessoal.
RC=0.038

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

PR

#1

1

2

1/6

¼

½

1

1/8

1/8

½

2

0.030

#2

1/2

1

1/7

1/5

1/3

1/2

1/9

1/9

1/3

1

0.019

#3

6

7

1

3

5

6

1/3

1/3

5

7

0.161

#4

4

5

1/3

1

3

4

1/5

1/5

3

5

0.091

#5

2

3

1/5

1/3

1

2

1/7

1/7

1

3

0.045

#6

1

2

1/6

¼

½

1

1/8

1/8

½

2

0.030

#7

8

9

3

5

7

8

1

1

7

9

0.280

#8

8

9

3

5

7

8

1

1

7

9

0.280

#9

2

3

1/5

1/3

1

2

1/7

1/7

1

3

0.045

#10

1/2

1

1/7

1/5

1/3

1/2

1/9

1/9

1/3

1

0.019

#10

PR

Fonte: Autoria própria (2019).

Tabela 25 – Matriz de comparação do critério segurança de poço.
RC=0.039

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#1

1

3

1/3

3

2

1/7

1/5

1/5

3

3

0.055

#2

1/3

1

1/5

1

1/2

1/9

1/7

1/7

1

1

0.024

#3

3

5

1

5

4

1/5

1/3

1/3

5

5

0.104

#4

1/3

1

1/5

1

1/2

1/9

1/7

1/7

1

1

0.024

#5

1/2

2

1/4

2

1

1/8

1/6

1/6

2

2

0.038

#6

7

9

5

9

8

1

3

3

9

9

0.327

#7

5

7

3

7

6

1/3

1

1

7

7

0.190

#8

5

7

3

7

6

1/3

1

1

7

7

0.190

#9

1/3

1

1/5

1

1/2

1/9

1/7

1/7

1

1

0.024

#10

1/3

1

1/5

1

1/2

1/9

1/7

1/7

1

1

0.024

Fonte: Autoria própria (2019).
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Tabela 26 – Matriz de comparação do critério segurança de equipamento.
RC=0.013

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

PR

#1

1

3

1/3

3

2

3

4

3

2

3

0.164

#2

1/3

1

1/5

1

1/2

1

2

1

1/2

1

0.057

#3

3

5

1

5

4

5

6

5

4

5

0.309

#4

1/3

1

1/5

1

1/2

1

2

1

1/2

1

0.057

#5

1/2

2

1/4

2

1

2

3

2

1

2

0.103

#6

1/3

1

1/5

1

1/2

1

2

1

1/2

1

0.057

#7

1/4

1/2

1/6

1/2

1/3

1/2

1

1/2

1/3

1/2

0.033

#8

1/3

1

1/5

1

1/2

1

2

1

1/2

1

0.057

#9

1/2

2

1/4

2

1

2

3

2

1

2

0.103

#10

1/3

1

1/5

1

1/2

1

2

1

1/2

1

0.058

Fonte: Autoria própria (2019).

Tabela 27 – Matriz de comparação do critério disponibilidade contratual.
RC=0.001

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

PR

#1

1

1

1

1

1

3

1

5

1

1

0.117

#2

1

1

1

1

1

3

1

5

1

1

0.117

#3

1

1

1

1

1

3

1

5

1

1

0.117

#4

1

1

1

1

1

3

1

5

1

1

0.117

#5

1

1

1

1

1

3

1

5

1

1

0.117

#6

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1

1/3

3

1/3

1/3

0.041

#7

1

1

1

1

1

3

1

5

1

1

0.117

#8

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/3

1/5

1

1/5

1/5

0.022

#9

1

1

1

1

1

3

1

5

1

1

0.117

#10

1

1

1

1

1

3

1

5

1

1

0.117

Fonte: Autoria própria (2019).
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Tabela 28 – Matriz de comparação do critério de confiabilidade operacional.
RC=0.041

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

PR

#1

1

3

1/5

3

2

1/7

1/3

1/4

2

3

0.055

#2

1/3

1

1/7

1

1/2

1/9

1/5

1/6

1/2

1

0.023

#3

5

7

1

7

6

1/3

3

2

6

7

0.205

#4

1/3

1

1/7

1

1/2

1/9

1/5

1/6

1/2

1

0.023

#5

1/2

2

1/6

2

1

1/8

¼

1/5

1

2

0.037

#6

7

9

3

9

8

1

5

4

8

9

0.340

#7

3

5

1/3

5

4

1/5

1

1

4

5

0.116

#8

4

6

1/2

6

5

1/4

1

1

5

6

0.140

#9

1/2

2

1/6

2

1

1/8

1/4

1/5

1

2

0.037

#10

1/3

1

1/7

1

1/2

1/9

1/5

1/6

1/2

1

0.023

Fonte: Autoria própria (2019).

Tabela 29 – Matriz de comparação do critério precisão da tarefa.
RC=0.000

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

PR

#1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

0.107

#2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

0.107

#3

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

0.107

#4

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

0.107

#5

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

0.107

#6

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

0.107

#7

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1

1/3

1/3

1/3

0.036

#8

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

0.107

#9

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

0.107

#10

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

0.107

Fonte: Autoria própria (2019).

Schlumberger-Private

