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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo aplicar a metodologia de gestão de risco no 

processo de planejamento de atividades de manutenção relacionadas à corrosão de 

plataformas de petróleo. A pesquisa é exploratória, por se tratar de uma área com 

pouco conhecimento acumulado e a coleta de dados foi realizada via pesquisas 

documentais e eletrônicas, observação do processo e reuniões com trabalhadores do 

processo estudado. São apresentados métodos de identificação e avaliação de risco 

recomendados para a gestão de riscos do processo analisado. Estes métodos são 

utilizados e um Estudo de Perigos e Operabilidade (HAZOP) é realizado com o 

propósito de identificar os possíveis riscos do sistema estudado, bem como suas 

respectivas causas e consequências. Utiliza-se uma matriz de probabilidade para 

classificar os riscos identificados de acordo com suas correspondentes probabilidades 

de ocorrência e consequências. Os riscos classificados na faixa de alto nível de risco 

são analisados a fim de definir como deve ser realizado seu acompanhamento. São 

elaborados diagramas bow tie, resultando em informações que serão utilizadas para 

possibilitar um melhor planejamento das atividades, através do desenvolvimento de 

controles de prevenção e controles de recuperação ou atenuação, contribuindo assim 

para o aperfeiçoamento das atividades. Foi observado que, para atender os objetivos 

da gestão de riscos, diversas ferramentas de análise de risco em conjunto devem ser 

utilizadas. Demais conclusões sobre a aplicação da gestão de risco ao processo são 

feitas e propostas de futuros trabalhos são apresentados.   

 

Palavras-Chave: Gestão de riscos; Planejamento; HAZOP; Bow tie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study aims to apply the risk management methodology in the planning process of 

maintenance activities related to corrosion in oil platforms. The research is exploratory, 

because it was made in an area with little accumulated knowledge and the data 

collection was done through documentary and electronic research, observation of the 

process and meetings with workers of the studied process. Risk identification and risk 

assessment methods recommended for risk management are presented. These 

methods are used and a Hazard Analysis and Operability (HAZOP) is performed with 

the purpose of identifying the possible risks of the studied system, as well as their 

respective causes and consequences. A probability matrix is used to classify identified 

risks per their corresponding probability of occurrence and consequence. Risks 

classified in the high-risk range are analyzed in order to define how their follow-up 

should be carried out. Bow tie diagrams are elaborated, resulting in information that 

will be used to enable better planning of activities, through the development of controls 

for prevention, recovery or mitigation of risks, thus contributing to the improvement of 

activities. It was observed that, in order to achieve the risk management objectives, 

several risk analysis tools should be used. Further conclusions on the application of 

risk management to the process are made and proposals for future work presented. 

 

Keywords: Risk analysis; Planning; HAZOP; Bow tie. 
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1. INTRODUÇÃO 

A constante busca por eficiência e melhores resultados dentro das empresas 

gera desafios e questões a serem definidas, buscando otimizar e melhorar processos 

internos. O planejamento e a execução de projetos dependem diretamente das 

condições e situações as quais o projeto é exposto, podendo ser do ambiente interno 

ou externo.  

Com a intenção de prevenir possíveis atrasos e outros eventos não previstos, as 

empresas estão investindo em ferramentas de planejamento e gestão. O maior 

objetivo é conseguir que o desempenho dos projetos, processos ou operações, 

independentemente dos riscos e condições adversas, atenda ou supere as metas 

estabelecidas. 

A norma NBR/ISO 31000 (ABNT, 2009) define risco como sendo o efeito das 

incertezas nos objetivos que as organizações enfrentam devido às influências de 

fatores internos e externos. Embora riscos sejam normalmente relacionados a 

situações que causam danos a pessoas ou ativos, essa abrangente definição implica 

que riscos podem estar presentes também nos processos de planejamento. 

A utilização da gestão de riscos nos processos visa diminuir as incertezas, definir 

ações para evitar que o risco ocorra e estabelecer ações para serem executadas caso 

não seja possível evitar o risco, ou seja, mitigar, reduzindo os impactos e diminuindo 

as consequências geradas pelo risco.   

 

1.1 Contexto 

 
O mercado de óleo e gás apresenta muitas incertezas, pois é instável e difícil de 

prever. Desde meados de 2014, após mais de três anos com o histórico de preços 

relativamente estáveis, o preço do petróleo começou a cair, com algumas variações. 

(BREUL, 2016) 

Estes dados podem ser observados na Figura 1. A diminuição dos preços do 

petróleo está afetando diretamente a empresa a ser estudada, seus concorrentes e 

clientes.  
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Figura 1 – Variação do preço do Petróleo. (BREUL, 2016) 

 

Devido a essa queda de preços, a empresa de óleo e gás estudada, segundo 

seu relatório anual de 2014, passou a adotar estratégias de redução de custos e 

atividades internas, se concentrar nos projetos mais importantes e em ações 

estratégicas de gestão, tais como o planejamento e controle de curto, médio e longo 

prazos. Esse planejamento deve envolver todas as áreas da organização, pois está 

diretamente relacionado à vantagem competitiva da empresa. 

Uma função produção que esteja oferecendo vantagem no curto e no longo 

prazos impulsiona a estratégia da empresa por ser uma importante guardiã da 

competitividade. (SLACK; JOHNSTON; CHAMBERS, 2009) 

De acordo com RUPPENTHAL (2013), a competitividade induz uma constante 

preocupação com a redução de custos dos processos. Técnicas de gerenciamento de 

riscos podem auxiliar na redução de custos e sinistros, estabelecendo novas 

estratégias e planos de ações a serem seguidos e medidos. 

 

1.2 Questões  

 
Este estudo irá analisar e discutir as seguintes questões: 

a) Quais são as atividades que mais impactam o atraso de atividades de 

manutenção de corrosão nas plataformas;  
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b) Qual o objetivo de estudar os riscos dos processos; 

c) Qual o impacto da análise de riscos para a realização das atividades;  

d) Como a análise de riscos de uma operação pode colaborar para a 

competitividade de uma empresa.  

 

1.3 Delimitação do projeto 

 
O estudo foi realizado a partir de dados e informações públicas e não confidenciais 

da empresa estudada. Apenas o departamento que trabalha com atividades de 

manutenção referentes a corrosão nas plataformas de petróleo localizadas no Brasil 

foi analisado. O período de coleta de dados foi de Abril de 2016 até Dezembro de 

2016. 

As ferramentas de análise e gestão de risco geralmente exigem uma equipe 

multidisciplinar com conhecimento especializado para avaliar os riscos e seus efeitos 

no processo, porém este estudo foi realizado de forma limitada. Houveram problemas 

referentes a disponibilidade da equipe e a documentação utilizada no estudo estava 

incompleta, por questões de confidencialidade.  

    

1.4 Objetivo 

 
O objetivo deste estudo é aplicar o processo de análise de riscos no processo 

de planejamento de atividades de manutenção corretiva que visam diminuir a corrosão 

em plataformas de petróleo, identificando e avaliando os possíveis desvios das 

condições normais que podem causar danos à operação, meio ambiente, pessoas e 

instalações.  

 

1.5 O Estudo 

 
Esse estudo aborda temas relacionados a áreas de conhecimento da 

Engenharia de Produção, tais como a engenharia organizacional e a pesquisa 

operacional.  

Segundo a Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO), a 

engenharia organizacional é o conjunto de conhecimentos relacionados à gestão das 

organizações, englobando em seus tópicos, o planejamento estratégico e operacional, 
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a propriedade intelectual, a avaliação de desempenho organizacional. Já a pesquisa 

operacional trata da resolução de problemas envolvendo situações de tomada de 

decisão, através de modelos matemáticos habitualmente processados 

computacionalmente. Aplica conceitos e métodos de outras disciplinas científicas na 

concepção, no planejamento ou na operação de sistemas para atingir seus objetivos. 

Procura, assim, introduzir elementos de objetividade e racionalidade nos processos 

de tomada de decisão, sem descuidar dos elementos subjetivos e de enquadramento 

organizacional que caracterizam os problemas. 

 

1.6 Organização do Estudo 

 
Com o propósito de atingir as metas propostas nos objetivos e apresentar todas 

as informações com clareza, este estudo está dividido em cinco capítulos, de acordo 

com as etapas desenvolvidas. 

O primeiro capítulo apresenta o objetivo do estudo, as considerações iniciais, o 

problema e as suas formulações.  

O capítulo dois apresenta uma revisão teórica de técnicas utilizadas no processo 

de avaliação de risco e seus métodos de avaliação.   

O capítulo três define o método de pesquisa, indicando as etapas realizadas no 

estudo e como ela será organizada para se alcançar o objetivo final.  

No capítulo quatro, a metodologia definida no capítulo três é aplicada. 

Inicialmente, o processo estudado é descrito, de acordo com as informações e dados 

disponíveis da empresa analisada. Posteriormente, é realizada a análise e avaliação 

de riscos do processo, de acordo com as ferramentas e informações apresentadas no 

capítulo dois.  

Para finalizar, o capítulo cinco conclui o trabalho, apresentando o resultado final 

e conclusões, bem como propostas e sugestões de novas pesquisas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

A fim de obter um levantamento bibliográfico para o desenvolvimento do projeto, 

inicialmente foram realizadas pesquisas nas bases de dados da Scielo e do Periódico 

Capes a partir de palavras chaves pré-determinadas de acordo com os objetivos do 

estudo. Posteriormente foi realizado um estudo por meio de livros, normas e materiais 

de aula utilizados durante o curso de Engenharia de Produção da UFF.  

 

2.1 Pesquisa bibliográfica 

 
As palavras-chave utilizadas para a realização das pesquisas nas bases de 

dados da Scielo e do Periódico Capes foram definidas a partir do objetivo principal do 

estudo: a análise e avaliação dos riscos do processo de planejamento de atividades 

de manutenção relacionadas à corrosão de plataformas de petróleo. A NBR/ISO 

31010 (ABNT, 2012) foi utilizada como documentação de suporte para definir técnicas 

e ferramentas no processo de avaliação de riscos.  

As quantidades de artigos encontrados e selecionados são apresentadas na  

Figura 2 e na Figura 3.  

 

 

 
Figura 2 – Pesquisa Bibliográfica na língua portuguesa 

Após leitura de 

abstract

Após leitura de 

texto integral

Scielo; Periódicos Capes

Palavras-chave: Hazop, 

riscos, modificação, 

árvore de falhas, 

Bowtie

Selecionados 3 

artigos

7 artigos 

selecionados

1 artigo selecionado

Busca: Hazop + 

Riscos

Busca: Riscos + 

Modificação

Busca: Riscos + 

Bowtie

Selecionados 9 

artigos

Selecionados 2 

artigos

1 artigo selecionado

1 artigo selecionado

Selecionados 3 

artigos

Busca: árvore de 

falhas

Encontrados 3 

artigos

Encontrados 140 

artigos

Encontrados 2 

artigos

Encontrados 34 

artigos
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Figura 3 - Pesquisa Bibliográfica na língua inglesa 

 
2.2 Evolução histórica da análise de risco 

 
Segundo MOLAK (1996), há aproximadamente 3900 anos atrás, a Mesopotâmia 

utilizava riscos para estabelecer estratégias de seguro.  

Em 1950 A.C. o código de Hamurabi formalizou contratos de bottomry que 

consistiam em empréstimos nos quais o proprietário de um navio usava o próprio navio 

como garantia. Caso o navio fosse perdido durante a viagem, o credor perdia e não 

recebia o empréstimo de volta, porém, caso o navio voltasse da viagem, o credor o 

receberia como pagamento da dívida, acrescido de juros. Os gregos também 

utilizavam esse tipo de contrato.  

De acordo com BERNSTEIN (1998), a concepção moderna de risco tem suas 

raízes no sistema de numeração indo-arábico, mas o estudo do risco teve início 

durante o Renascimento, quando as pessoas se libertaram das restrições do passado 

e desafiaram abertamente as crenças consagradas. 

Em 1654, durante o Renascimento, o matemático francês Blaise Pascal resolveu 

um enigma formulado duzentos anos antes pelo monge Luca Paccioli, o que levou à 

descoberta da teoria da probabilidade, o núcleo matemático do conceito de risco. 

A solução do enigma, junto com a teoria da probabilidade, possibilitou, de acordo 

com BERNSTEIN (1998), “que as pessoas tomassem decisões e previssem o futuro 

com ajuda dos números”.  

Atualmente a compreensão do risco permite a tomada de decisões de modo 

racional. Para BERNSTEIN (1998), a capacidade de definir o que poderá acontecer 

no futuro e de optar entre várias alternativas é central às sociedades contemporâneas. 

Busca: Modification 

+ Oil and gas + risks

Encontrados 56 

artigos

Selecionados 22 

artigos

Selecionados 5 

artigos

Busca: Risk analysis 

+ Hazop

Encontrados 321 

artigos

Selecionados 30 

artigos

Selecionados 9 

artigos

Busca: Risk analysis 

+ Bowtie

Encontrados 937 

artigos

Selecionados 73 

artigos

Selecionados 11 

artigos

       Scielo; Periódicos Capes

Palavras-chave: Risk 

analysis + modification 

+ modification projects 

+ Hazop + Bowtie + Oil 

and gas + risks

Após leitura de 

abstract

Após leitura de 

texto integral

Busca: Risk analysis 

+ modification 

projects

Encontrados 129 

artigos

Selecionados 43 

artigos

Selecionados 6 

artigos
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A administração do risco permite que uma ampla gama de tomada de decisões seja 

definida e estudada, com o objetivo de mitigar o risco.  

Pode-se observar que grande parte das atividades às quais o homem tem se 

dedicado apresentam uma série de riscos em potencial. A Revolução Industrial, século 

XVIII, marcou profundas alterações tecnológicas no mundo com a mecanização de 

sistemas de produção. Em contrapartida, os acidentes de trabalho começaram a 

aumentar, se tornando numerosos devido à falta de proteção das máquinas e falta de 

treinamento do operador e as más condições de trabalho (RUPPENTHAL, 2013). 

Os acidentes de trabalho, no contexto de prevenção e análise de riscos, passam 

de eventos incontroláveis e aleatórios para eventos indesejáveis e de causas 

conhecidas e evitáveis. O processo tradicional de segurança passa a ser baseado em 

trabalhos e decisões estatísticas com o objetivo de mitigar os riscos. 

 

2.3 Definições 

 
 Risco 

 
Segundo o relatório do ano de 2015 da empresa que será estudada no estudo 

de caso, risco é um desvio de um valor de referência especificado e suas incertezas 

associadas. Os impactos podem ser relacionados à segurança, saúde, 

sustentabilidade, pessoas, organização, operação, mercado ou aspectos financeiros.  

Para STEVENSON (2010) risco é a possibilidade de que algo desagradável ou 

indesejado aconteça. 

De acordo com o dicionário Larousse Escolar, risco é possibilidade de perigo ou 

um acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência não depende da vontade dos 

interessados. (RODRIGUES; NUNO; POZZOLI, 2004) 

Risco está sempre relacionado a algo que pode ocorrer no futuro. Podemos 

analisar e gerir o risco de forma racional, utilizando ferramentas de análise de riscos. 

O objetivo é informar a tomada de decisão tendo em vista o bem-estar futuro. 

(RAUSAND, 2013) 

De acordo com o PMBOK (2009), o risco é um evento ou uma condição incerta 

que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do projeto. Os objetivos 

podem incluir escopo, cronograma, custo e qualidade.  
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O risco se origina na incerteza. Os riscos conhecidos são aqueles que foram 

identificados e analisados. Estes possibilitam um planejamento de respostas. Existem 

riscos que não podem ser gerenciados de forma proativa. Para estes, a equipe do 

projeto deve criar um plano de contingência ou considerar lições aprendidas de 

projetos passados. (PMBOK, 2009) 

 A NBR/ISO 31000 (ABNT, 2009) define que “organizações de todos os tipos e 

tamanhos enfrentam influências e fatores internos e externos que tornam incerto se e 

quando elas atingirão seus objetivos. O efeito que essa incerteza tem sobre os 

objetivos da organização é chamado de "risco".”  

 

 Análise de risco 

 
A análise de risco envolve a apreciação das causas e fontes de risco, suas 

consequências e a probabilidade que essas consequências possam ocorrer. (ABNT, 

2009) Essa análise é sempre contínua e deve ser atualizada e avaliada 

constantemente. 

O objetivo principal de realizar a análise de riscos é avaliar possíveis 

consequências para a saúde, segurança, ambiente de trabalho, bem como para 

pessoas e a organização antes de as decisões serem tomadas. 

De acordo com MOLAK (1996), a análise de riscos pode ser definida como um 

corpo de conhecimento que avalia a probabilidade de ocorrer um efeito adverso de 

um agente ou processo. Embora existam diversas maneiras de realizar a análise de 

riscos, os seguintes elementos comuns são considerados necessários para qualificar 

o processo como análise de risco: 

• Identificação dos riscos 

• Relação do risco com sua consequência 

• Análise de exposição ao risco 

• Caracterização dos riscos 

A análise de Riscos pode fornecer uma entrada para a tomada de decisões em 

que escolhas precisam ser feitas e as opções envolvem diferentes tipos e níveis de 

risco. (ABNT, 2009)  

De acordo com o PMBOK (2009), os objetivos do gerenciamento dos riscos são 

aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade 

e o impacto dos eventos negativos no projeto. 
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A Figura 4 apresenta um resumo dos processos de gerenciamento de riscos do 

projeto de acordo com o PMBOK (2009).  

 

Figura 4 – Resumo do Gerenciamento dos riscos do projeto, adaptado do PMBOK (2009) 

 

O processo de avaliação de riscos, segundo a NBR/ISO 31000 (ABNT, 2009), é 

composto pela identificação, análise e avaliação de riscos. 

A identificação de riscos é o primeiro elemento. A finalidade deste elemento é 

gerar uma lista abrangente de riscos baseada em eventos que alteram a situação 

prevista, identificando o que pode ocorrer nos diferentes eventos.  

De acordo com a norma NBR/ISO 31000 (ABNT, 2009), estes eventos podem 

criar, aumentar, evitar, reduzir, acelerar ou atrasar a realização dos objetivos. Devem 
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ser consideradas todas as possíveis causas e cenários, que mostrem as 

consequências que podem ocorrer em cada evento.   

A análise de riscos desenvolve a compreensão dos riscos. Este segundo 

elemento trabalha nas decisões sobre a necessidade dos riscos serem tratados, bem 

como nas estratégias e métodos mais adequados de tratamento de riscos. Nesta fase 

o risco é analisado e suas consequências e probabilidades são analisadas. Isto pode 

ser feito por modelagem dos resultados de um evento, por extrapolação a partir de 

estudos experimentais ou a partir dos dados disponíveis (ABNT, 2009). 

“O processo de análise de riscos analisa o efeito desses eventos de riscos e 

pode ser usado para atribuir uma classificação numérica a esses riscos 

individualmente ou para avaliar o efeito agregado de todos os riscos que 

afetam o projeto. Também apresenta uma abordagem quantitativa para a 

tomada de decisões na presença de incertezas”  (PMBOK, 2009). 

A análise de consequências aponta o tipo de impacto que pode ocorrer a partir 

de determinado desvio ou situação.  

“Os impactos podem ter uma baixa consequência, porém alta probabilidade, 

ou uma alta consequência e baixa probabilidade, ou algum resultado 

intermediário. Em alguns casos, é apropriado focar sobre os riscos com 

resultados potencialmente muito grandes, uma vez que estes são muitas 

vezes de maior preocupação para os gestores” (ABNT, 2009). 

O terceiro elemento, avaliação de riscos, tem a finalidade de auxiliar a tomada 

de decisões com base nos resultados da análise de riscos. Este elemento leva em 

consideração quais riscos necessitam de tratamento e a prioridade para a 

implementação do tratamento (ABNT, 2009). 

Segundo BERNSTEIN (1998), qualquer decisão tomada de acordo com riscos 

identificados envolve dois elementos distintos: os fatos objetivos e uma visão subjetiva 

sobre o impacto da decisão. Em algumas circunstâncias, a avaliação de riscos pode 

levar à decisão de não tratar o risco. 

 

2.4 Técnicas de análise de risco 

 
Para a realização da gestão de riscos de processos e operações, torna-se 

necessária a utilização de métodos lógicos e sistemáticos. Estes métodos são de 

grande importância para: 
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• Estabelecer o contexto da operação ou processo que será analisado a fim de 

desenvolver planos de ações que objetivam mitigar os riscos das operações; 

• Comunicar e consultar a todas as partes interessadas a fim de obter 

informações completas e desenvolver planos bem definidos; 

• Monitorar e analisar o desenvolvimento das atividades e riscos; 

• Registrar ocorrências e riscos. 

 

Existem diversas ferramentas e métodos que podem ser utilizados para a análise 

de riscos. Todas essas ferramentas compartilham o objetivo comum de assegurar que 

o sistema seja operado com um nível aceitável de risco. A norma ISO 31010 (ABNT, 

2012) lista e descreve ferramentas e técnicas para realizar a análise de riscos de 

operações e processos, dentre elas a Análise de Causa e Efeito, HAZOP, Análise de 

árvore de falhas e bow tie. 

 

 Análise de Causa e Efeito 

 
Segundo PMBOK (2009), os diagramas de causa e efeito, ilustrado na Figura 5 

também conhecido como diagrama de Ishikawa ou diagrama de espinha de peixe, 

ilustra como organizar fatores que podem estar ligados a problemas ou efeitos 

potenciais.  

 

 

Figura 5 – Diagrama de Causa e Efeito (SLACK et al., 2009) 

 
A análise de causa e efeito é realizada a partir de um efeito específico. Essa 

análise identifica, de forma gráfica, as possíveis causas desse efeito. (ABNT, 2009) 

Os diagramas de causa e efeito podem ser utilizados na análise de riscos. 

Segundo SLACK et al. (2009), este método é efetivo para ajudar a pesquisar as raízes 

de problemas. Esta pesquisa é feita com o auxílio de questões como: o que, onde, 

como e por que, com o complemento de possíveis respostas. 
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De acordo com SLACK et al. (2009), o procedimento para se desenhar um 

diagrama causa-e-efeito é o seguinte: 

“Passo 1 – Coloque o problema na caixa de “efeito”. 

Passo 2 - Identifique as principais categorias para causas possíveis do 

problema. Embora qualquer categorização possa ser usada para os ramos 

centrais do diagrama, há cinco categorias comuns: equipamento, mão de 

obra, materiais, métodos e dinheiro. 

Passo 3 - Use a busca sistemática de fatos e discussão em grupos para gerar 

possíveis causas sob essas categorias. Qualquer coisa que possa resultar 

em um efeito que está sendo considerado deveria ser listada coma causa 

potencial. 

Passo 4 - Registre todas as causas potenciais no diagrama sob cada 

categoria, e discuta cada item para combinar e esclarecer as causas.” 

(SLACK et al., 2009) 

 “Uma possível causa-raiz pode ser revelada ao continuar a perguntar “por quê?” 

ou “como” seguindo uma das linhas.” (PMBOK, 2009). A Figura 6 ilustra um dos 

segmentos (categorias) do diagrama de causa e efeito com suas possíveis causas-

raízes. 

 

 

Figura 6 – Segmento sobre o ambiente expandido por Brainstorming (PMBOK, 2009) 

 

A análise de causa e efeito apresenta poucas limitações. A análise estruturada, 

a consideração de todas as hipóteses prováveis e a ilustração gráfica de fácil leitura 

dos resultados são pontos fortes desta técnica. (ABNT, 2012)  
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 HAZOP 

 
O Estudo de Perigos e Operabilidade (HAZOP) é uma técnica de análise de 

riscos de sistemas e processos. O objetivo é identificar riscos, problemas, causas de 

perturbações operacionais e desvios de produção. Esta técnica, além de identificar os 

riscos, apresenta o benefício importante de utilizar o conhecimento resultante para 

determinar as medidas corretivas apropriadas. (Standards Australia International, 

2003). O HAZOP permite a identificação de riscos e aponta medidas e ações 

corretivas e mitigadoras a serem adotadas antes mesmo que o acidente aconteça. 

Esta técnica enfoca tanto os problemas de segurança, buscando identificar os 

perigos que possam colocar os operadores e os equipamentos da instalação em risco, 

como também os problemas de operabilidade, que embora não sejam perigosos, 

podem causar perda de produção ou que possam afetar a qualidade do produto ou a 

eficiência do processo. (AGUIAR, 2005) 

Segundo a norma NBR/ISO 31010 (ABNT, 2012), 

“O processo HAZOP é uma técnica qualitativa baseada no uso de palavras-

guia as quais questionam como a intenção do projeto ou as condições de 

operação podem não ser atingidas a cada etapa do projeto, processo, 

procedimento ou sistema. É geralmente conduzido por uma equipe 

multidisciplinar ao longo de uma série de reuniões”. 

As palavras guias conduzem o raciocínio do grupo de estudo a fixar a atenção 

nos riscos mais significativos do sistema. Estas podem ser personalizadas para um 

sistema, mas as mais usuais são: NENHUM, MAIS, MENOS, BEM COMO, PARTE 

DE, REVERSO/OPOSTO, EXCETO, COMPATIBILIDADE. Exemplos de palavras 

guias podem ser observados na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 - Exemplo de palavras-guia utilizadas no HAZOP (ABNT, 2012). 

 

De acordo com AGUIAR (2005), um HAZOP investiga, de forma metódica, cada 

segmento de um processo, com foco em pontos específicos, chamados nós. Esta 

Termos Definições

Nenhum(a) ou não Nenhuma parte do resultado pretendido é atingida ou a condição pretendida está ausente

Mais (maior) Aumento quantitativo na saída ou na condição operacional

Menos (menor) Diminuição quantitativa

Bem como Aumento quantitativo (por exemplo, material adicional)

Parte de Diminuição quantitativa (por exemplo, somente um ou dois componentes em uma mistura)

Reverso/Oposto Oposto (por exemplo, retorno de fluxo)

Exceto Nenhuma parte da intenção é atingida, algo completamente diferente acontece (por exemplo, fluxo ou material errado)

Compatibilidade Material; ambiente

As palavras-guia são aplicadas a parâmetros tais como

Propriedades físicas de um material ou processo

Condições físicas tais como, temperatura, velocidade

Uma intenção especifi cada de um componente de um sistema ou projeto (por exemplo, transferência de informações)

Aspectos operacionais
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técnica visa descobrir os possíveis desvios das condições normais de operação e 

identificar as causas responsáveis por tais desvios, assim como as suas respectivas 

consequências.  

Uma vez verificadas as causas e as consequências de cada tipo de desvio, esta 

metodologia procura propor medidas para eliminar ou controlar o perigo ou problema 

de operabilidade da instalação.  

A execução de um HAZOP de boa qualidade exige, além da participação de 

especialistas experientes, informações atualizadas a respeito do projeto e processo 

analisados, portanto recomenda-se o uso de relatórios recentes, assim como o uso 

de um diagrama de causa e efeito da operação. 

A metodologia de HAZOP se baseia em uma busca estruturada em possíveis 

causas de desvio de parâmetros do processo e suas possíveis consequências. Estes 

parâmetros são normalmente associados às variáveis controladas no processo, como 

temperatura, pressão como pode ser visto na Figura 7. 

 

 

Figura 7 - Lista Desvios para HAZOP de Processos Contínuos (AGUIAR, 2005) 

 
De acordo com um HAZOP realizado em junho de 2014 para a empresa 

estudada, a análise dos parâmetros é realizada dividindo a instalação em sistemas, 

subsistemas e finalmente em nós. Não existe uma regra fixa de como um nó é 

definido.  

Parâmetro Palavra-Guia  Desvio

Nenhum Nenhum fluxo

Menos Menos fluxo

Mais Mais Fluxo

Reverso Fluxo reverso

Bem como Contaminação

Menos Pressão baixa

Mais Pressão alta

Menos Temperatura baixa

Mais Temperatura alta

Menos Nível baixo

Mais Nível alto

Menos Viscosidade baixa

Mais Viscosidade alta

Nenhum Nenhuma reação

Menos Reação incompleta

Mais Reação

Reverso Descontrolada

Bem como Reação reversa

Fase 1 Bem como Fase 2

Reação

Fluxo

Pressão

Temperatura

Nível

Viscosidade
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Assim que os nós são definidos, as sessões de HAZOP podem ser iniciadas. 

Estas seções seguem um protocolo estabelecido para examinar e avaliar cada um 

dos parâmetros aplicáveis do nó, usando palavras-guias que representam as 

possíveis mudanças de condições de operação normais. A Figura 8 esquematiza a 

metodologia do HAZOP. 

 

 

Figura 8 – Metodologia do HAZOP. 

 

A Figura 9 apresenta um exemplo de uma planilha para a realização do HAZOP.  

 

 
Figura 9 - Exemplo de planilha de HAZOP (AGUIAR, 2005) 

 
 Matriz de Probabilidade 

 
A Matriz de Probabilidade é uma técnica de análise qualitativa de nível de risco. 

Esta técnica avalia a frequência de ocorrência do desvio e seu grau de consequência. 

Deve ser realizada a avaliação para cada risco identificado.   

O nível de risco é função da frequência de ocorrência e a consequência de 

determinado perigo, portanto para realizar sua avaliação, é necessário definir critérios 

para classificá-los de acordo com seus respectivos graus de frequência e 
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consequência. A Figura 10 apresenta exemplos de classificação de impacto de acordo 

com o PMBOK (2009).  

 

 
Figura 10 – Definição de escalas de impacto para cada objetivo do projeto, adaptado do PMBOK 

(2009) 

 

A análise de frequência do risco define a probabilidade de ocorrência de cada 

risco em específico, enquanto a análise de consequência o categoriza de acordo com 

seu efeito sobre os objetivos do projeto.  

“A avaliação da importância de cada risco e, consequentemente, da 

prioridade de atenção, normalmente é conduzida usando uma tabela de 

referência ou matriz de probabilidade e impacto. Essa matriz especifica as 

combinações de probabilidade e impacto que resultam em uma classificação 

dos riscos como de prioridade baixa, moderada ou alta.” (PMBOK, 2009) 

A matriz de probabilidade e impacto da Figura 11 apresenta as zonas de alto 

nível de risco, baixo nível de risco e nível moderado de risco em cores diferentes. O 

risco pode ser categorizado como oportunidade ou ameaça, de acordo com o seu 

efeito. Caso o efeito seja positivo, trata-se de uma oportunidade. Caso contrário, trata-

se de uma ameaça. 

 

Objetivo
do 

Projeto

Custo

Tempo

Escopo

Qualidade

Condições definidas para escala de impacto de um risco de acordo com os objetivos do projeto
(São apresentados exemplos apenas para impactos negativos) 

Escalas relativas ou numéricas são apresentadas

Muito baixa/ 
.05

Baixa/ .10
Moderada/ 

.20
Alta/ .40

Muito alta/ 
.80

Insignificante
<10% aumento 

de custo 

10-20%
aumento 

20-40%
aumento 

>40% 
aumento 

Insignificante
<5% aumento 

de temo 

5-10%
aumento 

10-20%
aumento 

>20% 
aumento 

Insignificante Poucas 
alterações

Muitas 
alterações

Redução 
inaceitável

Projeto inútil

Insignificante Poucas 
alterações

Requer 
aprovação

Redução 
inaceitável

Projeto inútil

Essa tabela apresenta exemplos de definições de impacto de risco para quatro diferentes 
objetivos do projeto. Eles devem ser adaptados de acordo com o processo de gerenciamento de 
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Figura 11 – Matriz de Probabilidade e Impacto, adaptado do PMBOK (2009) 

 
A classificação dos riscos ajuda a definir como deve ser realizado o seu 

gerenciamento. A Figura 11 apresenta três zonas de risco: alto risco, baixo risco e 

risco moderado. A zona de alto risco é apresentada com a cor cinza escuro, a de baixo 

risco cinza médio e a de risco moderado cinza claro. 

“A classificação dos riscos ajuda a orientar as respostas. Por exemplo, os 

riscos que têm um impacto negativo nos objetivos se ocorrerem (ameaças) e 

que estão na zona de alto risco (cinza escuro) da matriz podem exigir uma 

ação prioritária e estratégias agressivas de resposta. As ameaças que estão 

na zona de baixo risco (cinza médio) podem não exigir uma ação proativa de 

gerenciamento além da inclusão em uma lista de observação ou do 

acréscimo de uma reserva para contingências.” (PMBOK, 2009) 

A zona de alto risco exige normalmente uma maior atenção no gerenciamento 

com a definição de ações mitigadoras e barreiras a fim de evitar sua ocorrência.  

 

 Análise bow tie 

 
O diagrama bow tie é uma ferramenta efetiva para compreensão de riscos, além 

de ser fácil de usar. A análise bow tie relaciona um risco com suas ameaças, barreiras, 

fatores de escalonamento, controles dos fatores de escalonamento, consequências, 

medidas de recuperação, medidas de mitigação e tarefas críticas. Sua representação 

Erros na reserva do hotel

Isolamento acústico insuficiente

Matriz de Probabilidade e impacto

Ameaças Oportunidades

Impacto (relativo a escala) em um objetivo (ex. custo, tempo, escopo ou qualidade) 

Cada risco é avaliado de acordo com sua probabilidade de ocorrência e impacto em um objetivo se 
ocorrer.  Os limites da organização para os riscos baixos, moderados ou altos são mostrados na 
matriz e determinam se o risco é pontuado como alto, moderado ou baixo para esse objetivo

Probabilidade
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é feita em formato gráfico, que possibilita a compreensão de riscos em todos os níveis 

da organização, como pode ser percebido na Figura 12. (MARKEN, 2014) 

De acordo com a norma NBR/ISO 31010 (ABNT, 2012), a análise bow tie é uma 

maneira esquemática simples de descrever e analisar os caminhos de um risco desde 

as causas até suas consequências. Diagramas bow tie podem ser construídos a partir 

das árvores de falhas ou diretamente a partir de uma sessão de brainstorming. É 

necessária uma compreensão das causas e consequências de um risco, bem como 

dos controles de prevenção e recuperação, para elaborar adequadamente o 

diagrama. 

 

 

Figura 12 – Esquema do diagrama bow tie (ABNT, 2012) 

 

A realização de uma análise bow tie segue os seguintes procedimentos 

(MARKEN, 2014): 

• Especificar um risco específico (evento) para análise 

• Identificar perigos, causas, ameaças e eventos que podem levar ao evento 

crítico. 

• Listar as barreiras proativas que podem evitar que cada causa leve a 

consequências não desejadas 

• Identificar possíveis eventos que podem ocorrer caso o risco aconteça  

• Listar as barreiras reativas que ajudariam minimizar as consequências do 

evento 

• Listar as consequências do risco  
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Segundo a NBR/ISO 31010 (ABNT, 2012), o nível de risco dependerá da 

adequação e eficácia dos controles existentes. Os controles de intensificação ou 

barreiras são colocados no diagrama bow tie a fim de evitar a ocorrência dos riscos.  

De acordo com SLACK et al. (2009), a partir da compreensão das causas e 

efeitos das falhas, os gerentes de produção tem a responsabilidade de prevenir sua 

ocorrência. Esta prevenção pode ser realizada de diversas formas, tais como a 

eliminação de pontos de falha potenciais na operação e redefinição de operações.  
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3. METODOLOGIA 

Para GERHARDT; SILVEIRA (2009), metodologia é o corpo de regras e 

procedimentos estabelecidos para realizar uma pesquisa científica.  

“Em geral, o método científico compreende basicamente um conjunto de 

dados iniciais e um sistema de operações ordenadas adequado para a 

formulação de conclusões, de acordo com certos objetivos predeterminados.” 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009)  

Para VERGARA (2009), método é um caminho, uma forma, uma lógica de 

pensamento. Metodologia é o estudo dos métodos empregados na ciência. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 
De acordo com VERGARA (2009), existem várias taxionomias de tipos de 

pesquisa, no entanto, a natureza da pesquisa pode ser qualificada quanto aos fins e 

quanto aos meios.  

“Quanto aos fins, uma pesquisa pode ser: exploratória; descritiva; explicativa; 

metodológica; aplicada; intervencionista. Quanto aos meios de investigação, 

pode ser: pesquisa de campo; pesquisa de laboratório; telematizada; 

documental; bibliográfica; experimental; ex post facto; participante; pesquisa-

ação; estudo de caso..” (VERGARA, 2009) 

Tendo os objetivos gerais deste estudo como base para a realização desta 

classificação, a natureza da pesquisa, quanto aos fins, é exploratória. A investigação 

exploratória, para VERGARA (2009), é realizada nas áreas as quais há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado.   

Quanto aos meios, esta pesquisa envolve quatro tipos diferentes de 

investigação:  

• Pesquisa de campo, realizada no local; 

• Pesquisa bibliográfica, com base em material publicado; 

• Investigação ex post facto, referente a fatos que já ocorreram; 

• Pesquisa participante, com a participação de pessoas implicadas no 

problema estudado.  

 

3.2 Universo e Amostra 

 
O universo da pesquisa estará referido aos desvios que serão identificados no 

estudo. Estes desvios precisarão ser classificados de acordo com sua probabilidade 
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de ocorrência. Serão, portanto, estudadas amostras não probabilísticas selecionadas 

por tipicidade, isto é, “constituída pela seleção de elementos que o pesquisador 

considere representativos da população-alvo, o que requer profundo conhecimento 

dessa população. ” (VERGARA, 2009) 

 

3.3 Seleção dos Sujeitos 

 
Os sujeitos da pesquisa serão os trabalhadores participantes do processo de 

planejamento de atividades de manutenção relacionadas a corrosão em plataformas 

de petróleo. O estudo de HAZOP exige uma equipe multidisciplinar.  

 

3.4 Coleta de dados 

 
Para GERHARDT; SILVEIRA (2009), a coleta de dados é a busca por 

informações para o esclarecimento do processo ou fato a ser estudado na pesquisa. 

Os dados técnicos devem preencher os seguintes requisitos: validez, confiabilidade e 

precisão. 

Este estudo utilizará os seguintes métodos de coleta de dados: 

• Pesquisa documental, realizada a partir de documentos e dados de registro 

não confidenciais de empresas de óleo e gás; 

• Pesquisa eletrônica, constituída por informações extraídas de endereços 

eletrônicos; 

• Observação simples do processo, sem a utilização de meios técnicos 

especiais para coletar dados; 

• Reuniões para discutir os desvios em um pequeno grupo multidisciplinar.  

 

3.5 Análise de dados 

 
Segundo GERHARDT; SILVEIRA (2009), “a análise de dados tem o objetivo 

organizar os dados de forma que fique possível o fornecimento de respostas para o 

problema proposto.” 

Esta análise será realizada de acordo com os objetivos do estudo, constituída de 

quatro partes: Inicialmente serão realizadas análises voltadas para o gerenciamento 

de riscos do sistema estudado, definindo causas, efeitos, impactos e consequências 

de possíveis desvios. 
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Posteriormente, será realizado um estudo envolvendo esses dados analisados 

na primeira parte da análise, com o objetivo de identificar os desvios de maior impacto 

para o processo e, para estes, identificar, de forma qualitativa, possíveis barreiras 

reativas e pró ativas. A partir dessas informações, uma análise bow tie será 

esquematizada para ser utilizada como ferramenta de apoio no planejamento dos 

projetos.  
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4. ESTUDO DE CASO 

Este capítulo aplica a metodologia estabelecida e descrita no capítulo 3. 

Inicialmente, é apresentada uma descrição da empresa estudada e seus processos, 

pois, como descrito no item 2.4, para a realização da análise e gestão de risco, torna-

se necessário estabelecer o contexto da operação. Posteriormente, inicia-se a 

aplicação da análise estratégica, utilizando ferramentas de análise de risco, 

objetivando a identificação de possíveis desvios do processo. Finalmente, são 

apresentados os resultados obtidos, bem como as análises realizadas no estudo. 

 

4.1 Descrição da Unidade de Análise 

 
A empresa a ser estudada, denominada neste estudo como “Emp. X”, é uma 

empresa internacional de energia envolvida em atividades de exploração de petróleo 

e gás. Atualmente, a Emp. X opera em 36 países e emprega aproximadamente 30.000 

funcionários em todo o mundo.  

Apesar de ter operações em diferentes países, esse estudo irá apenas analisar 

a situação de trabalho na unidade do Rio de Janeiro, Brasil.  

 

 Histórico 

 
A Emp. X foi fundada como uma empresa parceira, com operações de 

exploração, desenvolvimento e produção de óleo e gás. Ao longo do mesmo século 

de fundação, a Emp. X iniciou suas próprias operações e exploração nos campos de 

óleo e gás, além de iniciar operações de refino de petróleo. Atualmente, a empresa 

opera em 36 diferentes países do mundo.  

A Emp. X também está investindo em outras formas de energia, como a eólica e 

a captura e armazenamento de gás carbônico. 

 

 Cenário Organizacional 

 
O setor de óleo e gás apresenta uma intensa concorrência para clientes, licenças 

de produção, de operação, capital e recursos humanos com experiência. 

A queda dos preços do petróleo em 2014 forçou as empresas de óleo e gás a 

alterarem suas estratégias de mercado e operações. A Emp. X vêm se adaptando às 

rápidas mudanças das condições de mercado com um rigoroso programa de 
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priorização de projetos e de eficiência que permitem manter os custos por unidade 

baixos. Sua forte posição financeira fornece a base para ser flexível e otimista na 

exploração de novas oportunidades de crescimento, bem como os ganhos de longo 

prazo, apesar da influência do mercado. 

 

4.1.2.1 Potencial de crescimento da empresa 

 
O foco em estratégias de exploração e de otimização de processos é de extrema 

significância para o potencial de crescimento da Emp. X no mercado de óleo e gás.  

Desta forma para a Emp. X permanecer competitiva no mercado mundial de óleo 

e gás, ela mantém a estratégia de reduzir custos unitários, melhorar a eficiência e 

manter o crescimento a longo prazo das reservas e da produção através de inovações 

tecnológicas e comerciais, aproveitando oportunidades internacionais de exploração 

e desenvolvimento.  

Além disso, a Emp. X tem como objetivo elevar o valor das atividades offshore e 

onshore. As tarefas executadas em terra são de extrema importância para a rápida 

aplicação de soluções que se referem ao objetivo de permanecer flexível nas 

operações, atividades de produção, e atividades comerciais como uma organização 

relativamente pequena no mercado de petróleo e gás.  

 

4.2 Estrutura Organizacional  

 
A empresa está dividida entre doze departamentos. O Departamento de 

Modificações é responsável pelos projetos de modificações e algumas atividades de 

manutenção que devem ser realizadas nas plataformas. Estas atividades de 

manutenção são atividades de tratamento de corrosão das unidades da plataforma.   

O registro de todas as notificações de mal funcionamento e trabalhos a serem 

executados nas unidades é realizado na ferramenta de controle da empresa.  

 

4.3 Problema a ser analisado no Estudo de Caso 

 
De acordo com relatórios da empresa estudada, foi reportado que o número de 

notificações de manutenção de defeito ou mal funcionamento devido à corrosão nas 

plataformas com ordem de serviço abertas vem crescendo expressivamente ao longo 

dos anos, como pode ser percebido na Figura 13.  
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Figura 13 - Ordens de serviço abertas e fechadas com o acumulado ao longo dos anos 

 
O processo corrosivo de plataformas de petróleo é extremamente dinâmico, 

segundo FLEURY (2010), “cada vez que se consegue definir um processo e 

estabelecer uma técnica de proteção, surge outro problema de característica e 

condição de contornos diferentes”. Segundo MACEDO (2009), o processo corrosivo é 

um dos maiores problemas da indústria petrolífera, que podem comprometer a 

integridade da plataforma. Seu tratamento, além de apresentar alto custo, pode ser 

danoso ao meio ambiente.  

O processo para a execução da atividade de manutenção de corrosão pode ser 

observado na Figura 14. 

 

Figura 14 – Processo de execução de atividades de manutenção 
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 Notificações de mal funcionamento 

 
Notificações representam o registo de uma necessidade ou situações não 

conformes no sistema. Elas devem definir as necessidades, atividades e serem 

priorizadas de acordo com a urgência, além de apresentar o registo técnico da 

localidade ou equipamento. Os tipos de notificação são listados na Tabela 2. 

 

Notificação Descrição 

M1 Propostas de mudanças na planta 

M2 Registro de defeito / não funcionamento 

M3 Registro de atividades 

M4 Certificação  

M5 Atualização de documentação 

M6 Solicitação Técnica 

M9 Registro de Log 

Tabela 2 - Tipos de Notificação 

 

A notificação M2 é a mais comum. Ela é usada para reportar situações de erro 

ou falha e para requerer trabalho de manutenção que precisa ser realizado. Também 

é usada para reportar os resultados que foram descobertos e corrigidos durante a 

execução do trabalho preventivo. 

O departamento que realiza modificações na Emp. X trabalha com notificações 

M1, M2, M5 e M6. As notificações M2 são criadas pela equipe que está a bordo da 

plataforma, isto é, trabalhando offshore. Esta equipe descreve a notificação, 

localização e urgência, além de definir o departamento que irá executar a atividade.  

Assim que a notificação M2 é criada, todos os interessados têm acesso a ela.  

A priorização das Notificações M2 é realizada em reuniões diárias em que 

participam representantes de operações, modificações, perfurações e contratadas. 

Este processo está descrito na Figura 15. 
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Figura 15 – Processo de priorização de Notificação 

 
A priorização é realizada com o objetivo de definir se a notificação irá gerar uma 

ordem de serviço ou não. Caso o trabalho seja considerado desnecessário, os 

representantes da reunião não geram ordem de serviço no sistema.  

As ordens de serviço são criadas na ferramenta de controle com o planejamento 

das atividades e seu cronograma. Essas informações facilitam a integração dos 

departamentos e a visualização das vagas e datas necessárias para os trabalhadores 

embarcarem na plataforma com o objetivo de realizar o serviço.  

 

 Processo de embarque de funcionários nas plataformas 

 
O embarque dos funcionários nas plataformas de Petróleo é de extrema 

relevância para a execução dos projetos, portanto deve ser bem definido e 

comunicado a todas as partes interessadas. 

As plataformas da Emp. X apresentam limitações de capacidade de receber e 

acomodar pessoas, portanto o embarque de pessoas nas plataformas restringe a 

execução de novos projetos e de operações rotineiras.  

Como o número de vagas de embarque é limitado, o planejamento de alocação 

de vagas é constantemente alterado de acordo com as prioridades da empresa. 

As ordens de serviço de manutenção com notificação M2 não agregam valor à 

empresa, no entanto, estas atividades devem ser executadas a fim de manter a 

integridade técnica da plataforma.  

Por serem atividades que dependem de oportunidades de embarque de pessoal, 

os funcionários devem estar prontos para embarcar e realizar o serviço assim que 

forem identificadas vagas sobrando para embarque no planejamento de operações da 

Emp. X.  
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Caso o funcionário não embarque, a Emp. X deixa de executar o serviço, o que 

pode acarretar em custos de oportunidade que, segundo MANKIW (1998), contempla 

tudo o que a empresa deixa de ganhar caso executasse a tarefa.  

Ao tomar qualquer decisão, tomadores de decisão devem estar cientes dos 

custos de oportunidade que acompanham cada ação possível.   

O embarque e desembarque de pessoal em plataformas de petróleo deve seguir 

leis e normas estabelecidas pelo governo. A lei nº 5.811, de 11 de Outubro de 1972 

(MÉDICI, 1972) define o regime de trabalho de empregados brasileiros que prestam 

serviços de exploração, perfuração, produção e refinação do petróleo, além das 

etapas de industrialização e transporte.  

O planejamento de embarque é realizado por um planejador da Emp. X com o 

auxílio de outros funcionários, tanto da Emp. X quanto das empresas contratadas. 

Existem dois tipos de vagas de embarque: vagas fixas e vagas flutuantes.  

As vagas fixas são definidas pela Emp. X para empresas contratadas para 

fornecer serviços especializados, como funcionários da área da saúde e a equipe 

responsável pelas refeições. Estas vagas são previamente definidas de acordo com a 

necessidade, tendo em vista o tamanho da plataforma e requerimentos legais de 

operação.  

O número de vagas flutuantes, utilizadas para manter as operações rotineiras da 

plataforma e executar projetos, varia de acordo com a condição da plataforma. A 

distribuição de vagas em condições normais de operação da plataforma está ilustrada 

na Tabela 3.  
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Tabela 3 – Vagas de embarque na plataforma em condições normais de operação 

 
O planejador de embarque realiza reuniões semanais com as partes 

interessadas a fim de definir os planos de embarque a curto prazo para as vagas 

flutuantes. O processo desse planejamento pode ser observado na Figura 16.  

Os planos de médio e longo prazos são estudados em reuniões mensais e 

semestrais, respectivamente. 

A priorização, consolidação e o aceite de vagas são realizadas pelo supervisor 

da plataforma (OIM). Ele é responsável por todo o plano de embarque da plataforma. 

 

 

Figura 16 – Processo de planejamento de embarque 

 

Atividades/Funções Operações 
Tipo de 

vaga

Gerente de instalação offshore 1 Fixa

Supervisor de perfuração: Dia 1 Fixa

Supervisor de perfuração: Noite 1 Fixa

Supervisor de Segurança 1 Fixa

Médico Doutor 1 Fixa

Coordenador de logística 1 Fixa

Coordenador de engenharia 1 Fixa

Departamento de Operações 15 Flutuante

Especialista em automação 1 Fixa

Especialista em bombas elétricas submersíveis 1 Fixa

Especialista em químicos 1 Fixa

Equipe responsável pelas refeições 11 Fixa

Departamento de Perfuração 35 Flutuante

Empresas prestadoras de serviço 15 Flutuante

Modificações 4 Flutuante

Outras 3 Flutuante

Camas extras para outras atividades 6 Flutuante

TOTAL 93
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Após aprovada a vaga, a área de logística da empresa, que vai embarcar 

funcionários, recebe as seguintes instruções de como proceder: 

• Todos os funcionários que vão embarcar devem estar registrados no sistema 

da Emp. X; 

• A área de logística da empresa fornecedora de serviços deve solicitar o 

embarque no sistema da Emp. X até às 13h do dia anterior ao embarque; 

• No caso de o serviço não poder ser realizado na data prevista, a área de 

logística da empresa fornecedora pode cancelar o embarque até às 14h do 

dia anterior; 

• O não comparecimento ao embarque resulta em uma multa para a empresa 

fornecedora de serviços. 

O transporte de pessoal para as plataformas de petróleo é realizado por uma 

empresa de aviação terceirizada. A Emp. X contrata dois helicópteros que 

transportam, aproximadamente, mil e quinhentos passageiros por mês para as 

plataformas e o navio de suporte. 

 

4.4 Análise de dados 

 
Foi identificado, no item 4.3, que a quantidade de notificações de defeitos (M2) 

vem aumentando gradativamente e a Emp. X não está conseguindo executar as 

atividades de manutenção necessárias.  

A análise de dados deste estudo será realizada com a utilização de ferramentas 

de análise de risco acerca da não execução, pela Emp. X, da grande quantidade de 

notificações M2, relativas a corrosão nas plataformas de petróleo, que estão abertas 

no sistema. Esta análise de risco envolve a apreciação das causas e fontes de risco, 

suas consequências, probabilidade de ocorrência e possíveis ações de providência.  

 

 Diagrama de causa e efeito 

 

O procedimento utilizado para a construção do diagrama de espinha de peixe da 

Figura 17 está descrito no item 2.4.1 da Revisão de Literatura.  

As categorias de causas que mais se adequam ao contexto do problema 

identificado são representadas por caixas no diagrama de causa e efeito.  
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O diagrama de espinha de peixe da Figura 17 foi estruturado separando as 

causas nas seguintes categorias principais: pessoas, equipamentos, materiais, 

ambiente e processos. Para cada categoria principal foram identificadas causas mais 

específicas para o efeito estudado. Estas são representadas por ramificações 

presentes no diagrama.  

Os dados foram obtidos através da observação do processo e de informações 

referentes a fatos registrados que já ocorreram.  

 

Figura 17 – Diagrama de espinha de peixe: Alto número de notificações M2 abertas no sistema 
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Esta ferramenta será utilizada para auxiliar a execução do HAZOP 

posteriormente no estudo, uma vez que as entradas essenciais para o estudo HAZOP 

incluem informações atuais sobre o sistema. 

 

 Utilização do HAZOP para identificação de riscos 

 
De acordo com um HAZOP realizado em junho de 2014 para a empresa 

estudada, o objetivo do HAZOP é a identificação de desvios operacionais que podem 

causar eventos indesejáveis, impactando as pessoas envolvidas, o meio ambiente, a 

instalação e a produção, identificando, portanto, atrasos nas operações e áreas de 

melhorias. 

O HAZOP foi realizado baseado na metodologia descrita na sessão 2.4.2. 

HAZOP do capítulo de Revisão de Literatura. Para a execução do mesmo, uma equipe 

multidisciplinar foi estruturada: uma estudante de engenharia de produção do último 

período, um gerente de projetos de manutenção da Emp.X, um técnico de segurança 

do trabalho da empresa contratada para a execução do serviço e um engenheiro civil 

da mesma subcontratada. Foram realizadas quatro reuniões com duração de, 

aproximadamente, uma hora e meia cada.   

Como a execução de um HAZOP de boa qualidade exige, além da participação 

de especialistas experientes, informações atualizadas a respeito do processo 

analisado, foram utilizados relatórios recentes e o diagrama de causa e efeito da 

operação apresentado na Figura 17 deste estudo. 

A fim de direcionar o estudo e facilitar a identificação e análise de desvios em 

cada segmento do processo, a equipe de HAZOP definiu que os nós do estudo seriam 

divididos com base no processo de execução de atividades de manutenção M2 da 

Figura 14, como descrito na Tabela 4.  
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Tabela 4 – Nós e suas descrições para o estudo de HAZOP 

 
Um conjunto de parâmetros foi utilizado na sessão de HAZOP para identificar 

possíveis problemas nos procedimentos. Os parâmetros são mostrados na  Tabela 5. 

As palavras guia utilizadas neste estudo foram definidas na Tabela 1, apresentada no 

item 2.4.2 do estudo. 

 

 

Tabela 5 – Parâmetros utilizados no HAZOP 

 

A análise de perigos e operabilidade (HAZOP) foi realizada baseada nos 

parâmetros e palavras guia pré-determinadas.  

Foram preenchidas seis planilhas de HAZOP durante as reuniões, uma para cada 

nó definido. As análises, observações e recomendações estão descritas nestas 

planilhas e resultam da análise específica de um desvio.  

Um total de sessenta e quatro desvios foram identificados no estudo de HAZOP. 

A Figura 18 apresenta uma visão de quantos desvios foram identificados por nó.  

 

Fase do Processo Nós Descrição

Preparar ordem de 

serviço M2
Desenvolvimento

Definição de escopo e custo da atividade. Preparo da 

ordem de serviço no sistema.

Planejar atividade Planejamento
Definir materiais a serem utilizados, pessoas que irão 

trabalhar e cronograma.

Adquirir suprimentos Aquisição de Suprimentos Compra e recebimento de materiais para execução.

Mobilizar funcionários e 

pedir vaga de embarque
Preparo

Mobilizar funcionários e requisitar vagas de embarque. 

Se atentar ao embarque de materiais.

Executar atividade Execução Executar as tarefas definidas.

Documentar e fechar 

ordem no sistema
Fechamento Documentar e fechar ordem no sistema.

Parâmetros

Clima

Impacto

Posição

SimOps

Materiais

Comunicação

Acesso

Execução

Documentação

Procedimentos

Defeito ou falta de materiais

Descrição

Previsão do tempo: Incertezas nas restrições climáticas. 

Impacto da não realização do projeto

Posição correta do trabalho a ser executado. 

Atividades simultâneas na plataforma

Falta de comunicação. Perda de informações.

Acesso insuficiente

A tarefa de trabalho executada errada 

Falta ou não clareza de procedimentos

Documentação necessária para execução
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Figura 18 – Número de desvios identificados por nó do HAZOP 

As primeiras fases do processo, compostas pelo preparo da ordem de serviço, 

planejamento da atividade e aquisição de suprimentos apresentaram oito desvios 

possíveis de ocorrer em cada.  

O maior número de desvios foi identificado no nó número quatro. Foram 

identificados dezessete possíveis desvios na fase de mobilização de pessoal e 

requerimento de vaga de embarque. 

 

4.4.2.1 HAZOP do nó 01: Desenvolvimento 

 
Foram identificados oito possíveis desvios do sistema no nó referente a fase de 

desenvolvimento, isto é, definição de escopo e custo da atividade.  

De todos os desvios identificados, dois apresentam consequências relacionadas 

à diminuição da produção de óleo que, por se tratar de custos de oportunidade 

elevados, são considerados pontos de atenção para a empresa.  

Estes desvios, apresentados nos itens 1 e 2 da Tabela 6, foram identificados a 

partir do parâmetro “Impacto” combinada com as palavras guia “Maior” e “Menor”, isto 

é, o impacto da não realização do projeto pode ser grande ou pequeno. Esta 

informação possibilitou que a equipe de HAZOP identificasse o desvio devido ao item 

não conforme influenciar mais ou menos a produção de óleo, o que pode ocorrer 

devido à não execução da atividade de manutenção que afeta a produção direta ou 

indiretamente. Este desvio pode ser evitado com a priorização de execução da 

atividade.      
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Os demais desvios identificados na análise de HAZOP do nó 01 são possíveis de 

ocorrer devido à falta de informação e conhecimento dos procedimentos por parte dos 

funcionários da empresa, o que pode acarretar na falta de conformidade de atividades 

de manutenção, atrasos e problemas em auditorias.  As causas, consequências e 

possíveis providências que podem ser tomadas para mitigar esses desvios estão 

definidas na Tabela 6.  

 

 
Tabela 6 – Planilha de HAZOP realizada para o nó Desenvolvimento 

 
4.4.2.2 HAZOP do nó 02: Planejamento 

 
O nó 2 se refere a fase de planejamento da atividade a ser executada, a qual são 

definidos os materiais a serem utilizados, as pessoas que irão trabalhar e o 

cronograma da tarefa.  

Oito possíveis desvios foram identificados durante o estudo de HAZOP para este 

nó. A equipe de HAZOP utilizou cinco diferentes palavras-chave para identificar os 

riscos de planejamento, contemplando clima, materiais, capacidade de execução, 

planejamento e falta de informação.  

A palavra guia mais utilizada foi “Maior”, expressando um aumento quantitativo na 

saída ou na condição operacional.  

O item número 9 da Tabela 7 se refere a “Clima”, isto é, incertezas nas restrições 

climáticas. Esta palavra chave combinada com a palavra guia “Maior” possibilitou a 

equipe de HAZOP identificar o risco de o vento excessivo influenciar no cronograma 

Sistema

Nó Data out/16

Item Parâmetro Palavra guia Desvio Causas Consequências Providências

1 Maior

Não execução da atividade de 

manutenção afeta 

diretamente a produção

Baixa produção de óleo

Execução prioritária. 

Comunicar equipe de 

planejamento de 

embarque e logística.

2 Menor

Não execução da atividade de 

manutenção afeta 

indiretamente a produção

Baixa produção de óleo

Execução prioritária. 

Comunicar equipe de 

planejamento de 

embarque e logística.

3 Exceto Escopo imaturo e não definido
Atrasos na atividade de 

manutenção

Inspecionar item não 

conforme e definir 

escopo

4 Parte de Escopo imaturo
Conclusão parcial da 

atividade, atrasos

Amadurecer escopo 

antes da execução

5 Menor Manuais não revisados Ordens de serviço incompletas Atualizar documentos

6 Parte de Documentação não conforme Ordens de serviço incompletas Atualizar documentos

7 Nenhum Funcionário inexperiente Atividades não conformes Treinamentos

8 Menor Falta de conhecimento Atividades não conformes Divulgar regulamentos
Procedimentos

Definição de 

escopo
Comunicação

Documentação
Informação 

documentada

Impacto

Item não 

conforme 

influencia a 

produção de 

óleo

Análise de Perigos e Operabilidade

Desenvolvimento

Processo de execução de atividades de manutenção M2 

Regulamentos 

seguidos
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da atividade de manutenção planejada devido a possíveis alterações climáticas, o que 

pode ser controlado e minimizado com o monitoramento das condições climáticas. 

Os itens 13 e 15 da Tabela 7 são possíveis desvios que apresentam a 

indisponibilidade de vaga de embarque de pessoal nas plataformas como causa, o 

que pode gerar atrasos na atividade de manutenção. Estes desvios não apresentam 

providências definidas, visto que estas ações variam para cada caso e prioridade da 

atividade.  

A falta de ações mitigadoras para determinados desvios identificados no estudo 

se dá para casos que devem ser analisados separadamente de acordo com as 

diferentes situações. Este estudo define as melhores ações de mitigação para os 

desvios identificados, porém desconsidera providências estratégicas que variam de 

acordo com diferentes situações. 

 
Tabela 7 - Planilha de HAZOP realizada para o nó Planejamento 

 
4.4.2.3 HAZOP do nó 03: Aquisição de Suprimentos 

 

O nó número 03 se refere a fase de aquisição de suprimentos, desde a compra 

até o recebimento dos materiais. O atraso na execução da atividade de manutenção 

foi citado como consequência de sete dos oito desvios estudados. 

O estudo de HAZOP aponta a incompatibilidade do material, seu recebimento em 

quantidades menores e as não conformidades como principais desvios que ocorrem 

devido a diversas causas internas e externas à empresa. 

Sistema

Nó Data out/16

Item Parâmetro Palavra guia Desvio Causas Consequências Providências

9 Clima Maior
Vento 

excessivo
Alterações climáticas Alterações no cronograma

Condições climáticas 

devem ser monitoradas

10 Materiais Bem como

Definição 

errônea de 

materiais

Escopo imaturo, falta de 

informação e/ou experiência 

do planejador

Atrasos na execução da 

atividade, necessidade de 

compra de materiais

Manter o departamento 

de compras da empresa 

sempre envolvido

11 Impacto Maior
Atrasos no 

planejamento

Quantidade de trabalho acima 

da capacidade do planejador

Atrasos na atividade de 

manutenção

Elaborar um plano de 

capacidade de 

funcionários

12 Parte de

Empresa terceirizada. Falta de 

funcionários capacitados a 

disposição

Redefinição de cronograma, 

indisponibilidade para 

embarque

Necessidade de reavaliar 

quem deve trabalhar 

nesta tarefa

13 Exceto
Indisponibilidade de vaga de 

embarque

Atrasos na atividade de 

manutenção
A serem definidas

14 Maior
Desconhecimento da rotina de 

trabalho da empresa

Retrabalho e atrasos na 

execução da atividade

Maior interface entre 

planejador e operadores

15 Exceto
Planejamento realista, porém 

falta vaga de embarque

Atrasos na atividade de 

manutenção
A serem definidas

16 Comunicação Parte de
Falta de 

informação
Comunicação inadequada

Atrasos no planejamento e 

indefinição de tarefas

Definir e estabelecer 

lista de 

responsabilidades

Execução
Planejamento 

irrealista

Impacto
Capacidade 

de execução 
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Estas causas podem ser mitigadas ou minimizadas com a tomada de 

providências. O estudo de HAZOP levantou quatro possíveis providências para os oito 

desvios identificados: 

• Inspeção do local a ser trabalhado por um especialista que mantém 

comunicação com o planejador diminui expressivamente a possibilidade de 

falhas de planejamento de compra de materiais; 

• Estabelecimento de contratos fixos com fornecedores diminui a 

possibilidade de falhas nos envios dos materiais por parte dos 

fornecedores; 

• Cadastro de materiais no sistema especifica material e documentação 

exigida pelo contratante, que é responsável por determinar e comunicar 

exigências ao fornecedor; 

• Planejamento adiantado de entrega de materiais e atenção a dias festivos 

em que as ruas são fechadas diminui expressivamente problemas 

logísticos e de transporte no recebimento de materiais. 

 

 
Tabela 8 - Planilha de HAZOP realizada para o nó Aquisição de Suprimentos 

 
4.4.2.4 HAZOP do nó 04: Preparo 

 

O nó 4 apresenta 26,6% de todos os desvios identificados durante a análise de 

HAZOP. A fase de preparo, referente a mobilização de funcionários, requisição de 

Sistema

Nó Data out/16

Item Parâmetro Palavra guia Desvio Causas Consequências Providências

17 Menor

18 Compatibilidade

19 Bem como
Custo elevado devido a 

compra desnecessária

20 Compatibilidade
Falhas no envio de materiais 

por parte dos fornecedores

21 Menor Recebimento fora do prazo 

22 Compatibilidade
Documentação do material 

incorreta 

23 Menor
Falta de documentação 

recebida

24 Acesso Exceto
Recebimento 

de materiais

Problemas logísticos e de 

transporte no recebimento de 

materiais

Atrasos na atividade de 

manutenção

Entrega planejada antes 

do prazo, atenção a dias 

festivos em que ruas são 

fechadas

Documentação
Recebimento 

de materiais

Necessidade de realizar nova 

compra de materiais. Atrasos 

na execução

Inspeção do local por um 

especialista que mantém 

comunicação com o 

planejador

Atrasos na atividade de 

manutenção

Cadastrar materiais no 

sistema e fechar 

contratos fixos com 

fornecedores

Atrasos na atividade de 

manutenção

Fechar contratos fixos 

com fornecedores

Materiais
Recebimento 

de materiais

Materiais
Aquisição de 

materiais
Falhas de planejamento
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vagas de embarque de pessoal e plano de embarque de materiais é, portanto, uma 

fase que exige um maior planejamento, cuidado e atenção.  

A palavra guia mais utilizada na análise desse nó foi “Não”, utilizada para 

expressar quando nenhuma parte do resultado pretendido é atingida ou a condição 

pretendida está ausente.  

No estudo de HAZOP, a palavra guia acompanha o parâmetro para encontrar o 

desvio e determinar suas causas, consequências e possíveis ações de providência. 

Como exemplo, o parâmetro do desvio número 37 é “Execução”, portanto, este desvio 

se refere a execução errônea da tarefa de trabalho. Visto que a palavra guia é “Não”, 

interpreta-se que o resultado não foi atingido. O desvio então é identificado: Embarcar 

e não executar a tarefa. A equipe de HAZOP realiza um brainstorming para definir as 

possíveis causas, consequências e providências deste desvio.  

Para o desvio número 37, caso falte materiais ou requisitos para executar a 

atividade, o funcionário embarcado não executará a tarefa, acarretando em atrasos 

para a conclusão da atividade, possível retrabalho e elevados custos para a empresa. 

Este desvio pode ser evitado com a verificação dos requisitos da operação sendo 

realizado antes da requisição de vaga de embarque. 
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Tabela 9 - Planilha de HAZOP realizada para o nó Preparo 

 

Sistema

Nó Data out/16

Item Parâmetro Palavra guia Desvio Causas Consequências Providências

25 Clima Exceto

Condições 

climáticas não 

favoráveis

Alterações climáticas

Não ser possível realizar o 

embarque e desembarque de 

pessoal nas plataformas

Condições climáticas 

devem ser monitoradas

26 Não
Não conseguir vagas de 

embarque

Atrasos na atividade de 

manutenção

Registrar necessidade de 

embarque com 

antecedência

27 Parte de
Não conseguir todas as vagas 

de embarque necessárias

Replanejamento de 

atividades. Atrasos no projeto

Planejar com o menor 

número de mão de obra 

necessária

28 Posição Reverso
Posição 

incorreta

Falta de definição da tarefa, 

falta de treinamento do 

funcionário

Demora na execução da 

atividade. Necessidade de 

auxílio de um supervisor

Detalhar as informações 

no planejamento. 

Comunicar ao 

funcionário

29 SimOps Não
Não embarcar 

funcionários

Atividades simultâneas 

ocorrendo na plataforma

Atrasos na atividade de 

manutenção. Custos elevados, 

retrabalho

Verificar plano de 

atividades do local da 

plataforma antes de 

pedir vaga de embarque

30 Materiais Parte de
Embarque de 

materiais

Erros na interface com o 

departamento de logística

Serviço não pode ser 

finalizado devido a falta de 

material

Gerente do projeto deve 

checar planos de 

embarque de materiais 

31 Não

Falta de comunicação entre a 

equipe de planejamento de 

embarque e a empresa que irá 

embarcar os funcionários

32 Parte de

Informações incompletas ou 

erradas a respeito do 

embarque e da atividade a ser 

executada

33 Acesso Maior
Área de difícil 

acesso

Atividade de manutenção em 

espaços confinados ou outras 

áreas de difícil acesso

Necessidade de um maior 

estudo da atividade. 

Permanência de um supervisor 

a bordo

Planejamento detalhado 

da execução da 

atividade em áreas de 

difícil acesso

34 Execução Não
Prioridades de 

execução

Má definição de atividades 

prioritárias

Mudanças constantes de 

cronograma e dificuldades de 

conseguir vaga de embarque

Realizar reuniões 

semanais para revisar 

nível de prioridade da 

atividade e atualizar no 

sistema

35 Maior

Empresas terceirizadas 

executando o serviço. Vagas 

de embarque para atividades 

de manutenção normalmente 

são casos de desistência, 

portanto os prestadores de 

serviço são avisados em cima 

da hora que vão embarcar

36 Exceto
Empresas não conseguirem 

mobilizar funcionários

37 Execução Não

Embarcar e 

não executar 

a atividade

Falta de materiais e/ou 

requisitos para executar a 

atividade

Atrasos na atividade de 

manutenção. Custos elevados, 

retrabalho

Verificar requisitos da 

operação antes de pedir 

vaga de embarque

38 Execução Não

Dificuldade de 

embarcar 

pessoal

Falta de vaga de embarque
Atrasos no embarque e na 

atividade de manutenção

Registrar necessidade de 

embarque com 

antecedência

39 Procedimentos Não

Solicitações 

de embarque 

incorreta

Falta de informação, 

indefinição do escopo e 

ordens de serviço incompletas

Atrasos no embarque e na 

atividade de manutenção

Preencher corretamente 

as ordens de serviço

40 Procedimentos Exceto

Processo de 

preparo não 

conforme

Má utilização dos 

procedimentos pré 

estabelecidos do processo

Falta de mobilização de 

funcionários, falta de mão de 

obra e de materiais para a 

execução da atividade

Elaborar um plano de 

capacitação de 

funcionários

41 Documentação Menos

Ordens de 

serviço 

incompletas

Ordens de serviço não foram 

preenchidas corretamente. 

Faltam informações

Atrasos na atividade de 

manutenção devido a falta de 

informações

Preencher corretamente 

as ordens de serviço

Execução
Atrasos na 

mobilização

Atrasos na atividade de 

manutenção, "no show" de 

funcionários, plataforma com 

vagas sobrando, portanto, 

capacidade máxima de 

operação da plataforma não 

atingida

Planejar outras 

atividades para caso de 

não mobilização; manter 

funcionários sobre aviso

Impacto
Não embarcar 

funcionários

Comunicação

Mal 

alinhamento/ 

Falta de 

informação

Atrasos na atividade de 

manutenção, "no show" de 

funcionários, plataforma com 

vagas sobrando, portanto, 

capacidade máxima de 

operação da plataforma não 

atingida

Planejar outras 

atividades para caso de 

não mobilização; manter 

funcionários sobre aviso
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4.4.2.5 HAZOP do nó 05: Execução 

 

Foram identificados quatorze possíveis desvios do sistema no nó referente a fase 

de execução das tarefas definidas. Sete diferentes parâmetros foram utilizadas para 

identificar estes desvios, dentre elas a Sim Ops.  

O parâmetro Sim Ops foi utilizada apenas para este nó neste estudo de HAZOP. 

Ela faz referência às atividades simultâneas que podem ocorrer na plataforma. No 

item 47 ela está sendo relacionada com a palavra guia “Não”, interpreta-se, portanto, 

que o resultado não foi atingido. O desvio identificado pela equipe de HAZOP foi o 

possível embarque do funcionário que não consegue executar a atividade devido a 

atividades simultâneas que ocorrem na plataforma, gerando atrasos nas atividades de 

manutenção, possíveis horas de retrabalho e custos elevados. Este desvio pode ser 

prevenido com a verificação do plano de atividades a serem executadas no local da 

plataforma antes de planejar e autorizar o embarque do funcionário.   

Os demais desvios identificados na análise de HAZOP do nó 05 são possíveis de 

ocorrer devido a condições climáticas desfavoráveis, falta de informação, altos índices 

de falha de equipamentos, falta de materiais, falta de descrição da atividade, o que 

pode acarretar na falta de conformidade de atividades de manutenção, atrasos, 

aumento de escopo, retrabalho, aumento de custo e problemas em auditorias.   

As causas, consequências e possíveis providências que podem ser tomadas para 

mitigar esses desvios estão definidas na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Planilha de HAZOP realizada para o nó Execução 

 
4.4.2.6 HAZOP do nó 06: Fechamento 

 

O nó número 06 se refere a fase de fechamento da atividade, composta pela 

finalização de toda a documentação e fechamento da ordem de serviço no sistema. 

Nove possíveis desvios foram identificados, dos quais seis apresentam a mesma 

causa: falta de informação e documentação, o que pode gerar retrabalho devido a 

procedimentos realizados fora do padrão, armazenamento de informações erradas ou 

Sistema

Nó Data out/16

Item Parâmetro Palavra guia Desvio Causas Consequências Providências

42 Não
Condições climáticas impedem 

a continuação da atividade

43 Parte de

Condições climáticas 

diminuem o rendimento da 

atividade

44 Impacto Bem como

Alto índice de 

falha do 

equipamento

Alto índice de corrosão, falta 

de inspeção e manutenção do 

equipamento

Aumento do escopo da 

atividade a ser executada

Inspeção do local por um 

especialista que mantém 

comunicação com o 

planejador

45 Não

Falta de requisitos como 

materiais, documentação ou 

parada de poço

46 Menos
Mudança de escopo, falta de 

materiais ou permissões

47 SimOps Não

Embarcar e 

não executar 

a atividade

Atividades simultâneas 

ocorrendo na plataforma

Atrasos na atividade de 

manutenção. Custos elevados, 

retrabalho

Verificar plano de 

atividades do local da 

plataforma antes de 

planejar embarque

48 Parte de

Serviço não pode ser 

finalizado devido a falta de 

material

49 Não
Serviço não pode ser realizado 

devido a falta de material

50 Comunicação Parte de

Mal 

alinhamento / 

Descrição da 

atividade

Falta de comunicação entre a 

equipe de planejamento de 

embarque e os funcionários

Atrasos na atividade de 

manutenção, não 

conformidade no trabalho 

executado 

Supervisor da área deve 

auxiliar funcionário, 

aumento da interface 

entre planejador e 

executor

51 Não

52 Oposto

53 Parte de

54 Não Serviço não pode ser realizado

55 Parte de Serviço não pode ser finalizado

Erros de planejamento ou 

erros na interface com o 

departamento de logística

Execução da 

atividade
Procedimentos

Falta de requisitos, 

documentação. Operação não 

segue procedimentos 

Verificar documentação 

de engenharia e 

procedimentos 

Execução
Execução da 

atividade 

planejada

Falta de requisitos, 

comunicação, planejamento 

ou clareza na definição

Atrasos na atividade de 

manutenção. Custos elevados, 

retrabalho

Preencher corretamente 

as ordens de serviço,  

envolver as partes 

interessadas com 

antecedência, 

supervisionar a execução 

da tarefa, equipe 

onshore deve dar 

suporte a funcionários 

embarcados

Materiais

Falta de 

materiais para 

execução da 

atividade

Gerente do projeto deve 

checar planos de 

embarque de materiais. 

Envolver engenharia no 

processo de 

planejamento de 

recursos

Clima
Condições 

climáticas não 

favoráveis

Impacto
Execução da 

atividade

Atividades pausadas, 

canceladas ou postergadas. 

Necessidade de alterações no 

cronograma e reexecução de 

todas as fases do projeto

Monitoramento das 

condições climáticas. 

Alteração prévia de 

escopo caso as 

condições não estejam 

favoráveis. Aluguel de 

equipamentos 

preventivos

Atividades incompletas, 

canceladas ou postergadas. 

Necessidade de alterações no 

cronograma e reexecução da 

atividade

Inspeção do local por um 

especialista que mantém 

comunicação com o 

planejador
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incompletas nos sistemas e não realização da atividade de manutenção devido à falta 

de informação ou de documentos necessários. 

A Tabela 11 apresenta a análise de HAZOP realizada para o nó de fechamento, 

com os possíveis desvios, causas e consequências, além das ações de providência 

elaboradas pela equipe multidisciplinar responsável. 

 

 
Tabela 11 - Planilha de HAZOP realizada para o nó Fechamento 

 
4.4.2.7 Observações sobre a utilização do HAZOP 

 

A execução de uma análise HAZOP de alta qualidade exige uma equipe 

multidisciplinar, inclusive um profissional experiente para conduzir as seções de 

HAZOP. A equipe foi formada por quatro integrantes sem muita experiência com 

HAZOP, que embora conhecessem a ferramenta, nunca a haviam aplicado.  

Durante a primeira seção foi preciso discutir sobre a metodologia da ferramenta, 

com o propósito de explicar os procedimentos a serem seguidos e garantir que os 

membros da equipe tenham o mesmo entendimento. Foram definidas as palavras guia 

e nós a serem utilizados. Estas informações foram definidas pela equipe e, 

Sistema

Nó Data out/16

Item Parâmetro Palavra guia Desvio Causas Consequências Providências

56 Menor

Atividade não foi executada 

de acordo com as 

especificações

Atividade de manutenção 

executada incompleta

Abrir nova notificação 

para executar tarefas 

restantes, fechar ordem 

de serviço

57 Não

Impossibilidade de execução 

devido a falta de informação 

ou materiais

Atividade não realizada

58 Oposto Atividade realizada errada

Ordem de serviço não é 

fechada no sistema. 

Necessidade de um novo 

planejamento

59 Menos

Menos informações 

computadas na ordem de 

serviço, operação não segue 

procedimento previamente 

estabelecido

Falta de informação, 

documentos e ordem de 

serviço fechada fora dos 

procedimentos. Necessidade 

de retrabalho

60 Exceto

Processo de fechamento da 

ordem de serviço realizado 

errado

Ordem de serviço continua 

aberta no sistema

61 Compatibilidade Informações erradas
Informações erradas 

compiladas no sistema

62 Menor

Falta de registro de desenhos, 

planejamento, custo, notas 

fiscais ou outros documentos 

importantes

63 Exceto
Nenhuma documentação 

anexada

64 Compatibilidade Documentação não conforme

Documentação
Informação 

documentada

Ordens de serviço 

incompletas, retrabalho

Atualizar documentos. 

Controle de projetos 

junto com o gerente do 

projeto deve verificar 

ordens de serviço 

fechadas no sistema

Procedimentos
Fechamento 

da ordem de 

serviço

Rever necessidades de 

execução da atividade. 

Fechar ordem de serviço 

caso não seja mais 

necessária, caso 

contrário, rever 

planejamento da 

atividade

Elaborar um plano de 

capacitação de 

funcionários para 

executar essa tarefa. 

Controle de projetos 

junto com o gerente do 

projeto deve verificar 

ordens de serviço 

fechadas no sistema

Impacto
Execução da 

atividade 

planejada
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possivelmente, caso seja realizado um novo estudo de HAZOP, venham a ser 

diferentes.  

Devido à dificuldade de encontro da equipe, tivemos muito espaçamento entre as 

seções, dando descontinuidade no trabalho. Houve evolução das discussões à 

medida que as seções foram ocorrendo, apesar das dificuldades de aplicação e a 

documentação incompleta, por questões de confidencialidade da Emp. X. 

 

 Utilização da matriz de probabilidade  

 

Foram identificados sessenta e quatro (64) riscos durante as sessões de HAZOP. 

A matriz de probabilidade adotada neste estudo segue o mesmo modelo definido no 

capítulo 2.4.2, de acordo com o PMBOK (2009). Portanto, classifica o nível de risco 

entre alto, baixo e moderado de acordo com as cores verdes, amarela e vermelhas. 

Esta representação gráfica está definida na Figura 19.  

 

 

Figura 19 – Matriz de Frequência e Consequência adaptada do PMBOK (2009) 

 

Esta classificação deve ser realizada, pois ajuda a orientar o gerenciamento dos 

riscos.  
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Tabela 12 – Tabela de avaliação de frequência 

 

A Tabela 12 apresenta a escala de avaliação de frequência, enquanto a escala de 

avaliação de consequências é apresentada na Tabela 13.   

 

 
Tabela 13 – Tabela de avaliação de consequências 

 

A partir da classificação dos riscos na matriz de probabilidade, torna-se possível 

identificar, dentre os riscos que têm um impacto negativo nos objetivos, os que estão 

na zona de alto nível de risco, isto é, a zona vermelha da matriz. Estes riscos exigem 

uma ação prioritária e estratégias agressivas de resposta.  

A classificação dos riscos na matriz de Probabilidade foi realizada a partir dos 

resultados obtidos na análise de HAZOP. A Tabela 15 e a Tabela 16 do Apêndice 

apresentam os desvios e suas respectivas informações de análise de frequência e 

consequência.  

Categoria Frequência Descrição

5 Frequente Esperado ocorrer várias vezes durante o ano

4 Provável Esperado ocorrer até uma vez por bimestre 
3 Possível Esperado ocorrer até três vezes durante o ano
2 Improvável Pouco provável de ocorrer durante o ano

1 Remota Não esperado ocorrer durante o ano

Categoria Consequências Descrição

5 Catastrófica
Consequências irreparáveis, parada de 

produção não programada, custos muito altos

4 Muito danosa Consequências severas, custos elevados

3 Danosa Consequências moderadas

2 Pouco danosa
Consequências leves, com pequeno potencial 

de dano e facilmente corrigíveis

1 Despresível
Consequências sem grandes potenciais de 

danos ou danos insignificantes



45 

 

 

 
Figura 20 – Matriz de probabilidade dos desvios identificados. 

 
Pode-se observar, na Figura 20, a posição de cada desvio na matriz de 

probabilidade, de acordo com as informações da Tabela 15 e Tabela 16. 

 

 

Figura 21 – Quantidade de desvios de acordo com sua classificação 

 
Observa-se, pela Figura 21, que treze dos sessenta e quatro desvios se 

encontram na zona vermelha, isto é, de alto risco. A zona de alto risco exige um maior 
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gerenciamento, com a definição de ações mitigadoras e barreiras, a fim de evitar sua 

ocorrência. 

 

4.4.3.1 Observações sobre a utilização da matriz de probabilidade 

 

As escalas da matriz de probabilidade e, consequentemente, o nível de risco são 

dados estratégicos definidos pela gerência da empresa. Por não ter acesso a essa 

informação dentro da empresa, foi utilizada, neste estudo, a matriz de probabilidade 

definida no PMBOK. De acordo com SILVA; CAVALCANTI (2013), 

“O uso de uma das metodologias para gerenciamento dos riscos 

apresentadas, seja PMBOK ou ISO 31000, deve ser suficiente para o 

atendimento dos objetivos estratégicos das empresas, quanto ao tratamento 

de riscos na gestão de seus projetos.” 

 

 Utilização dos diagramas Bow tie 

 

O diagrama de bow tie do processo estudado será realizado apenas para os 

desvios presentes na zona identificada como de alto risco na matriz de probabilidade 

da Figura 20.  

A Tabela 14 apresenta a análise de HAZOP detalhada de todos os 13 desvios 

considerados de alto nível de risco e que requerem ação prioritária na gestão de risco 

pela matriz de probabilidade e frequência realizada previamente neste estudo. 
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Tabela 14 - Desvios com alto nível de risco. 

 

Tomando a Tabela 14 como base, foram identificados três principais riscos que 

contemplam os 13 desvios da planilha de HAZOP. Os desvios estão destacados pelas 

cores verdes, azuis e amarelas. Os desvios destacados em amarelo representam o 

risco de o item não conforme influenciar a produção de óleo, enquanto os desvios 

destacados em verde representam o risco da execução da atividade não ser realizada 

como previsto. Finalmente, os desvios destacados em azul representam o risco de 

não mobilizar funcionários e materiais para a execução da atividade. 

Com base nas informações obtidas, foi possível realizar a análise bow tie do 

processo de execução de atividades de manutenção M2 para os três principais riscos.  

A Figura 22 apresenta a análise bow tie referente ao risco de o item não conforme 

influenciar a produção de óleo, isto é, a notificação de M2 aberta pode influenciar a 

Item Nó Parâmetro Palavra guia Desvio Causas Consequências Providências

1 Impacto Maior
Item não conforme influencia a 

produção de óleo

Não execução da atividade de 

manutenção afeta diretamente a 

produção

Baixa produção de óleo

Execução prioritária. 

Comunicar equipe de 

planejamento de embarque 

e logística.

2 Impacto Menor
Item não conforme influencia a 

produção de óleo

Não execução da atividade de 

manutenção afeta indiretamente a 

produção

Baixa produção de óleo

Execução prioritária. 

Comunicar equipe de 

planejamento de embarque 

e logística.

13

Definir materiais a 

serem utilizados, 

pessoas que irão 

trabalhar e 

cronograma.

Impacto Exceto Capacidade de execução 
Indisponibilidade de vaga de 

embarque

Atrasos na atividade de 

manutenção
A serem definidas

26 Impacto Não Não embarcar funcionários Não conseguir vagas de embarque
Atrasos na atividade de 

manutenção

Registrar necessidade de 

embarque com 

antecedência

27 Impacto Parte de Não embarcar funcionários
Não conseguir todas as vagas de 

embarque necessárias

Replanejamento de atividades. 

Atrasos no projeto

Planejar com o menor 

número de mão de obra 

necessária

30 Materiais Parte de Embarque de materiais
Erros na interface com o 

departamento de logística

Serviço não pode ser finalizado 

devido a falta de material

Gerente do projeto deve 

checar planos de embarque 

de materiais 

35 Execução Maior Atrasos na mobilização

Empresas terceirizadas executando 

o serviço. Vagas de embarque para 

atividades de manutenção 

normalmente são casos de 

desistência, portanto os 

prestadores de serviço são avisados 

em cima da hora que vão embarcar

36 Execução Exceto Atrasos na mobilização
Empresas não conseguirem 

mobilizar funcionários

38 Execução Não Dificuldade de embarcar pessoal Falta de vaga de embarque
Atrasos no embarque e na 

atividade de manutenção

Registrar necessidade de 

embarque com 

antecedência

45 Impacto Não Execução da atividade
Falta de requisitos como materiais, 

documentação ou parada de poço

Atividades incompletas, canceladas 

ou postergadas. Necessidade de 

alterações no cronograma e 

reexecução da atividade

Inspeção do local por um 

especialista que mantém 

comunicação com o 

planejador

49 Materiais Não
Falta de materiais para execução da 

atividade

Erros de planejamento ou erros na 

interface com o departamento de 

logística

Serviço não pode ser realizado 

devido a falta de material

Gerente do projeto deve 

checar planos de embarque 

de materiais. Envolver 

engenharia no processo de 

planejamento de recursos

53 Execução Parte de Execução da atividade planejada

Falta de requisitos, comunicação, 

planejamento ou clareza na 

definição

Atrasos na atividade de 

manutenção. Custos elevados, 

retrabalho

Preencher corretamente as 

ordens de serviço,  envolver 

as partes interessadas com 

antecedência, supervisionar 

a execução da tarefa, 

equipe onshore deve dar 

suporte a funcionários 

embarcados

55 Procedimentos Parte de Execução da atividade

Falta de requisitos, documentação. 

Operação não segue procedimentos 

estabelecidos pela empresa

Serviço não pode ser finalizado

Verificar documentação de 

engenharia e 

procedimentos previamente

Definição de escopo 

e custo da 

atividade. Preparo 

da ordem de serviço 

no sistema.

Mobilizar 

funcionários e 

requisitar vagas de 

embarque. Se 

atentar ao 

embarque de 

materiais.

Executar as tarefas 

definidas.

Atrasos na atividade de 

manutenção, "no show" de 

funcionários, plataforma com vagas 

sobrando, portanto, capacidade 

máxima de operação da plataforma 

não atingida

Planejar outras atividades 

para caso de não 

mobilização; manter 

funcionários sobre aviso



48 

 

 

produção de óleo. Pode-se observar duas possíveis causas e duas consequências 

para este risco, com suas respectivas barreiras.  

Para o caso de as ordens de serviço não descreverem detalhadamente a 

atividade, podem ser realizadas duas atividades, representadas no gráfico como 

barreiras proativas. Estas são: o preenchimento correto das ordens de serviço e o 

profundo detalhamento destas ordens quando se trata de uma atividade prioritária.  

A fim de prevenir que a atividade de manutenção não seja realizada no tempo 

previsto, o que pode gerar o evento de o item não conforme influenciar a produção de 

óleo, a análise de bow tie recomenda o envolvimento das partes interessadas com 

antecedência e a definição e comunicação das prioridades da empresa. 

Caso não seja possível prevenir que o evento de risco ocorra, foram definidas 

barreiras reativas que objetivam diminuir e mitigar as consequências. 

A execução do escopo da atividade de manutenção com os recursos disponíveis 

pela empresa, tais como materiais de estoque e tripulação a bordo é uma barreira 

para mitigar a possível execução incompleta da atividade. Enquanto a priorização da 

atividade no caso de possível influência na produção e o seu replanejamento com 

recursos acessíveis são barreiras para prevenir a não execução da atividade.  

 
Figura 22 - Diagrama bow tie 01 

 

A análise bow tie do risco da execução da atividade não ser realizada como 

previsto é representada pela Figura 23. Foram identificadas quatro possíveis causas 

para o evento de risco e quatro possíveis consequências. 

A falta de documentação e requisitos necessários para a execução de 

determinadas atividades podem causar o evento risco. Esta causa pode ser evitada 

com a verificação de toda documentação e procedimentos necessários e o 

preenchimento correto das ordens de serviço. Outra causa listada é o possível erro 
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de planejamento de materiais para a execução da atividade. Suas barreiras são o 

envolvimento de profissionais de engenharia no planejamento de recursos e a 

inspeção do local por um especialista, possibilitando a identificação dos requisitos 

necessários para a execução da atividade. 

Dentre as quatro possíveis consequências listadas, a diminuição da integridade 

da plataforma pode ser prevenida pela verificação das condições dos equipamentos 

e o planejamento de atividades rápidas de serem executadas. Outra consequência 

listada se refere ao aumento de atividades de manutenção de corrosão a serem 

executadas. Duas barreiras reativas foram definidas: Uma das barreiras é a execução 

de outra atividade, previamente planejada com os recursos disponíveis, a fim de não 

perder a oportunidade de execução da manutenção. Outra barreira reativa seria a 

execução de tarefas não planejadas com os funcionários disponíveis, isto é, o 

supervisor da plataforma deve orientar os funcionários que já completaram seu serviço 

a executar atividades de manutenção de corrosão em seu tempo ocioso.  

 

 
Figura 23 – Diagrama bow tie 02 

 

A Figura 24 representa o diagrama de bow tie para o evento de risco de não 

mobilizar funcionários e materiais para a execução da atividade de manutenção. Este 

risco foi contemplado em seis desvios identificados no HAZOP. 
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Figura 24 – Diagrama bow tie 03 

 

Como pode ser percebido, foram identificadas quatro causas e quatro 

consequências para o evento risco. Três das causas se referem a problemas de 

mobilização de funcionários para execução da atividade. A outra causa se refere a 

mobilização de materiais.  

A diminuição da capacidade de execução de projetos é uma das possíveis 

consequências do evento risco. Esta consequência apresenta uma barreira reativa 

referente a disponibilidade de uma equipe de funcionários para poder embarcar 

sempre que for requerido pela Emp.X. Isto se torne necessário, visto que as atividades 

de manutenção de corrosão são, normalmente, atividades secundárias, isto é, 

ocorrem em casos de desistências ou de indisponibilidade de execução de outros 

projetos.  

 

4.4.4.1 Observações sobre a utilização dos diagramas Bow tie 

 

Pode-se observar que as barreiras identificadas na análise apresentam uma 

tendência em controlar os riscos e suas consequências por meio de replanejamento 

e controle de procedimentos e rotinas.  
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5. OBSERVAÇÕES FINAIS 

Risco é o efeito das incertezas nos objetivos. O gerenciamento de riscos nos 

processos objetiva conter estas incertezas, por meio da identificação e análise dos 

possíveis riscos, possibilitando o planejamento de respostas e a definição de ações 

de monitoramento e controle.  

O presente estudo avaliou os riscos presentes no processo de planejamento de 

atividades de manutenção de corrosão em plataformas de petróleo. Para sua 

realização, foram utilizadas ferramentas de análise de riscos definidas na NBR/ISO 

31000 (ABNT, 2012). Este estudo descreveu e implementou técnicas de análise de 

risco, tais como análise de causa e efeito,  HAZOP e análise Bow tie em atividades de 

manutenção em plataformas de petróleo. Os resultados desta aplicação com sua 

atualização contínua contribuirão para reduzir a ocorrência de eventos indesejados no 

processo estudado. 

A matriz de probabilidade foi utilizada neste estudo com o objetivo de analisar, 

de forma qualitativa, o nível de risco. Esta análise possibilita a classificação do risco 

de acordo com sua probabilidade de ocorrência e nível de impacto.  

A aplicação da gestão de riscos possibilita a identificação, análise, avaliação, 

classificação dos riscos em todos os processos da atividade estudada, possibilitando 

a definição de estratégias de mitigação e monitoramento.  

Este trabalho deve ser contínuo, portanto, as informações devem ser atualizadas 

constantemente afim de possibilitar um melhor planejamento e decisões das 

atividades. 

 

5.1 Conclusões 

 
O desenvolvimento deste estudo apontou as seguintes conclusões: 

a) Para atender os objetivos da gestão de riscos, faz-se necessário o uso de 

diversas ferramentas em conjunto; 

b) A metodologia proposta, tendo como base o estudo de HAZOP como análise 

inicial, possibilitou a análise, levantamento e discussão dos riscos do 

processo; 

c) O diagrama Bow tie é adequado para a descrição de barreiras pró ativas e 

reativas; 
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As ferramentas utilizadas neste estudo são, geralmente, utilizadas nas áreas 

químicas ou de execução do projeto ou atividade. Houve dificuldade em encontrar 

bibliografia referente a estas ferramentas aplicadas em áreas de processo 

administrativo, tais como no planejamento de atividades. Observou-se que as 

barreiras identificadas no estudo de riscos da fase de planejamento das atividades de 

manutenção de corrosão apresentam baixo custo, visto que se referem, na sua 

maioria, a atividades de replanejamento e controle de procedimentos e rotinas.    

Este estudo não teve acesso a definições estratégias da gerência, informações 

exigidas para a definição da estratégia da gestão de riscos. Portanto, foram adotadas 

técnicas presentes nas bibliografias estudadas.  

 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

 
Considerando o estudo realizado, são sugestões para a continuidade deste 

trabalho: 

a) rever os estudos de HAZOP em um processo de melhoria contínua; 

b) quantificar a ocorrência dos riscos a fim de manter a matriz de probabilidade 

atualizada; e 

c) verificar a eficácia dos controles propostos nos diagramas bow tie, 

quantificando a ocorrência das consequências. 

d) estender a utilização dessa metodologia para todas as atividades de 

manutenção da empresa, possibilitando a obtenção de um modelo geral para 

gerenciamento de riscos de planejamento de atividades manutenção; 

e) avaliar o processo de planejamento de manutenção após aplicação da 

análise de risco desenvolvida por este estudo.  
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APÊNDICE 

 
Tabela 15 – Tabela Frequência x Consequência parte 01 

Item Parâmetro Desvio Causas Consequências Providências Frequência Consequência

1 Maior

Não execução da atividade de 

manutenção afeta diretamente a 

produção

Baixa produção de óleo

Execução prioritária. 

Comunicar equipe de 

planejamento de embarque 

e logística.

3 5

2 Menor

Não execução da atividade de 

manutenção afeta indiretamente a 

produção

Baixa produção de óleo

Execução prioritária. 

Comunicar equipe de 

planejamento de embarque 

e logística.

4 4

3 Exceto Escopo imaturo e não definido
Atrasos na atividade de 

manutenção

Inspecionar item não 

conforme e definir escopo
2 2

4 Parte de Escopo imaturo
Conclusão parcial da atividade, 

atrasos

Amadurecer escopo antes 

da execução
4 2

5 Menor Manuais não revisados Ordens de serviço incompletas Atualizar documentos 4 2

6 Parte de Documentação não conforme Ordens de serviço incompletas Atualizar documentos 3 2

7 Nenhum Funcionário inexperiente Atividades não conformes Treinamentos 1 2

8 Menor Falta de conhecimento Atividades não conformes Divulgar regulamentos 2 2

9 Maior Vento excessivo Alterações climáticas Alterações no cronograma
Condições climáticas devem 

ser monitoradas
3 2

10 Bem como Definição errônea de materiais

Escopo imaturo, falta de 

informação e/ou experiência do 

planejador

Atrasos na execução da atividade, 

necessidade de compra de 

materiais

Manter o departamento de 

compras da empresa 

sempre envolvido

3 2

11 Maior Atrasos no planejamento
Quantidade de trabalho acima da 

capacidade do planejador

Atrasos na atividade de 

manutenção

Elaborar um plano de 

capacidade de funcionários
5 2

12 Parte de

Empresa terceirizada. Falta de 

funcionários capacitados a 

disposição

Redefinição de cronograma, 

indisponibilidade para embarque

Necessidade de reavaliar 

quem deve trabalhar nesta 

tarefa

4 3

13 Exceto
Indisponibilidade de vaga de 

embarque

Atrasos na atividade de 

manutenção
A serem definidas 5 3

14 Maior
Desconhecimento da rotina de 

trabalho da empresa

Retrabalho e atrasos na execução 

da atividade

Maior interface entre 

planejador e operadores
2 3

15 Exceto
Planejamento realista, porém falta 

vaga de embarque

Atrasos na atividade de 

manutenção
A serem definidas 4 3

16 Parte de Falta de informação Comunicação inadequada
Atrasos no planejamento e 

indefinição de tarefas

Definir e estabelecer lista de 

responsabilidades
5 2

17 Menor 3 3

18 Compatibilidade 2 2

19 Bem como
Custo elevado devido a compra 

desnecessária
3 3

20 Compatibilidade
Falhas no envio de materiais por 

parte dos fornecedores
2 3

21 Menor Recebimento fora do prazo 3 2

22 Compatibilidade
Documentação do material 

incorreta 
1 3

23 Menor Falta de documentação recebida 2 3

24 Exceto Recebimento de materiais

Problemas logísticos e de 

transporte no recebimento de 

materiais

Atrasos na atividade de 

manutenção

Entrega planejada antes do 

prazo, atenção a dias 

festivos em que ruas são 

fechadas

3 3

25 Exceto Condições climáticas não favoráveis Alterações climáticas

Não ser possível realizar o 

embarque e desembarque de 

pessoal nas plataformas

Condições climáticas devem 

ser monitoradas
3 2

26 Não Não conseguir vagas de embarque
Atrasos na atividade de 

manutenção

Registrar necessidade de 

embarque com 

antecedência

4 4

27 Parte de
Não conseguir todas as vagas de 

embarque necessárias

Replanejamento de atividades. 

Atrasos no projeto

Planejar com o menor 

número de mão de obra 

necessária

5 3

28 Reverso Posição incorreta
Falta de definição da tarefa, falta 

de treinamento do funcionário

Demora na execução da atividade. 

Necessidade de auxílio de um 

supervisor

Detalhar as informações no 

planejamento. Comunicar 

ao funcionário

1 4

29 Não Não embarcar funcionários
Atividades simultâneas ocorrendo 

na plataforma

Atrasos na atividade de 

manutenção. Custos elevados, 

retrabalho

Verificar plano de atividades 

do local da plataforma 

antes de pedir vaga de 

embarque

3 3

30 Parte de Embarque de materiais
Erros na interface com o 

departamento de logística

Serviço não pode ser finalizado 

devido a falta de material

Gerente do projeto deve 

checar planos de embarque 

de materiais 

3 4

31 Não

Falta de comunicação entre a 

equipe de planejamento de 

embarque e a empresa que irá 

embarcar os funcionários

2 4

32 Parte de

Informações incompletas ou 

erradas a respeito do embarque e 

da atividade a ser executada

2 4

33 Maior Área de difícil acesso

Atividade de manutenção em 

espaços confinados ou outras áreas 

de difícil acesso

Necessidade de um maior estudo 

da atividade. Permanência de um 

supervisor a bordo

Planejamento detalhado da 

execução da atividade em 

áreas de difícil acesso

4 2

Atrasos na atividade de 

manutenção, "no show" de 

funcionários, plataforma com vagas 

sobrando, portanto, capacidade 

máxima de operação da plataforma 

não atingida

Item não conforme influencia a 

produção de óleo

Definição de escopo

Informação documentada

Regulamentos seguidos

Capacidade de execução 

Planejamento irrealista

Aquisição de materiais

Recebimento de materiais

Recebimento de materiais

Falhas de planejamento

Atrasos na atividade de 

manutenção

Atrasos na atividade de 

manutenção

Necessidade de realizar nova 

compra de materiais. Atrasos na 

execução

Inspeção do local por um 

especialista que mantém 

comunicação com o 

planejador

Cadastrar materiais no 

sistema e fechar contratos 

fixos com fornecedores

Fechar contratos fixos com 

fornecedores

Planejar outras atividades 

para caso de não 

mobilização; manter 

funcionários sobre aviso

Não embarcar funcionários

Mal alinhamento/ Falta de 

informação
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Item Parâmetro Desvio Causas Consequências Providências Frequência Consequência

34 Não Prioridades de execução
Má definição de atividades 

prioritárias

Mudanças constantes de 

cronograma e dificuldades de 

conseguir vaga de embarque

Realizar reuniões semanais 

para revisar nível de 

prioridade da atividade e 

atualizar no sistema

5 2

35 Maior

Empresas terceirizadas executando 

o serviço. Vagas de embarque para 

atividades de manutenção 

normalmente são casos de 

desistência, portanto os 

prestadores de serviço são avisados 

em cima da hora que vão embarcar

5 4

36 Exceto
Empresas não conseguirem 

mobilizar funcionários
4 4

37 Não
Embarcar e não executar a 

atividade

Falta de materiais e/ou requisitos 

para executar a atividade

Atrasos na atividade de 

manutenção. Custos elevados, 

retrabalho

Verificar requisitos da 

operação antes de pedir 

vaga de embarque

2 4

38 Não Dificuldade de embarcar pessoal Falta de vaga de embarque
Atrasos no embarque e na 

atividade de manutenção

Registrar necessidade de 

embarque com 

antecedência

5 4

39 Não Solicitações de embarque incorreta

Falta de informação, indefinição do 

escopo e ordens de serviço 

incompletas

Atrasos no embarque e na 

atividade de manutenção

Preencher corretamente as 

ordens de serviço
4 3

40 Exceto Processo de preparo não conforme
Má utilização dos procedimentos 

pré estabelecidos do processo

Falta de mobilização de 

funcionários, falta de mão de obra 

e de materiais para a execução da 

atividade

Elaborar um plano de 

capacitação de funcionários
4 3

41 Menos Ordens de serviço incompletas

Ordens de serviço não foram 

preenchidas corretamente. Faltam 

informações

Atrasos na atividade de 

manutenção devido a falta de 

informações

Preencher corretamente as 

ordens de serviço
4 2

42 Não
Condições climáticas impedem a 

continuação da atividade
4 3

43 Parte de
Condições climáticas diminuem o 

rendimento da atividade
4 3

44 Bem como
Alto índice de falha do 

equipamento

Alto índice de corrosão, falta de 

inspeção e manutenção do 

equipamento

Aumento do escopo da atividade a 

ser executada

Inspeção do local por um 

especialista que mantém 

comunicação com o 

planejador

5 2

45 Não
Falta de requisitos como materiais, 

documentação ou parada de poço
3 4

46 Menos
Mudança de escopo, falta de 

materiais ou permissões
4 3

47 Não
Embarcar e não executar a 

atividade

Atividades simultâneas ocorrendo 

na plataforma

Atrasos na atividade de 

manutenção. Custos elevados, 

retrabalho

Verificar plano de atividades 

do local da plataforma 

antes de planejar embarque

2 4

48 Parte de
Serviço não pode ser finalizado 

devido a falta de material
2 4

49 Não
Serviço não pode ser realizado 

devido a falta de material
3 4

50 Parte de
Mal alinhamento / Descrição da 

atividade

Falta de comunicação entre a 

equipe de planejamento de 

embarque e os funcionários

Atrasos na atividade de 

manutenção, não conformidade no 

trabalho executado 

Supervisor da área deve 

auxiliar funcionário, 

aumento da interface entre 

planejador e executor

4 3

51 Não 2 3

52 Oposto 2 4

53 Parte de 3 4

54 Não Serviço não pode ser realizado 2 3

55 Parte de Serviço não pode ser finalizado 3 4

56 Menor
Atividade não foi executada de 

acordo com as especificações

Atividade de manutenção 

executada incompleta

Abrir nova notificação para 

executar tarefas restantes, 

fechar ordem de serviço

4 2

57 Não
Impossibilidade de execução devido 

a falta de informação ou materiais
Atividade não realizada 4 3

58 Oposto Atividade realizada errada

Ordem de serviço não é fechada no 

sistema. Necessidade de um novo 

planejamento

2 4

59 Menos

Menos informações computadas na 

ordem de serviço, operação não 

segue procedimento previamente 

estabelecido

Falta de informação, documentos e 

ordem de serviço fechada fora dos 

procedimentos. Necessidade de 

retrabalho

4 2

60 Exceto
Processo de fechamento da ordem 

de serviço realizado errado

Ordem de serviço continua aberta 

no sistema
3 1

61 Compatibilidade Informações erradas
Informações erradas compiladas no 

sistema
1 4

62 Menor

Falta de registro de desenhos, 

planejamento, custo, notas fiscais 

ou outros documentos importantes

4 3

63 Exceto Nenhuma documentação anexada 2 4

64 Compatibilidade Documentação não conforme 1 4

Ordens de serviço incompletas, 

retrabalho

Atrasos na atividade de 

manutenção, "no show" de 

funcionários, plataforma com vagas 

sobrando, portanto, capacidade 

máxima de operação da plataforma 

não atingida

Atividades pausadas, canceladas ou 

postergadas. Necessidade de 

alterações no cronograma e 

reexecução de todas as fases do 

Atividades incompletas, canceladas 

ou postergadas. Necessidade de 

alterações no cronograma e 

reexecução da atividade

Atualizar documentos. 

Controle de projetos junto 

com o gerente do projeto 

deve verificar ordens de 

serviço fechadas no sistema

Inspeção do local por um 

especialista que mantém 

comunicação com o 

planejador

Gerente do projeto deve 

checar planos de embarque 

de materiais. Envolver 

engenharia no processo de 

Preencher corretamente as 

ordens de serviço,  envolver 

as partes interessadas com 

antecedência, supervisionar Verificar documentação de 

engenharia e 

procedimentos previamente

Rever necessidades de 

execução da atividade. 

Fechar ordem de serviço 

caso não seja mais 

necessária, caso contrário, 

rever planejamento da 

Informação documentada

Elaborar um plano de 

capacitação de funcionários 

para executar essa tarefa. 

Controle de projetos junto 

com o gerente do projeto 

deve verificar ordens de 

serviço fechadas no sistema

Erros de planejamento ou erros na 

interface com o departamento de 

logística

Falta de requisitos, comunicação, 

planejamento ou clareza na 

definição
Falta de requisitos, documentação. 

Operação não segue procedimentos 

estabelecidos pela empresa

Monitoramento das 

condições climáticas. 

Alteração prévia de escopo 

caso as condições não 

Planejar outras atividades 

para caso de não 

mobilização; manter 

funcionários sobre aviso

Atrasos na atividade de 

manutenção. Custos elevados, 

retrabalho

Atrasos na mobilização

Condições climáticas não favoráveis

Execução da atividade

Falta de materiais para execução da 

atividade

Execução da atividade planejada

Execução da atividade

Execução da atividade planejada

Fechamento da ordem de serviço


