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RESUMO
A busca pela excelência por parte das empresas do setor de óleo e gás têm sido uma
preocupação, para que elas mantenham a sua participação no mercado. A partir da compreensão
da necessidade de uma constante avaliação dos resultados dos processos executados nas
plataformas de petróleo, é possível colocar em prática a utilização de métodos que apoiam nas
tomadas de decisão. O presente estudo analisa os desempenhos de sete embarcações offshore,
FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading), entre os anos de 2017 e 2020, com a
utilização de uma abordagem combinada, a partir da aplicação dos métodos Técnica de
Ordenação por Similaridade com a Solução Ideal (TOPSIS) e Processo Hierárquico Analítico
(AHP), à luz de três categorias de gestão: Integridade, Financeiro e Qualidade. Nesse contexto,
a abordagem metodológica consistiu em uma pesquisa documental de uma empresa hipotética
e uma análise dos dados quantitativos. Como resultado, foi possível obter diferentes matrizes
de ordenação das embarcações, em cada um dos anos analisados. A abordagem adotada
permitiu a análise das performances dos navios nas diferentes dimensões ao longo do período
especificado apoiando o gestor na identificação de como os processos realizados nas operações
das unidades operacionais influenciam nos seus resultados.
Palavras chaves: FPSO; Unidade Operacional; Offshore; Desempenho; TOPSIS; AHP

ABSTRACT
The search for excellence by companies in the oil and gas sector has been a concern for them
to maintain their market share. From the understanding of the need for a constant evaluation of
the results of the processes performed on oil platforms, it is possible to put into practice the use
of methods that support decision-making. The present study analyzes the performance of seven
offshore vessels, FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading), between the years 2017
and 2020, using a combined approach, from the application of the Technique for Order of
Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) and Analytic Hierarchy Process (AHP),
from three management categories: Integrity, Financial and Quality. In this context, the
methodological approach consisted of a documentary research of a hypothetical company and
an analysis of quantitative data. As a result, it was possible to obtain different ordering matrices
for the vessels, in each of the years analyzed. The applied approach allowed the analysis of the
performance of vessels in different dimensions over the specified period, supporting the
manager in identifying how the processes carried out in the operations of the operational units
influence their results.
Keywords: FPSO; Operational Unit; Offshore; Performance; TOPSIS; AHP
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1. INTRODUÇÃO

1.1 - CONTEXTUALIZAÇÃO
Em 2008, com a descoberta de novas jazidas na camada pré-sal no Brasil, redefiniu-se
a importância da oferta de petróleo e gás natural. O desenvolvimento das atividades de
exploração e produção em águas ultra profundas está orientado à satisfação da demanda no país
e no mercado internacional (FGV PROJETOS, 2009).
A exploração e produção de petróleo em águas profundas é complexa e exige o
desenvolvimento de tecnologias e novos equipamentos para se realizar essas atividades. Essa
complexidade e os altos custos da produção em novas fronteiras no mar, incentivaram as
empresas petroleiras a adotar condições cooperativas de pesquisas e desenvolvimento. A
associação entre as empresas originou inovações radicais no decorrer de mais de 70 anos (19402012) de desenvolvimentos tecnológicos (MORAIS, 2013).
As unidades de exploração e produção eram simples, como sistemas empregados em
terra, que utilizavam cavaletes de madeira que avançavam de uma base na costa até os poços,
onde eram instaladas sondas de perfuração, bombas para a extração, dutos de transporte e os
demais equipamentos. Porém, com o passar do tempo a utilização de um sistema como esse foi
considerado inviável para a segurança das atividades. Então, a evolução tecnológica das
plataformas resultou nas seguintes modalidades principais: Plataformas fixas, plataforma
semissubmersível, navio-plataforma FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading),
plataforma nomeada SPAR, entre outros (MORAIS, 2013).
Segundo Margueron e Carpio (2005) na última década as empresas de petróleo
aumentaram substancialmente o patamar de investimentos em atividades de exploração e
produção. Uma prova disso é o aumento do número de FPSOs em operação no mundo, enquanto
de 1985 para 1995 obteve-se um aumento de aproximadamente 2,8% de embarcações no
mundo, chegando ao número de 31, antes do final da década seguinte mais de 70 unidades já
estavam em operação (SHIMAMURA, 2002). Mais de 90% dos FPSOs estão localizados em
seis regiões principais, sendo elas: Brasil, África Ocidental, Sudeste Asiático, Norte da Europa,
China e Austrália. As distribuições entre esses países estão apresentadas no Gráfico 1. Os 7%
restantes estão espalhados pelo Golfo do México, Canadá Oriental, Sudeste Asiático e
Mediterrâneo (MCCAUL, 2021).
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Gráfico 1: Distribuição de FPSOs nas principais áreas no mundo
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Fonte: Maritime Reporter & Engineering News (2021)

No Brasil, a produção de petróleo cresceu 5,4% entre dezembro de 2020 e janeiro de
2021 e grande parte dessa produção ocorre em alto mar (offshore), de acordo com os dados
apresentados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Existem diversos tipos de unidades produtivas, como plataforma fixa, semissubmersíveis,
FPSO, entre outras. Porém, este último é o mais utilizado no Brasil, principalmente em águas
profundas e ultraprofundas.
O mercado de FPSO tem grandes perspectivas para este ano e o crescimento deste
mercado reforça a ideia de um futuro promissor para o setor no país, de acordo com Mitidieri
(2020), vice-presidente de Serviços Integrados da Ocyan, empresa reconhecida no mercado de
óleo e gás. Com o grande potencial dos campos brasileiros, as empresas são atraídas a
fornecerem seus serviços de construção e operação dessas embarcações. Porém, a crescente
demanda mundial, combinada ao número restrito de operadores capacitados gera uma
preocupação da indústria.
1.2 - SITUAÇÃO PROBLEMA
A busca por diferenciais competitivos que são capazes de agregar valor às
organizações e a seus proprietários ao longo do tempo caracteriza o atual ambiente
empresarial. Nesse contexto, uma gestão eficiente e eficaz da organização se faz através da
adoção de um sistema de acompanhamento de desempenho que considere a competitividade
de mercado (MARTINS, 2006).
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Partindo do contexto e entendimento dos desafios e dificuldades em manter um padrão
de desempenho comum em todas as embarcações offshore, operadas por uma mesma empresa,
faz-se necessário a utilização de ferramentas de gestão capazes de controlar e monitorar os
resultados dos processos internos dos navios. Ao analisar e comparar os dados gerados a partir
da aplicação dessas metodologias, é possível ir mais a fundo na identificação dos pontos fortes
e fracos de cada uma das unidades operacionais. As ações e processos que impactam em
resultados positivos, podem ser replicados a todas as outras embarcações, enquanto que os
resultados negativos podem originar lições aprendidas para todas elas, ocasionado em um
entendimento do que pode ser melhorado e como desvios do passado podem ser tratados.
1.3 - OBJETIVOS
1.3.1 - Objetivo geral
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma avaliação de desempenho de um conjunto
de unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência de petróleo (FPSO), a partir
de um conjunto de indicadores típicos coletados nesse tipo de embarcação.
1.3.2 - Objetivos específicos
Os objetivos específicos do respectivo trabalho serão:


Levantar as informações disponíveis na literatura técnica e científica sobre as atividades
offshore e sobre o modelo de embarcação que será analisado, FPSO;



Levantar potenciais métodos que apoiem o processo decisório de análise de
performance desejada;



Estruturar a modelagem a partir do método selecionado;



Fazer uma análise comparativa de um grupo de indicadores em uma amostragem de sete
embarcações, no qual será possível ranquear as unidades de produção flutuante em
relação aos seus desempenhos, nos anos de 2017 a 2020;



Identificar quais embarcações obtiveram melhores resultados em diferentes
perspectivas, como as de integridade, qualidade e financeira.
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1.4 - QUESTÕES DA PESQUISA
Nesse estudo, as questões da pesquisa são descritas por:


Como avaliar performance de embarcações FPSO?



Como a avaliação de performance pode ajudar a gestão da empresa?

1.5 - DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
A pesquisa se limitou à análise de performance de sete embarcações FPSO situadas na
costa brasileira, operadas por uma mesma empresa hipotética no período entre 2017 e 2020. As
informações estão delimitadas aos dados operacionais, que foram possíveis de serem coletados
pela pesquisa documental realizada, e nas perspectivas de integridade, qualidade e financeira.
Além disso, se baseou na análise crítica de especialistas da área de petróleo e gás, com
diferentes tempos de experiência. Dado que o intuito do trabalho não é de expor informações
da empresa, todos os números foram indexados, sendo divididos por uma mesma dízima, de
forma que os resultados das análises não seriam impactados.
Apesar da empresa, operadora das embarcações que foram analisadas, ser responsável
por mais de sete embarcações, foi necessário se delimitar a apenas esse número, uma vez que
não foi possível coletar os dados das demais.
1.6 - IMPORTÂNCIA DO ESTUDO
No mercado competitivo a busca por excelência tem sido um fator predominante para
as empresas que querem se manter no mercado ou até mesmo ampliar a sua parcela nessa
participação.

Nesse sentido, essas têm buscado construir estratégias competitivas que

envolvem uma avaliação de desempenho em diferentes setores.
Com o preço recente dos barris de petróleo, que entre o início de 2011 e o final de 2020
variou de aproximadamente 100 a 50 dólares por barril, as empresas do setor de óleo e gás
trabalham na redução de custos em todas as áreas. Nesse contexto, o presente estudo traz como
contribuição a apresentação de análises geradas pelo resultado da aplicação de técnicas de
decisão multicritério em um conjunto de indicadores de performance de forma conjunta e não
mais de forma isolada e subjetiva, uma vez que a utilização de ferramentas dessa área é capaz
de gerar evidências em uma ótica geral e/ou em dimensões mais específicas. Sendo assim, se
torna possível identificar quais áreas ou projetos possuem bons desempenhos, em diferentes
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perspectivas, o que possibilita a identificação das melhores práticas e a apresentação de uma
proposta de replicação dessas práticas para as outras localidades.
Ou seja, o presente estudo pode apresentar como a utilização dessas ferramentas de
gestão, nas empresas de qualquer setor do mercado, inclusive no setor de óleo e gás, pode ser
eficiente e eficaz. Sendo assim, empresas operadoras de embarcações offshore, podem ser
incentivadas a fazer o uso desses métodos de forma a ter uma visão mais geral do todo e não
apenas tratar cada uma das unidades operacionais como casos separados. Dessa maneira, a
empresa pode ter um maior ganho geral, impactando no seu crescimento e participação no
mercado.
Na esfera acadêmica, o presente estudo se faz relevante pois apresenta um estudo de
caso, utilizando resultados reais. Essa característica permite uma ligação entre a utilização de
metodologias teóricas com uma situação prática. Além de poder servir como base para outras
pesquisas e para a aplicação de demais empresas, sendo elas do mesmo setor ou não, mas que
utilizam os mesmos princípios de análise de desempenho.
Além disso, o estudo gera a oportunidade de se desenvolver competências esperadas por
um Engenheiro de Produção ao final do curso de graduação, como solucionar problemas reais
envolvendo situações de tomada de decisão através de modelos matemáticos e utilizar o
conjunto de conhecimentos adquiridos relacionados à gestão das organizações (ABEPRO).
1.7 - ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO
O respectivo estudo é estruturado em cinco capítulos. A seguir é apresentado o conteúdo
de cada um deles:
O primeiro capítulo é acerca dos aspectos introdutórios: contextualização do mercado
offshore, formulação da situação problema, objetivos, justificativa, delimitação do estudo e a
presente sessão.
O segundo capítulo apresenta uma revisão da literatura, onde são apresentados os
fundamentos teóricos do trabalho, situando o leitor sobre a operação do tipo de embarcação que
é mencionada (FPSO) e um resumo das principais informações encontradas na literatura sobre
o método do Processo Hierárquico Analítico (AHP) e da Técnica de Ordenação de Preferências
por Similaridade com a Solução Ideal (TOPSIS).
No terceiro capítulo são descritos os procedimentos metodológicos adotados para a
realização do estudo. Neste capítulo também são indicados os procedimentos de coleta e análise
de dados que serão realizados no capítulo seguinte.
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No quarto capítulo se encontra a análise e discussão de resultados, onde é apresentado
o tratamento dos dados e as análises realizadas.
Por fim, no quinto capítulo, é feita a apresentação das conclusões e considerações finais
sobre o estudo.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O presente capítulo tem por finalidade apresentar a fundamentação teórica das atividades
offshore e de embarcações do tipo FPSO, bem como abordar a avaliação de produtividade nas
organizações e os métodos multicritérios AHP e TOPSIS.
2.1 - ATIVIDADES OFFSHORE
Durante o século XVIII o petróleo começou a ser utilizado comercialmente, sendo útil na
iluminação, utilizado nas lâmpadas na forma de querosene. Com a invenção dos motores
movidos a gasolina e diesel, essa matéria-prima começou a adquirir mais importância e a sua
busca se intensificou (MARTINS, 2006). Ao longo dos anos, o petróleo tem se consolidado
como um dos principais pilares da economia mundial e se tornado uma das principais fontes de
energia no processo de industrialização, transformando-se em uma commodity de alto valor
estratégico para o desenvolvimento econômico das nações (BORBA; NETO, 2008).
O mercado de petróleo e gás se divide em dois grandes mundos: o do onshore e do
offshore, cada um com suas características específicas. Empresas onshore são aquelas que
produzem seu negócio no país de origem, ou seja, em terra. Já uma construção petrolífera
offshore são estruturas localizadas em alto mar. A cadeia produtiva de óleo e gás onshore é
considerada menos complexa em termos de tecnologia, porém não deixa de ser desafiadora. No
mundo, o segmento onshore tem a produção correspondente a mais de 70% do total, porém no
Brasil avançou-se da terra para o mar, tendo o maior volume de investimentos nesta segunda
opção (FIRJAN, 2017). Cerca de 90% da produção brasileira é offshore e grande parte dela
acontece em águas profundas (COPASTUR,2020).
Ambos os locais de produção oferecem oportunidades de exploração, desenvolvimento e
produção. Para a produção onshore, é necessário um processo de elevação artificial, feito por
meio de uma bomba de sucção. Esse processo é menos produtivo do que o que acontece no
oceano, mesmo assim ele é bastante eficiente e custa menos do que a produção offshore, por
esse motivo, empresas de pequeno e médio porte realizam a extração de petróleo da terra. Já a
produção offshore ocorre por meio de plataformas que são instaladas em alto mar. Nesse caso,
o petróleo é extraído com equipamentos que ficam submersos e que são capazes de levá-lo
desde a perfuração até os reservatórios. A perfuração em alto mar requer tecnologia e logística
avançadas, por esse motivo é considerada bastante custosa (COPASTUR,2020).
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De acordo com Morais (2013), a produção marítima de petróleo possui especificidades
que resultam em um alto grau de dificuldades técnicas durante os processos de exploração e
produção. Essas especificidades podem ser as condições prevalecentes no clima, no ambiente
marinho e nas rochas abaixo do leito oceânico, as grandes distâncias entre as plataformas e os
poços no fundo do oceano e a invisibilidade das operações no mar. A combinação dessas
características torna os requisitos de inovações de processo e de combinação de equipamentos,
sistemas e procedimentos operacionais únicos na história do desenvolvimento da tecnologia
moderna.
A exploração de petróleo no Brasil pode ser feita por empresas estatais ou privadas
através de licitação pública gerida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis, uma vez que o subsolo é propriedade da União. Sendo assim, a ANP tem por
atribuição promover os estudos geológicos e geofísicos, para que se amplie o conhecimento
sobre as reservas brasileiras, armazenar e organizar os dados coletados, sugerir ao governo as
áreas a serem licitadas, promover as rodadas de licitações e assinar os contratos em nome da
União. As áreas a serem oferecidas para exploração são geologicamente atrativas e com uma
quantidade adequada de dados geológicos e geofísicos que permitam uma avaliação do
potencial petrolífero.
De acordo com a ANP (2021) a fase de exploração tem por objetivo descobrir e avaliar
jazidas de petróleo e/ou gás natural. Durante essa fase o concessionário deve desenvolver
atividades exploratórias de geologia e geofísica, com o intuito de gerar maiores conhecimentos
das bacias sedimentares brasileiras e, principalmente, do bloco que foi adquirido. Essas
atividades envolvem a aquisição de dados sísmicos, gravimétricos, magnetométicos,
geoquímicos, perfuração e avaliação de poços, dentre outras. Essa fase é dividida em períodos
exploratórios e varia, de três a oito anos, dependendo das características das bacias a serem
exploradas. Quando a perfuração de um poço leva à descoberta de petróleo ou gás natural, a
empresa contratada pode optar por iniciar a etapa de Avaliação da Descoberta, que consiste em
determinar de forma mais apurada a extensão e características do reservatório, as características
do hidrocarboneto e a viabilidade econômica de um projeto de desenvolvimento da produção.
Essa etapa ocorre na fase de exploração ou, possivelmente, na fase de produção. Ao final das
atividades de avaliação, os resultados obtidos devem ser apresentados em um relatório, o
Relatório Final de Avaliação de Descoberta (RFAD) e a aprovação do mesmo confere
efetivamente a uma eventual Declaração de Comercialidade, pela ANP, que considera a
descoberta comercial ou não e então é apresentado um plano de desenvolvimento.
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Após a aprovação do plano de desenvolvimento, se inicia a fase de produção na qual os
insumos descobertos e que obtiveram a sua viabilidade comercial comprovada dão origem a
um campo produtor que irá abastecer o mercado. Essa fase é dividida em duas grandes etapas,
a etapa de desenvolvimento da produção e a de produção, efetivamente. Na primeira dessas
etapas, as empresas desenvolvem e implementam a infraestrutura necessária para que o campo
possa produzir. Nesse momento são realizadas a instalação das plataformas de petróleo e a
construção dos gasodutos e oleodutos que escoarão a produção. Essas atividades podem se
prologar ao longo da fase em questão, até mesmo após o campo ter começado a produzir. Na
segunda etapa, a de produção, propriamente dita, com toda infraestrutura instalada o campo
passa a produzir o petróleo e/ou gás natural. Essa última etapa é a mais longa de todo o ciclo
de vida de um campo de petróleo, podendo acontecer por décadas, dependendo da capacidade
produtiva do campo (ANP, 2021).
Segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), na chamada boca do poço de
petróleo, encontra-se a “Árvore de Natal Molhada”, um equipamento considerado de alta
tecnologia, representado pela figura 1, composto por válvulas que são responsáveis por
centralizar tubulações que penetram no subsolo em diversos pontos de extração do poço, no
qual faz com que a mistura de gases, petróleo e água percorram uma distância de
aproximadamente 2 quilômetros (a depender da profundidade, podem chegar a distâncias
maiores) até as plataformas. Quando essa mistura chega ao navio, ela é separada por um
conjunto de equipamentos e cada elemento tem um destino. A água é tratada e devolvida ao
mar. O petróleo e o gás natural são mandados para a costa e os gases que não são aproveitados
podem ser queimados ou reinjetados nos poços, com a utilização de tecnologias que ajudam a
reduzir a emissão de CO na atmosfera.
O gás natural pode ser levado até a costa por meio de gasodutos fixados no fundo do mar,
porém com as altas distâncias das plataformas até a costa, é comum que não seja possível a
construção dos dutos. Desse modo, o gás passa por um processo de liquefação (conversão do
estado gasoso para o estado líquido de uma substância), esse processo reduz o volume e ajuda
no transporte via navios. Quando esse material chega ao porto, ele passa por um processo
inverso, restaurando-o à forma gasosa. Já o petróleo pode ser retirado por outras embarcações
e estocado em tanques flutuantes que ficam próximos da plataforma ou enviados por oleodutos
(ANP, 2021).
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Figura 1: Árvore de Natal Molhada

Fonte: PetroGasNews, 2011

Dependendo da profundidade em que se encontra a reserva de petróleo, as plataformas
podem ser fixas ou flutuantes. Também de acordo com o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás,
para os poços que possuem até 300 metros de profundidade, são utilizadas as plataformas fixas
e para profundidades superiores a essa é necessário o uso de plataformas flutuantes.
Enquanto as plataformas fixas ficam ligadas ao subsolo oceânico por meio de pilares
presos ao fundo do mar, as flutuantes possuem âncoras especiais que ficam cravadas no solo.
Esses cabos de ancoragem ajudam a manter a plataforma na sua localização, acima dos poços
em que são extraídos o petróleo (MARTINS, 2006). Esse tipo de plataforma também exige uma
estrutura que garanta a estabilidade necessária para a operação e, para isso, são utilizadas as
tecnologias avançadas que asseguram as embarcações da ondulação do oceano. Nessa
categoria, podem ser encontradas, por exemplo, as plataformas semissubmersíveis e os FPSOs.
No presente estudo será abordado mais a fundo os navios do tipo FPSO, dado que esse tipo de
embarcação será o objeto de análise.
2.2 - ATIVIDADES NA EMBARCAÇÃO DO TIPO FPSO
O desenvolvimento das atividades de exploração de petróleo em águas cada vez mais
profundas gerou a necessidade por novos equipamentos e novas técnicas que permitissem a
pesquisa geológica, a perfuração e exploração de poços, além do transporte do petróleo da
unidade de produção até os locais de distribuição (MEDEIROS, 2015). Além disso, com o
advento da produção desses bens, em áreas distantes da costa brasileira, as empresas desse setor
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encontraram como uma solução para esta demanda natural a utilização de unidades marítimas
flutuantes, os FPSOs. Estas instalações devem ter a flexibilidade necessária para que o óleo e o
gás consigam ser escoados para um dado destino, desempenhando a sua função comercial.
(PEREIRA; JESUS; CARVALHO, 2015).
Nos anos entre 1970 e 1990, as reservas submarinas, até então conhecidas, se
concentravam em profundidades de no máximo 140 metros. Para esse tipo de campo, a
exploração era feita com sistemas fixos no fundo do mar, no qual o petróleo era transportado
para a costa através de dutos submarinos. Em 1987, estima-se que 70% das reservas
inexploradas tinham profundidades menores do que 150 metros e 80% estavam num raio de 50
km de distância de instalações existentes, desta forma, as unidades fixas supriam bem a
demanda e os sistemas flutuantes quase não tinham participação. Porém, em 1994, estudos
identificaram que 40% das reservas inexploradas estavam em profundidades maiores do que
300 metros e em locais que não possuíam instalações próximas, o que tornaria a construção de
dutos para o transporte do petróleo inviável, necessitando então de capacidade de estocagem
dos sistemas, fazendo com que os sistemas flutuantes se tornassem mais atrativos e os FPSOs
a alternativa mais viável às plataformas (MEDEIROS,2015).
O FPSO é um sistema flutuante de exploração de petróleo que reúne as funções de
produção, armazenamento e descarregamento em uma única unidade. Segundo Oliveira (2013),
o conceito básico desses navios é que ele seja uma embarcação flutuante estacionária, com um
sistema de ancoragem e casco de navio. De acordo com Grove (2005), as vantagens de um
sistema FPSO, comparadas a outros tipos de unidades de produção de óleo e gás, são por
exemplo, a integração das várias fases da produção de petróleo e uma grande área de convés.
A disponibilidade de espaço, a capacidade de carga e a capacidade de armazenamento, fazem
com que essas embarcações ganhem terreno em relação a plataformas semissubmersíveis, de
acordo com Medeiros (2015).
A Figura 2, a seguir, representa um layout típico de um sistema FPSO que possui o tipo
turret de ancoragem. De acordo com Shimamura (2002), esse sistema recebe o fluido do
reservatório de óleo, que está submerso, através de risers, por meio de uma plataforma giratória
montada na torre. O fluido é então separado em óleo, gás e água por vasos separadores a bordo
da plataforma offshore e geralmente empacotado em módulos e acomodados no convés do
navio (função de produção). O óleo separado é armazenado nos tanques da embarcação (função
de armazenamento) para descarregamento periódico para um navio-tanque aliviador (função de
descarregamento) usando um arranjo de mangueira flutuante (apresentada na figura 3). Um
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sistema FPSO possui instalações de produção no convés e grandes tanques de armazenamento
no casco.
Figura 2: Sistema de Produção Flutuante com ancoragem do tipo Turret

Fonte: Adaptado de TN PETRÓLEO, 2017

1. Risers Flexíveis
2. Ancoragem do Turrent
3. Torre (Turrent)
4. Tanques no Convés Principal do Navio
O sistema de ancoragem talvez seja o sistema que mais diferencia os FPSOs de outros
tipos de plataforma de petróleo e ele está diretamente relacionado ao sistema de risers. Existem
duas alternativas básicas de ancoragem, a primeira delas consiste numa amarração que fixa as
extremidades (vértices) do navio, a proa e a popa, fazendo com que os seus movimentos fiquem
restringidos, esse tipo é conhecido como ancoragem SMS (Spread Mooring System), que está
representado pela figura 3. A segunda é uma estrutura composta por um campo central
cilíndrico (FPSOs com turrets), conectado ao casco, que permite a chegada das linhas de
amarração e dos risers num ponto único, como apresentado na figura 2 (MEDEIROS, 2015).
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Figura 3: Sistema de Produção Flutuante com ancoragem do tipo Spread Mooring System

Fonte: Adaptado do Guia Offshore, 2020

1. Mangueira Flutuante
As plataformas do tipo FPSO, normalmente, são resultados de uma conversão de navios
tanque (petroleiros) desativados ou antigos. A Consultoria 2B1st Consulting (2012) diz que
converter um navio de transporte em um FPSO é uma prática comum no mercado para se
reduzir custos, fazer uma entrega mais rápida e gerir melhor os ativos. Enquanto que o custo
para se adquirir um velho petroleiro e convertê-lo em uma unidade flutuante pode chegar a
centenas de milhões de dólares. O projeto, a engenharia e a construção de um FPSO recémconstruído, com a mesma capacidade, podem chegar rapidamente aos bilhões de dólares.
“A conversão de um navio tanque em FPSO é indicada quando se deseja uma
capacidade de processamento e armazenamento de óleo não muito alta requerendo
nesse caso, poucas modificações no navio original. Por outro lado, se uma alta
capacidade operacional for requerida, a conversão pode ser mais dispendiosa pois será
necessária a inclusão de vários equipamentos novos a bordo, exigindo uma revisão
profunda na sua estrutura, e, possivelmente, a inclusão de reforços. Além disso, as
acomodações teriam que ser ampliadas, para receber a tripulação típica de uma
unidade de produção, em geral bem superior à de um navio.” (GROVE,2005, p.9)

Apesar do trabalho gerado e dos altos valores para se construir uma embarcação, o
sistema de produção flutuante, ainda sim, é considerado uma opção mais simples, por reunir as
diversas etapas de exploração, e mais barata, por poderem ser construídos a partir da conversão,
além de possuir um custo de atracação menor do que de estruturas fixas convencionais. De
acordo com Medeiros (2015), o casco de uma nova construção, ainda não é considerado uma
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tendência devido a fatores financeiros e de prazo de construção, os cascos convertidos ainda
continuam fazendo parte da maioria dos projetos, porém é esperado que com o ganho de
experiência pelos estaleiros, na construção de cascos novos, a sua participação no mercado
aumente.
Em 2014 a produção nacional de petróleo apresentou uma elevação expressiva de 11,4%,
atingindo 822,9 milhões de barris, gerando uma média de 2,3 milhões de barris por dia
comparado a média de 2013, que havia uma produção média de 2 milhões de barris por dia, o
aumento da produção nacional está atrelado ao forte crescimento da produção no pré-sal. Esse
fator colocou o Brasil na 13ª colocação no ranking mundial de produtores de petróleo. Dado o
cenário de crescimento desse mercado no país, a continuidade na força deste setor gera uma
atenção constante que se faz necessária em incrementar os procedimentos de gestão das
atividades offshore (PASSOS, 2015).
2.3 - AVALIAÇÃO DE PRODUTIVIDADE NAS ORGANIZAÇÕES
Segundo Junior (2013), mesmo com a crescente evolução de técnicas, metodologias e
ferramentas, o cumprimento de metas pré-determinadas nem sempre acontece no campo
petrolífero, pois aprimorar o processo de desenvolvimento da produção e refino de petróleo
com um alto coeficiente de qualidade ainda é um desafio contínuo para o setor.
Em virtude das pressões da economia globalizada, a busca por padrões de excelência e
qualidade dos produtos ou serviços, com maior flexibilidade operacional e menores custos de
produção, têm sido fatores predominantes para as empresas que desejam manter a sua
participação no mercado. A competição presente nos setores econômicos e as mudanças
tecnológicas fazem com que as empresas desenvolvam e utilizem novas ferramentas e métodos
de gestão. Assim, a velocidade com que as empresas conseguem adaptar seus processos de
negócio aos novos conceitos define o sucesso que é alcançado ao satisfazer os clientes
(CARDOZA; CARPINETTE; MARTINS, 2003).
Pereira (2011) diz que as empresas buscam a competitividade no intuito de sustentação e
sobrevivência e que na gestão empresarial atual, não é mais suficiente gerenciar a empresa com
um objetivo específico, é preciso gerenciar o negócio da empresa envolvendo fatores,
influências, recursos e variáveis externas e internas. Para Müller (2003), competividade é
atender simultaneamente os requisitos de mercado/clientes e os requisitos internos da empresa,
sendo considerados os fatores competitivos e os objetivos estratégicos, respectivamente. Esse
autor ainda cita que na evolução da competição empresarial, a qualidade se tornou uma
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premissa, uma vez que o nível de exigência dos consumidores aumentou e que a redução de
custos e preços são necessários, assim como a expansão da gestão ambiental e os
questionamentos das funções sociais das organizações. Alguns dos fatores que afetam a
competividade são: a inovação de produtos, processos e tecnologias, a gestão empresarial, a
produção, que envolve a atualização de equipamentos, técnicas organizacionais e qualidade e
os recursos humanos (VASCONCELOS e CYRINO, 2000).
A competividade se baseia na produtividade, logo, segundo Pereira (2011) e Neto et al.
(2012), para uma empresa permanecer competitiva, é necessária uma gestão integrada de
desempenho, em que a produtividade tem que ser medida por meio de uma abordagem
sistemática e ligada à estratégia da organização. Os autores mencionam que não existe um
consenso quanto a definição do que é produtividade, a sua ideia foi introduzida e desenvolvida
nas organizações para auxiliar, avaliar e melhorar os seus desempenhos. Este termo é utilizado
de variadas formas e é muito comum haver confusões com os termos de produção e até mesmo
o de desempenho. Porém, para Contador (1994), a produtividade é considerada a relação entre
os resultados da produção e os recursos produtivos a ela aplicados. É comum ver a
produtividade citada como uma das mais importantes variáveis de um sistema produtivo. Já a
medição de desempenho pode ser definida como a quantificação da eficiência e da eficácia de
uma organização (PEREIRA, 2011). A eficiência de sistemas produtivos pode ser medida em
termos do consumo de recursos, que são considerados elementos tangíveis, ou em termos de
funcionamento e operação, elementos intangíveis, em que este último é o foco no setor de
serviços, quando se trata da medição de produtividade. Por fim, a produção pode ser definida
como todo o tipo de atividade que visa a origem de um serviço, objeto ou produto, que também
está relacionada com a diferença entre o volume do que se produz em relação aos bens
consumidos.
Deimling (2014) afirma que a estratégia, quando aplicada à gestão, envolve não somente
o planejamento, mas a execução e o controle das empresas para atingir os seus objetivos e têm
grande importância na utilização de uma metodologia que oriente o planejamento estratégico e
na preparação das empresas para competir em seus mercados.
No processo de construção da estratégia, é identificada a forma como a empresa deseja
atuar no mercado, quais as metas que se espera alcançar e as políticas que serão consideradas
nesse movimento. Os sistemas de desempenho formados a partir de indicadores da
produtividade são facilmente encontrados nas empresas. Isso reflete na necessidade da
conceituação básica dos itens que são mensurados e do entendimento destes conceitos (NETO
et al., 2012). Nesse contexto, é de fundamental importância a criação dessas formas de medição
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e avaliação de desempenho, baseados no planejamento estratégico, que possibilitam as
empresas analisarem se estão sendo competitivas, se o planejamento e processos adotados estão
tendo bons resultados, e se elas não estão agredindo a sociedade e o meio ambiente (PEREIRA,
2011). Esse fator, considerado como um fator importante, é reafirmado por Bititci, Carrie e
McDevitt (1997) ao anunciarem que os processos críticos de negócio, quando são integrados e
avaliados por indicadores de desempenho financeiros e não financeiros, podem fazer com que
os objetivos estratégicos e as vantagens competitivas sejam alcançados. Dessa forma, a
performance de uma empresa depende tanto da mensuração de seus resultados, quanto da
compreensão e identificação de pontos positivos e pontos onde se devem tomar ações
preventivas e/ou corretivas.
Müller (2003) afirma, para que uma organização seja competitiva, apenas um bom
planejamento não é suficiente, é necessário cumprir o plano traçado. Por esse motivo, os
indicadores são considerados ferramentas-chave do sistema de controle, uma vez que permitem
ações e decisões coerentes e orientadas para a estratégia.
Para Pereira (2011), os processos produtivos, ao criarem produtos ou serviços, geram
dados que são convertidos pelo sistema de informação em informações úteis. Essas
informações, depois de analisadas por um sistema de tomada de decisão, permitem a alocação
de recursos e definição de ações a serem tomadas. Portanto, gerar dados importantes, medindo
o desempenho, contribui para o funcionamento da empresa. Nessa linha de pensamento,
Oliveira (2006) afirma que dispor dessas informações e dados permite gerenciar o presente e o
futuro das organizações diante das mudanças do mercado. Um sistema de gestão tem como
objetivo estabelecer o grau de evolução ou estagnação dos processos, assim como, da
adequação ao uso dos bens e serviços.
Medir o desempenho significa aferir algo que já aconteceu e faz parte constituinte de
diversas atividades de uma organização. Sua operacionalização ocorre através das diferentes
medidas que buscam quantificar e representar informações sobre o desempenho para diversas
finalidades. Esse autor explica que os indicadores normalmente são expressos da seguinte
maneira: um conjunto formado por um elemento, que indica o contexto da medida, como
desempenho de equipamentos ou desempenho financeiro, por exemplo, um número que indica
o valor de uma variável, como a quantidade de erros, ou uma razão entre dois valores de duas
variáveis, muitas vezes expressas na forma de percentual, como o retorno sobre o investimento.
E uma unidade de medida, que indica o tipo de grandeza da variável, como reais, horas, metros
etc. (OLIVEIRA, 2006).
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De acordo com Martins (1998), as mudanças organizacionais dos últimos anos foram
predominantemente de cunho tecnológico e esse processo não foi acompanhado pelo sistema
de gestão, o que contribuiu para o surgimento de um gap entre o sistema de gestão e as novas
formas de organização da produção. Com o intuito de minimizar essa incoerência, novos
sistemas de medição de desempenho, que são elementos centrais do sistema de gestão, foram
propostos e a busca por novas formas de organizar e administrar a produção se deve a
necessidade de encontrar formas alternativas de operação num ambiente sócio-econômicotecnológico caracterizado pela alta competitividade. Em termos de elementos, as novas
propostas deram destaque ao uso da rede de relacionamento formal entre as medidas de
desempenho para incorporar uma análise multidimensional, ou seja, levar em consideração
todos os critérios competitivos.
No presente estudo, a estrutura dos dados de desempenho das embarcações, a partir do
seu sistema de gestão, se adequa à aplicação de um método de apoio à decisão multicritério,
que, de acordo com Pomerol e Barba-Romero (2012), tem como finalidade auxiliar na escolha
de unidades que satisfaçam um conjunto de critérios estabelecidos para a avaliação.
2.4 - MÉTODOS DE APOIO À DECISÃO
Problemas de tomada de decisão multicritério (ou métodos MCDM – Multicriteria
Decision Marking) são geralmente caracterizados por um número finito de alternativas e por
múltiplos critérios, conhecidos como atributos, que muitas vezes são conflitantes entre si, e por
um vetor de pesos que indica a importância de cada critério. Diversas metodologias foram
desenvolvidas para solucionar problemas de tomada de decisão multicritério (KROHLING e
SOUZA, 2011). De acordo com Wang (2010), esses métodos são um importante conjunto de
ferramentas que lidam com decisões de negócios consideradas desafiadoras, uma vez que
auxiliam os gestores em situações de incerteza, complexidade e objetivos conflitantes. Eles
contribuem para a eficiência da tomada de decisão pois justificam as decisões e permitem o
processamento mais rápido e automatizado de dados.
Segundo Briozo e Musetti (2015) métodos multicritérios para tomada de decisão podem
ser utilizados em diferentes situações, como na escolha da melhor modalidade de transporte,
para operações estratégicas de mercado como o planejamento e programação de recursos e
gerenciamento da cadeia de suprimentos, seleção de fornecedores, dentre outras possibilidades.
Dentre diversos métodos existentes, a diferença entre eles se dá na forma como a ideia
de múltiplos critérios é operacionalizada. Cada método apresenta sua própria propriedade, em

24

relação à maneira como os critérios são avaliados, a aplicação e cálculo de pesos, o algoritmo
matemático utilizado, o modelo para descrever o sistema de preferências do indivíduo frente a
tomada de decisões, entre outros fatores (RIVAIS, 2016).
No contexto dos métodos multicritérios um aspecto importante é a definição de família
coerente de critérios, que consiste no conjunto de critérios utilizados em uma determinada
situação de decisão, que deverá permitir modelar preferências em um nível global. Três
condições devem ser satisfeitas (SOARES DE MELLO et al., 2003):
a) Exaustividade: Impõe a necessidade de descrever o problema levando em conta
todos os aspectos relevantes. O axioma da exaustividade implica em considerar
como indiferentes duas alternativas que apresentam desempenhos iguais em todos
os critérios.
b) Coesão: Obriga à correta análise de quais são os critérios de maximização e quais
os de minimização.
c) Não Redundância: Obriga a excluir critérios que estejam avaliando características
já avaliadas por outro critério. Requer que não se possa retirar nenhum critério da
família de critérios sem afetar as duas primeiras condições.
Uma técnica de tomada de decisão bastante utilizada e se destaca por ser intuitiva e pela
simplicidade dos procedimentos matemáticos, que contribuem para facilidade de
implementação e aplicação, é conhecida como TOPSIS (inglês: Technique for Order
Preference by Similarity to Ideal Solution). Esse método foi proposto inicialmente por Hwang
e Toon em 1981 e, segundo Junior e Carpinetti (2015) e Krohling e Souza (2011), utiliza-se
para ranquear alternativas por ordem de preferência, uma vez que essa técnica que avalia o
desempenho das alternativas através da similaridade com a solução ideal. Colombo, Santos e
Gomes (2019) expõem que para o TOPSIS, a melhor alternativa é aquela que mais se aproxima
da solução ideal positiva, ou seja, a que maximiza os critérios considerados positivos e
minimiza os critérios negativos, e mais se distancia da solução ideal negativa, que é o oposto,
maximiza os critérios negativos e minimiza os critérios positivos.
Dentre outras metodologias de análise multicritério, existe o Método de Análise
Hierárquica (Analytic Hierarchic Process, AHP). De acordo com Costa (2002) o AHP pode ser
classificado como um dos mais conhecidos e utilizados métodos e seus fundamentos foram
propostos por Saaty no início dos anos 70. O método é utilizado para ponderar os pesos dos
critérios, comparando-os dois a dois segundo uma certa escala e como forma de garantia da
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decisão, o método dispõe de um recurso que calcula as denominadas Razões de Consistência
(RC). Logo, o autor expressa que o AHP é baseado em três princípios do pensamento analítico:
1. Construção de hierarquias: O problema é estruturado em níveis hierárquicos,
com intuito de buscar uma melhor compreensão e avaliação do mesmo. Ao
construir essas hierarquias, os elementos considerados chave para a tomada de
decisão são identificados.
2. Definição de prioridades: É feita uma comparação entre pares à luz de um
determinado foco ou critério (julgamentos paritários).
3. Consistência Lógica: Avaliar o modelo de priorização construído quanto a sua
consistência, ou seja, identificar o quanto o sistema de classificação utilizado é
consiste na classificação das alternativas viáveis.
Alguns autores vêm utilizando métodos que integram ambas as técnicas. Um método
constituído por duas técnicas de tomada de decisão multicritério é conhecido como um método
híbrido (COLOMBO; SANTOS; GOMES, 2019). O método híbrido AHP-TOPSIS permite
estabelecer os critérios de acordo com os objetivos, definir os seus respectivos pesos relativos,
e consequentemente, ordenar as alternativas. Ou seja, o AHP é utilizado para gerar os pesos
para os critérios de forma apropriada e consistente, que fazem parte do processo de cálculos do
TOPSIS que irá gerar a ordenação das alternativas.
Krohling e Souza (2011) aplicam a técnica TOPSIS para dois estudos de casos. O
primeiro deles, para avaliar as melhores alternativas de contenção em caso de acidentes com
derramamento de óleo no mar. O segundo para a seleção das melhores alternativas ao avaliar
um imóvel para alugar, duas situações bem diferentes. No estudo do derramamento de óleo, são
avaliadas 10 alternativas em 2 critérios, custo e benefício. Já para o caso da avaliação de preço
dos imóveis, são selecionadas 15 alternativas a serem avaliadas por 8 critérios. Em ambos os
casos foi possível identificar as melhores alternativas. A partir da pesquisa feita, os autores
concluíram que o método utilizado foi viável e que é uma técnica efetiva e simples em termos
de implementação computacional e uma de suas vantagens é que o algoritmo não exige sintonia
entre os parâmetros.
Alves e Souza (2017) investigaram a satisfação de usuários de smartphones com os
sistemas operacionais Android, iOS e Windows Phone. Os autores aplicaram uma pesquisa que
obtiveram 314 respostas. Os fatores avaliados e as notas obtidas a partir dos questionários
serviram como parâmetros para a aplicação do método de tomada de decisão multicritério
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TOPSIS. O método ranqueou as três alternativas a partir de preferências sobre os aspectos, tela,
terminologia, aprendizado e recursos do sistema, chegando à definição de 23 critérios. As notas
de cada alternativa foi a média obtida por cada sistema operacional em cada um dos critérios
que estão relacionados aos aspectos definidos. Também foi considerado que o decisor tem uma
preferência por um dos conjuntos de critérios e isso foi levado em consideração definindo pesos
maiores a esses fatores, para então executar o algoritmo. Nesse estudo, os autores também
mencionam da simplicidade de implementação da técnica e comentam sobre a versatilidade de
aplicação em diversos campos. A técnica, tal como empregada nesta pesquisa, pode auxiliar o
usuário a fazer sua escolha dentre as alternativas possíveis, dando importância aos critérios aos
quais ele considera fundamental no dia a dia.
Pedro (2019) também aplica o método TOPSIS, porém para avaliar o volume de
investimento nos complexos eólicos em 22 municípios. Para a aplicação do método, foi definido
os critérios de investimento por Mega-Watts produzidos, investimentos por quantidades de
usinas e Mega-Watts por quantidade de usina e utilizado um vetor de peso igual para todos os
critérios. Ao longo do estudo, é apresentado os métodos de decisão multicritério no contexto
das energias renováveis e identifica como as publicações com essa temática crescem ao longo
dos anos nesse contexto das energias renováveis e o TOPSIS apresenta-se como um método
útil e que garante efetividade para o processo decisório. O autor consegue concluir que o
potencial de geração de energia eólica de algumas regiões não está sendo completamente
aproveitado, uma vez que cidades que ocupam as últimas posições de ordenamento, estão
localizadas em regiões com ventos favoráveis, no entanto a quantidade de parques instalados e
Mega-Watts produzidos é inferior às cidades vizinhas que possuem características similares.
Adicionalmente, comprovou a viabilidade de utilização do método, que pode ser utilizado
através de diferentes ferramentas computacionais, o que permite a sua adoção no processo
decisório no cotidiano das empresas. Por fim, sugere uma análise mais ampla, ao incluir mais
critérios e inserir outros aspectos como ambiental e/ou social.
Nepomuceno et al. (2017) utilizam a técnica de similaridade por solução ideal para
analisarem 13 indicadores de desempenho nas dimensões de Qualidade, Segurança, Meio
Ambiente e Saúde em uma amostragem de cinco embarcações offshore entres os anos de 2011
e 2015. Um dos objetivos seria identificar qual a perspectiva que permite melhor conduzir à
continua busca da excelência no processo de gestão. Como resultado da aplicação da técnica,
os autores verificaram como os desempenhos nas dimensões que foram definidas influenciam
nas práticas de gestão da empresa. Ademais, foi possível hierarquizar e identificar os processos
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críticos de forma a proporcionar a vantagem competitiva e verificar quais dimensões precisam
ser aperfeiçoadas para a melhoria do desempenho da empresa.
Arueira (2014) identifica que as empresas se deparam em uma certa dificuldade de
desenvolver mecanismos de avaliação de desempenho de serviços logísticos terceirizados que
estejam alinhados com suas estratégias e avaliar dados quantitativos e qualitativos para
mensurar e comparar seus terceirizados. Neste contexto, utilizou-se o método AHP como
ferramenta de apoio para avaliação, ranking e reconhecimento de transportadoras de uma
multinacional, com intuito de classificar o transportador em função de seu desempenho. O autor
seleciona essa técnica por ser um método amplamente divulgado e aplicado na literatura,
especificamente na área de seleção e avaliação de prestadores de serviços. Além disso, em
relação a modelos de pontuação através de ranking, entende-se que são modelos poucos
estruturados e baseado no conhecimento e sentimento do tomador de decisão, podendo não ser
fiel à realidade no que tange a avaliação de desempenho e através da formulação matemática,
o modelo busca a consistência das respostas da matriz de prioridades criada pelo decisor, logo
o AHP traduz as prioridades de maneira que o resultado de avaliação seja fiel com a realidade
No estudo, são selecionados e classificados 11 indicadores de desempenho em três diferentes
critérios (gestão, qualidade e segurança) que, segundo os decisores, são considerados
suficientes para fazer a avalição. Feita essa seleção, com o apoio do diretor de operações, foram
realizadas as comparações entre os pares para definir os vetores de prioridade de cada
indicador/critério e a verificação de consistência das respostas atribuídas. Ao fim da pesquisa,
conclui-se que a estrutura da metodologia do AHP demonstrou ser satisfatória dada sua
transparência no processamento e obtenção dos resultados, proporcionou um ranking para as
alternativas e levou em consideração a importância de um critério em relação a outro.
Briozo e Musetti (2015) aplicam o AHP para identificar o melhor local de instalação de
uma Unidade de Pronto Atendimento. Com a participação de profissionais ligados à gestão
pública foram desenvolvidos os critérios, subcritérios e as alternativas de localização, o modelo
gerado foi validado e questionários aplicados para obtenção do ranqueamento das alternativas
de localização. As etapas seguintes foram: desenvolver os pesos para os critérios que reflitam
a importância relativa de cada um deles no ambiente de decisão, avaliar cada local com respeito
a cada critério e agregar os pesos de cada critério em uma classificação geral. Segundo os
autores o AHP permitiu hierarquizar os locais candidatos, servindo de subsídio para o gestor
municipal tomar a decisão para a instalação da UPA 24h.
Silva, Dani e Kroenke (2016) fizeram um estudo com intuito de estabelecer o ranking
dos fornecedores de material para uma fábrica de solados. Foi verificado que a empresa analisa
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vários critérios para definição do fornecedor, consideradas características essenciais para que
se possa oferecer a seus clientes produtos que atendam suas expectativas, como a qualidade,
durabilidade, dureza, aspecto e prazo de entrega. Diante do exposto, buscou-se entender qual a
melhor alternativa proposta pelo método AHP para essa seleção e justificou-se pela necessidade
de redução da subjetividade inerente a um processo de seleção como esse, sendo o processo
possível por meio da aplicação prática de métodos multicritérios, que agregam valor na tomada
de decisão. Foram selecionados 5 fornecedores, a serem avaliados nos 5 critérios. Esses critérios
impactam no custo final para os clientes, no desempenho produtivo e no fluxo operacional e
fluxo de caixa. Com a utilização da técnica, que pode ser aplicado mediante alternativas e
critérios bem definidos, foi possível atingir o objetivo do estudo.
Franco et al. (2017) aplicam o processo analítico hierárquico nos processos de usinagem
de uma empresa multinacional, do ramo petrolífero. Segundo os autores, o método AHP é
amplamente utilizado em diversas situações, como: na definição de prioridades, alocação de
recursos, avaliação de custos e benefícios e o planejamento e sequenciamento de atividades. Os
mesmos definem macro etapas para a aplicação lógica, iniciando pela clareza do problema,
seguindo para a definição de possíveis alternativas de ação e listagem do retorno ou lucro de
cada combinação de alternativas e consequências e, por fim, aplicando o modelo matemático
para a tomada de decisão. Na aplicação do método, são apresentadas as etapas micro que seriam
construir as hierarquias, no qual são apresentados os critérios (carteira de pedidos superior a
capacidade, prazo de entrega, certificações, qualidade e capacidades técnica) e as alternativas
(terceirização ou fabricação interna), definir as prioridades, construir as matrizes de
comparação, obter o autovetor, realizar a análise de consistência e avaliar as alternativas. Por
meio da construção dessas etapas e da estruturação dos critérios, foi possível auxiliar a
organização na tomada de decisão de sua produção, relacionando e comparando a terceirização
e a produção interna e o AHP foi considerado uma metodologia útil e aplicável em diversas
áreas, procurando solucionar problemas complexos de forma estruturada e que permite avaliar
o quanto uma alternativa é superior a outra, à altura de um ponto de vista global.
De acordo com Souza, Barros e Gomes (2016) dada a alta concorrência e a necessidade
crescente de produtividade, as organizações são impostas a investir em inciativas orientadas a
uma melhor gestão de prioridades. Nesse sentido, para a seleção e ordenação de alternativas de
projetos pelo comitê de governança de TI de uma empresa brasileira durante a fase de
realinhamento estratégico, foi aplicado um método híbrido composto pelas técnicas AHP e
TOPSIS. Esse modelo permitiu estabelecer os critérios de acordo com os objetivos estratégicos
da empresa e das diretrizes de TI, definindo os respectivos pesos relativos e ordenar as
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alternativas representadas pelos projetos de investimento da área. Para aplicação do método
AHP-TOPSIS, os autores utilizaram as etapas de definição das preferências (pesos) dos critérios
e garantia da consistência, presentes no algoritmo do AHP. Porém a ordenação não foi realizada
através do AHP, logo não sendo necessário os julgamentos das alternativas à luz de cada
critério, o que provocaria um número elevado de comparações paritárias, a priorização foi
simplificada com a integração do método TOPSIS, que utilizou como entradas as pontuações
dos projetos após a multiplicação do peso, denominado autovetor normalizado, obtido para cada
critério com o uso do AHP. Segundo os autores, a utilização dos dois métodos em conjunto, se
mostrou uma estratégia eficaz no sentido de facilitar o entendimento e exploração do problema
e oferecendo um suporte adequado à tomada de decisão pelos membros do Comitê de TI. Com
o AHP foi possível definir os critérios de forma prática e robusta, enquanto o método TOPSIS
permitiu evitar dezenas de julgamentos das alternativas e obter um ranking em que o projeto
mais bem posicionado era o mais próximo da solução ideal.
Colombo, Santos e Gomes (2019) também utilizam o método híbrido, AHP-TOPSIS,
porém para selecionar a melhor configuração de um poço de petróleo offshore para o
desenvolvimento de um campo de petróleo, atividade que é de fundamental importância para
uma companhia petrolífera, pois impacta nos prazos, custos e riscos de um projeto de
desenvolvimento. Em uma etapa inicial um time multidisciplinar (focado em análises
geológicas, de reservatório, elevação e escoamento, sistemas submarinos, perfuração etc.) préseleciona quatro configurações e cinco critérios (custo, produtividade, risco operacional, risco
tecnológico e números de Conas Produtoras), para avaliação das mesmas, no qual é aplicado o
conceito de competitive scoping, em que as alternativas competem umas com as outras sendo
analisadas sob diversos critérios. O grupo de trabalho avalia dois cenários distintos, um cenário
de redução de custo e outro de fator de recuperação do campo. Como conclusões, os autores
identificaram como os pesos dos critérios são diferentemente ponderados em cada um dos
cenários, o que impacta nas posições das configurações em uma ordenação, com isso se
identifica quais configurações, em comum, se encontram nas primeiras posições, chegando a
uma melhor alternativa. Da forma, a utilização de um método híbrido auxiliou a estabelecer a
alternativa otimizada segundo os critérios definidos pelo grupo multidisciplinar de tomadores
de decisão.
Todas as informações dos artigos apresentados anteriormente estarão concatenadas na
tabela 1, a seguir.
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Tabela 1: Síntese dos artigos abordados

Autores
Krohling e Souza

Alves e Souza
Pedro

Nepomuceno et al.

Arueira
Briozo e Musetti
Silva, Dani e
Kroenke
Franco et al.

Souza, Barros e
Gomes
Colombo, Santos e
Gomes

Ano

Método
aplicado

Resultados
Avaliação das melhores alternativas de
contenção em caso de acidentes com
2011
TOPSIS
derramamento de óleo no mar e seleção das
melhores alternativas ao avaliar um imóvel
para alugar.
Investigação da satisfação de usuários de
2017
TOPSIS
smartphones com os sistemas operacionais
Android, iOS e Windows Phone.
Avaliação do volume de investimento nos
2019
TOPSIS
complexos eólicos em 22 municípios.
Análise de 13 indicadores de desempenho nas
dimensões de Qualidade, Segurança, Meio
2017
TOPSIS
Ambiente e Saúde em uma amostragem de
cinco embarcações offshore entres os anos de
2011 e 2015.
Classificação de transportadoras de uma
2014
AHP
multinacional em função de seu desempenho.
Identificação do melhor local de instalação de
2015
AHP
uma Unidade de Pronto Atendimento.
Criação de um ranking dos fornecedores de
2016
AHP
material para uma fábrica de solados.
Fornecer auxílio a uma organização na tomada
de decisão de sua produção, relacionando e
2017
AHP
comparando a terceirização e a produção
interna.
Seleção e ordenação de alternativas de
Método híbrido: projetos, pelo comitê de governança de TI de
2016
AHP-TOPSIS uma empresa brasileira, durante a fase de
realinhamento estratégico.
Seleção da melhor configuração de um poço de
Método híbrido:
2019
petróleo offshore para o desenvolvimento de
AHP-TOPSIS
um campo de petróleo.
Fonte: Elaboração própria

De forma geral, foi observada com a revisão bibliográfica a utilização das técnicas de
decisão em diversos modelos para a avaliação de desempenho. Além do mais, como elas podem
trazer resultados objetivos e precisos, por meio de métodos bem estruturados e com fácil
implementação no ambiente corporativo. Sendo assim, o método AHP associado ao TOPSIS
foi comprovado como uma ferramenta poderosa para avaliar as alternativas e orientar as
decisões.
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3. METODOLOGIA
Neste capítulo é apresentado o desenvolvimento da pesquisa e tratamento dos dados
para o alcance do objetivo do estudo, isto é, a partir da opinião de especialistas e à luz de um
conjunto de indicadores selecionados, verificar o desempenho de unidades operacionais
offshore e fazer uma análise comparativa em uma amostragem de sete embarcações FPSOs. Na
Seção 3.1 é explicitada a classificação da pesquisa, quanto a natureza, abordagem, objetivos e
procedimentos e na Seção 3.2 são demonstradas as etapas da pesquisa.
3.1 – CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA
De acordo com Barros e Lehfeld (2000, p. 78), a motivação para o desenvolvimento de
uma pesquisa aplicada é de produzir conhecimento para aplicação dos resultados, com o
objetivo de “contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do
problema encontrado na realidade”. Sendo assim, considerando que o estudo tem como
finalidade fazer uma análise comparativa dos indicadores de desempenho de embarcações
offshore, a presente pesquisa pode ser classificada, quanto à sua natureza, como aplicada.
Do ponto de vista de seus objetivos e técnicas utilizadas, podemos classificar como uma
pesquisa exploratória descritiva, com a utilização da pesquisa de campo como principal método
para a coleta de dados e informações. De acordo com Pátaro e Oliva (2017) e Richardson (2011,
p. 326), a pesquisa exploratória tem como principal objetivo “levantar informações relevantes”
e conhecer as características de um fenômeno para procurar, posteriormente, explicações das
causas e consequências. Já a pesquisa descritiva, segundo Alyrio (2009, p.58), busca enumerar
e ordenar os dados, sem o objetivo de comprovar ou refutar hipóteses exploratórias.
Direcionando as análises para a situação estudada, inicialmente se espera entender como são os
processos em embarcações offshore, identificar alguns dos indicadores que são utilizados para
acompanhar o desempenho das embarcações, selecionar os dados, compará-los de forma
sistemática, analisá-los e identificar como os desempenhos influenciam na prática de gestão da
empresa. Para ser possível identificar esses valores e questões relevantes, são utilizadas técnicas
como a coleta de dados diretamente na realidade pesquisada, por meio de análises documentais
e questionários online. Após essa etapa, os fatos identificados são interpretados e, com a
utilização de técnicas teóricas, são desenvolvidos os resultados gerados.
No que diz respeito à abordagem, a presente pesquisa classifica-se como quantitativa.
Essa abordagem é caracterizada pelo emprego de quantificação na coleta de informações e no
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tratamento das mesmas. Segundo Richardson (2011), esse método tem a intenção de garantir a
precisão dos resultados e evitar distorções de interpretação. O universo da pesquisa é
representado pelos indicadores coletados das embarcações em um histórico de quatro anos.
Dado que um dos principais procedimentos da pesquisa foi a coleta de dados, este
procedimento permite caracterizar o trabalho como um estudo de caso, visto que, também de
acordo com Pátaro e Oliva (2017) o estudo de caso propõe se concentrar nas particularidades e
singularidades de um caso específico. Outro procedimento importante foi a pesquisa
bibliográfica, para Alyrio (2009, p.96) toda pesquisa exige uma pesquisa bibliográfica
antecipadamente, com o exame do material de domínio público já produzido, compreendendo
na identificação, localização, compilação e fichamento das informações e ideias mais
importantes de um texto.
Uma pesquisa é constituída por um processo de várias fases, que vão desde a formulação
do problema até a apresentação e discussão dos resultados. Essas fases são apresentadas a
seguir.
3.2 – FASES DA PESQUISA
A primeira fase desta pesquisa pode ser definida pela busca da situação problema, que
se deu a partir da necessidade de analisar o desempenho de embarcações offshore, com a
finalidade de conduzir à continua busca por excelência nos processos internos das plataformas.
A segunda fase pode ser composta pela preparação e coleta de dados. Nesta etapa, a
partir dos estudos realizados durante o desenvolvimento do Capítulo 2, foi definido a aplicação
de um método híbrido composto por duas técnicas de tomada de decisão multicritério, AHP e
TOPSIS, para fazer uma análise comparativa entre os indicadores de sete navios, visto que essa
abordagem tem grande potencial para lidar com situações de priorização de projetos
considerando diferentes alternativas. A terceira fase consiste no tratamento dos dados, realizado
através da aplicação de métodos pertencentes à Análise de Decisão Multicritério. Por fim são
discutidos os resultados e apresentadas as conclusões e considerações finais.
A seguir, são apresentados os dados que foram selecionados de maneira que fosse
possível aplicar o método. É importante ressaltar que os elementos foram designados de acordo
com o acesso à informação, ou seja, os indicadores que obtinham os resultados de todos os anos
e navios selecionados. A partir das abordagens teóricas desenvolvidas por Thomas Saaty,
Ching-Lai Hwang e Yoon, o método hídrido foi aplicado nas seguintes etapas, de acordo com
Colombo, Santos e Gomes (2019):
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ETAPA 1: Estruturação da hierarquia
Para avaliação das alternativas, inicialmente foi reconhecido um foco principal, definido
como a identificação da melhor embarcação diante de um conjunto de indicadores. Esses
indicadores são considerados os critérios.
Para fins deste trabalho buscou-se 3 categorias de critérios: Integridade, Financeiro e
Qualidade. Os critérios foram avaliados quanto a um axioma da “família coerente de critérios”.
O primeiro, exaustividade, implica em considerar como indiferentes duas alternativas. O
segundo, coesão considera correta análise de quais são os critérios de maximização e quais os
de minimização. O terceiro e último, não redundância, exclui critérios que estejam avaliando
características já avaliadas por outro critério.
A figura 4, a seguir, é uma representação da estrutura construída a partir dos indicadores
selecionados. Já a tabela 2, descreve as características dos indicadores.
Figura 4: Estrutura da hierarquia

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 2: Descrição dos indicadores

Categoria Indicador
Conformidade do Plano Preventivo (%)
Índice de conclusão de recomendação de inspeção
Integridade
Planos de manutenção (%)
Taxa de conformidade com os planos de manutenção SCE
Eficiência operacional (%)
Financeiro Eficiência de produção de óleo (%)
Eficiência de injeção de água (%)
Número de atendimento aos requisitos da Marinha
Qualidade
Número de atendimento de não conformidades de auditorias

Impacto
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Fonte: Elaboração própria

ETAPA 2: Definição da Matriz de Decisão
A tabela 3 expressa o resultado de cada indicador, considerados os critérios, para cada
uma de suas respectivas alternativas. Na presente situação as alternativas são os FPSOs que
serão analisados. Os valores apresentados foram identificados e indexados diante da análise
documental de uma empresa hipotética.
A partir desta tabela é possível formar diferentes matrizes de decisão D, que são
compostas pelas alternativas e pelos critérios em um dado ano. Sendo assim, em uma matriz D,
um elemento 𝑥 indica o desempenho da alternativa 𝑈𝑂 segundo o critério 𝐼𝑁𝐷 .
A equação 1, foi elaborada como exemplo de uma Matriz de Decisão para o ano de
2017, no qual possui a avaliação dos FPSOs, identificados como Unidades Operacionais (UO),
em relação a todos os indicadores (IND).

(1)
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Tabela 3: Pontuação Representada por Cada Embarcação

Período

Categoria

Integridade
2017
Financeiro
Qualidade

Integridade
2018
Financeiro
Qualidade

Integridade
2019
Financeiro
Qualidade

Integridade
2020
Financeiro
Qualidade

Indicador
IND1
IND2
IND3
IND4
IND5
IND6
IND7
IND8
IND9
IND1
IND2
IND3
IND4
IND5
IND6
IND7
IND8
IND9
IND1
IND2
IND3
IND4
IND5
IND6
IND7
IND8
IND9
IND1
IND2
IND3
IND4
IND5
IND6
IND7
IND8
IND9

UO1
14,84
11,36
10,29
14,91
13,92
14,45
13,40
14,60
14,45
14,56
7,03
13,41
14,93
14,37
14,92
14,33
14,51
14,39
14,53
7,30
13,88
14,92
13,91
14,96
9,78
10,80
13,32
14,29
2,95
13,74
14,88
12,92
14,96
11,15
10,73
14,29

UO2
14,90
8,53
14,60
14,96
14,61
14,77
14,43
14,87
14,24
14,95
9,93
14,14
14,96
14,53
14,72
14,29
14,54
13,42
14,90
9,52
13,23
14,96
11,83
14,15
11,76
13,27
14,42
13,97
5,46
12,90
14,90
12,38
13,20
10,06
12,03
14,96

Embarcações
UO3 UO4 UO5
14,56 14,78 14,93
6,18 5,25 13,21
13,84 13,15 13,84
14,71 14,94 14,94
12,41 14,83 14,43
14,35 14,72 14,78
11,79 14,59 14,24
14,39 14,50 14,86
8,15 11,37 14,53
14,50 14,75 14,89
7,50 13,84 14,62
13,82 12,57 14,44
14,92 14,96 14,96
14,31 14,80 14,92
14,74 14,43 14,66
14,08 14,26 14,63
14,18 14,68 14,86
14,72 14,90 14,87
14,35 14,87 14,72
13,48 14,15 14,89
13,18 13,15 14,09
14,96 14,96 14,96
14,48 14,73 13,51
14,52 14,72 14,80
14,11 14,56 13,55
13,60 14,63 14,51
14,96 13,15 14,96
13,75 14,74 14,92
8,15 9,74 14,96
13,17 13,12 13,82
14,92 14,96 14,95
12,51 12,54 14,77
11,92 14,41 13,02
13,10 12,99 14,42
13,47 14,24 14,53
14,96 11,10 14,72

Fonte: Elaboração própria

UO6
14,96
14,48
14,03
14,96
14,88
14,96
14,48
14,96
14,96
14,93
14,20
14,60
14,96
14,69
14,93
14,69
14,93
14,96
14,68
14,84
14,68
14,96
14,86
14,96
14,86
14,90
14,68
14,66
13,91
14,63
14,96
14,40
12,36
14,83
14,57
14,96

UO7
14,87
14,89
14,74
14,91
11,53
14,96
11,53
14,83
14,50
14,89
14,96
14,57
14,96
14,93
14,83
14,79
14,77
14,96
14,89
14,96
14,51
14,96
14,89
14,92
14,86
14,74
14,72
14,87
14,80
14,48
14,96
15,12
10,74
14,91
14,93
14,96
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EETAPA 3: Julgamento de valor
Nesta etapa, os critérios da estrutura hierárquica são comparados pares a par de forma a
perceber o relacionamento entre eles em relação ao objetivo final (classificar as alternativas de
acordo com o seu desempenho). Para o processo de julgamento o autor do método AHP, Saaty,
apresenta uma escala específica para a “padronização” das emissões de julgamentos de valor
pelos avaliadores, representada pela tabela 4, e esses agentes devem ter conhecimento sobre o
tópico de julgamento.
Tabela 4: Escala Fundamental de Saaty Adaptada

Escala
Numérica

Definição

1

Igual importância

3

Importância pequena
de uma para outra

5

Importância grande

A experiência do avaliador diz que um elemento
possui importância maior que o outro para o
objetivo

7

Importância muito
grande

A experiência do avaliador diz que um elemento
possui importância relativamente maior que o outro
para o objetivo

9

Importância absoluta

A experiência do avaliador diz com alto grau de
certeza que um elemento possui importância maior
que o outro em relação ao objetivo

Descrição
Os dois elementos contribuem igualmente para o
objetivo
A experiência do avaliador diz que um elemento
possui importância pouco maior que o outro para o
objetivo

Fonte: Modificado de Arueira (2014)

Para a avaliação dos julgamentos realizados, os resultados são dispostos em uma matriz
quadrada de critérios e, de acordo com Arueira (2014), quando dois elementos, um da linha m
e outro da coluna n são comparados pelo avaliador, o valor 1 representa uma situação em que
não existe diferença entre m e n. Porém, quando m possui um grau de importância diferente de
n, um valor x da escala de Saaty é utilizado. Por outro lado, se o oposto for verdadeiro, é
utilizado o valor 1/x. A partir das avaliações feitas, é possível gerar a Matriz de Ponderação dos
Critérios, no qual apresenta o resultado gerado pela comparação entre os critérios.
De acordo com a abordagem teórica apresentada por Saaty, a coleta dos julgamentos
paritários é uma das etapas fundamentais para o uso do método. Segundo Costa (2002), deve-
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se buscar desenvolver mecanismos simples e de fácil entendimento para que os avaliadores
possam se concentrar especificamente na emissão de julgamentos. Nesse sentido, dada a falta
de tempo dos especialistas e as limitações impostas pela pandemia do COVID-19 nos anos de
2020 e 2021, foi definido que a aplicação de um questionário online seria a melhor estratégia
para a coleta de julgamentos, geração e análise dos dados. Nesta etapa, inicialmente, foi
elaborada uma primeira versão do questionário e compartilhada com um dos potenciais
respondentes, que estaria apoiando o projeto e que possui experiência no setor offshore, ao
mesmo tempo que este seria um avaliador, gerando inputs para as próximas fases da pesquisa.
Posteriormente, o questionário foi finalizado, validado e compartilhado com os avaliadores de
forma online, através da plataforma digital Google Forms. Participaram da pesquisa 6
especialistas que possuem conhecimento da área de óleo e gás, com cargos de técnicos ou fiscais
e tempos de experiência que variam de 13 a 35 anos. Levando em consideração que a literatura
apresenta pesquisas com tamanhos diferenciados de participantes no julgamento paritário dos
indicadores, por exemplo, grupos de 5 e 8 pessoas, foi considerado que as seis respostas seriam
um número aceitável para o presente estudo.
O formulário online é basicamente composto por três seções:


Na primeira seção é feita uma breve apresentação do autor do projeto, bem como
o objetivo do trabalho. É também solicitado, de forma opcional, informações dos
respondentes como: e-mail, nome, cargo e tempo de experiência.



Na segunda seção é apresentada uma ideia geral dos grupos de indicadores
(categorias) que serão analisados na pesquisa e a escala de Saaty que será
utilizada nas análises, definindo e descrevendo a escala numérica.



Na terceira seção são questionadas as opiniões dos especialistas em relação aos
indicadores utilizando basicamente a estrutura de duas perguntas, que estão
apresentadas pela figura 5. A estrutura das perguntas se repetiu, com alteração
apenas dos indicadores a serem analisados pares a par.
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Figura 5: Estrutura das duas perguntas básicas da pesquisa

Fonte: Elaboração própria

ETAPA 4: Determinação do peso de cada critério
Segundo Costa (2002) o peso de cada critério é definido através do método AHP. Caso,
a Razão de Consistência (RC) seja superior a 0,1 deve-se fazer outra rodada de avaliação dos
critérios e gerar uma nova matriz de ponderação. A RC pode ser obtida por meio da equação 2,
em que IC é o Índice de Consistência e IR o Índice de Consistência Randômico.
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(2) 𝑅𝐶

O Índice de Consistência (IC) é calculado pela equação 3, a seguir, no qual N representa
a ordem e 

á

o maior autovalor da Matriz de Ponderação dos Critérios.

(3) 𝐼𝐶

| á

|

Dado que o cálculo de autovalores se dá por uma série de operações com matrizes, de
acordo com Costa (2002), Saaty apresenta uma metodologia alternativa que permite o cálculo
aproximado de 

á

, que seguem a ordem de procedimentos a seguir:

1. Definição dos pesos iniciais de cada critério, vetor 𝑃 . Para definir os pesos dos
critérios, a Matriz de Ponderação dos Critérios (M) é normalizada e uma média
aritmética de cada uma das linhas é calculada, gerando o peso referente ao
critério da linha. A normalização da matriz M é feita de acordo com a fórmula
4, a seguir, em que 𝑎 é um elemento da matriz;
(4)

𝑀

Ʃ

2. Multiplicação de cada peso aos elementos da coluna referente a eles, gerando
uma nova matriz 𝑀 ;
3. Definição de um vetor 𝑃 auxiliar obtido a partir da soma das linhas de 𝑀 ;
4. Divisão dos elementos 𝑃 pelos respectivos elementos de 𝑃 , obtendo o vetor
𝑃;
5. Divisão da soma dos elementos de 𝑃 pela ordem da matriz 𝑀 ;
Sendo assim, após esses procedimentos, obtém-se o Índice de Consistência (IC), que
avalia o quanto a matriz de julgamentos é inconsistente.
Já o Índice de Consistência Randômico (IR), obtido para uma matriz recíproca e
positiva, varia de acordo com o seu tamanho. Saaty, autor do método AHP, propõe uma tabela
com índices randômicos calculados em laboratório, conforme exibido na tabela 5.
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Tabela 5: Índices De Consistência Randômicos (IR)

Ordem da Matriz Valores de IR
2
0,00
3
0,58
4
0,9
5
1,12
6
1,24
7
1,32
8
1,41
9
1,45
Fonte: Costa (2002)

Ao se analisar a razão de consistência e obter uma matriz de ponderação dos critérios
consistente, esses pesos são, de fato, definidos e o vetor de w é formado pelo vetor 𝑃 .
ETAPA 5: Normalização da Matriz de Decisão
Dado que os indicadores, que representam os critérios, possuem diferentes origens, a
Matriz de Decisão deve ser normalizada a fim de transformá-la em uma matriz adimensional
para que seja possível a comparação entre os critérios. Os elementos da matriz normalizada N=
[𝑛 ] são definidos de acordo com a equação 5, a seguir, em que os valores dos indicadores são
representados pelo 𝑑 :
(5) 𝑛

∑

ETAPA 6: Construção da Matriz de Decisão Normalizada Ponderada
As matrizes de decisão normalizadas são ponderadas utilizando os pesos obtidos na
etapa 4. Cada dado representado pelo indicador é multiplicado pelo seu respectivo peso.
ETAPA 7: Determinação da Solução Ideal Positiva (PIS, do inglês Positive Ideal Solution) e
da Solução Ideal Negativa (NIS, do inglês Negative Ideal Solution).
O cálculo das soluções ideias seguem as equações 6 e 7:

(6) 𝑃𝐼𝑆

𝐴

𝑀𝐴𝑋 𝑛

j

1,2, … , m

𝑛 ,𝑛 ,…,𝑛

(7) 𝑁𝐼𝑆

𝐴

𝑀𝐼𝑁 𝑛

j

1,2, … , m

𝑛 ,𝑛 ,…,𝑛
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ETAPA 8: Cálculo das medidas de distância
São obtidas as medidas de distância Euclidiana de cada uma das alternativas em relação
a PIS e a NIS, utilizando as equações 8 e 9. A distância entre os valores de desempenho
normalizados e ponderados da matriz N e os valores da solução ideal positiva é representado
por 𝐷 e entre as pontuações das alternativas da matriz N e os valores da solução ideal negativa
é𝐷 .

(8) 𝐷

∑

𝑛

𝑛

(9) 𝐷

∑

𝑛

𝑛

ETAPA 9: Cálculo da proximidade relativa à alternativa ideal
A proximidade relativa  é obtida por uma razão representada pela equação 10.

(10)



ETAPA 10: Ordenação das preferências
Com os resultados da etapa 9 é possível ordenar as alternativas, definir os rankings nos
diferentes anos e fazer as análises apresentadas no capítulo 4, a seguir.
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
O presente capítulo descreve o tratamento dos dados por meio da aplicação de métodos
multicritérios para tomada de decisão. Na seção inicial, 4.1, são apresentadas a definição dos
critérios e alternativas e suas principais características, complementando o que foi apresentado
na tabela 2. Na seção seguinte, 4.2, são apresentados os resultados obtidos com a execução das
etapas expostas no capítulo anterior e, as análises desenvolvidas.
4.1 – CRITÉRIOS E ALTERNATIVAS APLICADOS AOS MÉTODOS
Os critérios foram definidos a partir da busca por indicadores típicos que possuíssem
dados históricos dos anos de 2017 a 2020 para todas as embarcações que seriam avaliadas, o
que possibilitaria a utilização dos métodos. Foi também considerado o aspecto de suas
categorias, ou seja, indicadores que pudessem ser agrupados por fazerem parte de uma mesma
dimensão. Dessa maneira seria possível fazer análises específicas para cada uma delas,
identificando comportamentos e impactos nos desempenhos das unidades operacionais. As
categorias e critérios são apresentados na Seção 4.1.1. Já as alternativas, que são os FPSOs a
serem avaliados, foram selecionadas de acordo com a disponibilidade dos dados por uma
empresa hipotética. Nesta seção, as embarcações serão tratadas como Unidades Operacionais
(UO).
4.1.1- Descrição das categorias e critérios
 Categoria Integridade – Nessa categoria estão indicadores relacionados aos planos de
manutenção de uma embarcação. Dentre um conjunto de indicadores, foram selecionados
os indicadores de Conformidade do Plano Preventivo, que indica o quanto de
manutenções preventivas foram planejadas. O Índice de conclusão das recomendações de
inspeção e Planos de manutenção, que indicam o quanto das tarefas de manutenção
planejadas foram executadas no prazo e Conformidade com os Planos de Manutenção
SCE (Safety Critical Elements), relacionados a manutenção de elementos críticos de
segurança.
 Categoria Financeira – Nessa categoria estão indicadores relacionados a produtividade
das embarcações. Foram selecionados os indicadores de Eficiência Operacional, que
envolve a quantidade de dias produtivos e improdutivos da unidade operacional e
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indicadores mais específicos como o de Eficiência de Produção de Óleo e Eficiência de
Injeção de Água.
 Categoria Qualidade – Nessa categoria estão os indicadores relacionados a requisitos de
inspeção e auditorias, ou seja, avaliam quanto dos requisitos da Marinha e atendimento
de não conformidades foram atendidos.
4.2 – RESULTADOS
A partir da seleção dos dados disponibilizados das unidades operacionais de quatro anos
consecutivos, de forma a auxiliar na análise dos indicadores, foram utilizados os métodos de
análise multicritério à decisão AHP e TOPSIS, por meio das etapas exemplificadas na
metodologia.
4.2.1- Aplicação do método AHP
Uma planilha no Microsoft Excel foi elaborada para calcular de forma automática
(seguindo os passos apresentados nas etapas 3 e 4) os pesos e os índices de consistência dos
julgamentos realizados em relação a comparação paritária entre os critérios. A partir da
tabulação das respostas do questionário online, na primeira análise das Razões de Consistência,
foi identificado que apenas 3 dos 6 especialistas respondentes apresentaram respostas
consistentes, conforme apresentado pela tabela 6. Os especialistas que participaram do processo
de avaliação estão identificados pela denominação especialista 01, 02, 03, 04, 05 e 06.
Tabela 6: Razões de Consistência doa julgamentos realizados pelos especialistas

Especialista 1
Especialista 2
Especialista 3
Especialista 4
Especialista 5
Especialista 6

Razão de Consistência
0,09
0,15
0,07
0,06
0,27
0,27

Fonte: Elaboração própria

Na revisão da literatura foi possível identificar dificuldades dos pesquisadores em
conseguir a consistência necessária nos julgamentos e a maior delas, apontada, ocorre quando
é necessário repetir o processo para atingir o resultado de forma consistente. Diante de um
cenário no qual a dinâmica do dia a dia de trabalho dificultou que se houvesse um novo contato
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com os especialistas, para que fossem realizados novas rodadas de julgamentos, de acordo com
o que é proposto pelo autor do método, optou-se por adotar técnicas apresentadas na literatura
que consideram apenas os julgamentos dos especialistas que obtiveram suas respostas
consistentes.
As três abordagens utilizadas para explorar os resultados obtidos foram as seguintes:
1. Média geométrica dos pesos gerados a partir dos julgamentos que atenderam às
especificações inerentes ao AHP
Visto que, de acordo com o que foi apresentado na etapa 4 da metodologia, quando a
Matriz de Ponderação dos Critérios for consistente, é possível considerar os pesos gerados por
elas. Com as repostas dos especialistas 01,03 e 04, chegamos a um conjunto de pesos definidos
por seus julgamentos, que está representado na tabela 7.
Tabela 7: Pesos gerados a partir dos julgamentos dos especialistas 01, 03 e 04

IND1
Especialista 1 0,11
Especialista 3 0,17
Especialista 4 0,14

IND2
0,08
0,09
0,08

IND3
0,06
0,06
0,07

IND4
0,36
0,28
0,26

IND5
0,02
0,04
0,04

IND6
0,02
0,04
0,04

IND7
0,02
0,03
0,03

IND8
0,16
0,15
0,16

IND9
0,16
0,14
0,18

Fonte: Elaboração própria

Calculando a média geométrica dos resultados, foi possível chegar à primeira definição
dos pesos de cada critério considerando o conjunto de julgamentos consistentes (tabela 8).
Tabela 8: Primeiro vetor de pesos que considera o conjunto de julgamentos consistentes

IND1 IND2 IND3 IND4 IND5
Pesos 0,14 0,08 0,07 0,30 0,03

IND6 IND7 IND8 IND9
0,03 0,03 0,16 0,16

Fonte: Elaboração própria

2. Cálculo da média aritmética de cada conjunto de avaliações paritárias dos 3 especialistas e
consideração dos pesos somente para o caso de o RC < 0,1
Para esta abordagem, foi gerada uma Matriz de Ponderação dos Critérios, representada
pela tabela 9, calculando a média aritmética de cada conjunto de avaliações paritárias. Fazendo
o cálculo da sua Razão de Consistência (seguindo a etapa 4 da metodologia) o resultado foi de
0,06. Sendo assim, considerando esta uma matriz consistente, os pesos encontrados a partir da
mesma foram considerados, chagando então à segunda definição dos pesos (tabela 10).
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Tabela 9: Matriz de Ponderação dos Critérios gerada a partir da média aritmética de cada conjunto de avaliações
paritárias

IND1
IND2
IND3
IND4
IND5
IND6
IND7
IND8
IND9

IND1
1,00
1,00
0,33
3,46
0,20
0,18
0,20
1,00
0,60

IND2
1,00
1,00
0,33
5,53
0,43
0,27
0,27
3,46
3,46

IND3
3,00
3,00
1,00
5,53
0,27
0,27
0,27
3,46
3,46

IND4
0,29
0,18
0,18
1,00
0,20
0,20
0,18
0,27
0,33

IND5
5,00
2,33
3,67
5,00
1,00
1,00
1,00
5,53
5,53

IND6
5,67
3,67
3,67
5,00
1,00
1,00
0,60
4,44
5,53

IND7
5,00
3,67
3,67
5,67
1,00
1,67
1,00
5,87
5,87

IND8
1,00
0,29
0,29
3,67
0,18
0,23
0,17
1,00
1,00

IND9
1,67
0,29
0,29
3,00
0,18
0,18
0,17
1,00
1,00

Fonte: Elaboração própria
Tabela 10: Segundo vetor de pesos que considera o conjunto de julgamentos consistentes

IND1 IND2 IND3 IND4 IND5 IND6 IND7 IND8 IND9
Pesos 0,14

0,09

0,07

0,31

0,03

0,03

0,03

0,15

0,15

Fonte: Elaboração própria

3. Cálculo da média geométrica de cada conjunto de avaliações paritárias dos 3 especialistas e
consideração dos pesos somente para o caso de o RC < 0,1
A última abordagem adotada segue os mesmos passos da abordagem anterior, porém,
neste momento, foi calculado a média geométrica de cada conjunto de avaliações paritárias, ao
invés da média aritmética. A nova Matriz de Ponderação dos Critérios encontrada está
representada pela tabela 11 e a Razão de Consistência encontrada também foi de 0,06, definindo
então o terceiro vetor de pesos (tabela 12).
Tabela 11: Matriz de Ponderação dos Critérios gerada a partir da média aritmética de cada conjunto de
avaliações paritárias

IND1
IND2
IND3
IND4
IND5
IND6
IND7
IND8
IND9

IND1
1,00
1,00
0,33
3,56
0,20
0,18
0,20
1,00
0,69

IND2
1,00
1,00
0,33
5,59
0,48
0,28
0,28
3,56
3,56

IND3 IND4 IND5 IND6
3,00 0,28 5,00 5,59
3,00 0,18 2,08 3,56
1,00 0,18 3,56 3,56
5,59 1,00 4,72 4,72
0,28 0,21 1,00 1,00
0,28 0,21 1,00 1,00
0,28 0,18 1,00 0,69
3,56 0,28 5,59 4,72
3,56 0,41 5,59 5,59
Fonte: Elaboração própria

IND7
5,00
3,56
3,56
5,59
1,00
1,44
1,00
6,08
6,08

IND8
1,00
0,28
0,28
3,56
0,18
0,21
0,16
1,00
1,00

IND9
1,44
0,28
0,28
2,47
0,18
0,18
0,16
1,00
1,00

Tabela 12: Terceiro vetor de pesos que considera o conjunto de julgamentos consistentes

IND1 IND2 IND3 IND4 IND5 IND6 IND7 IND8 IND9
Pesos 0,14 0,09 0,07 0,31 0,03 0,03 0,03 0,15 0,15
Fonte: Elaboração própria
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Como forma de facilitar a visualização dos vetores definidos com a aplicação das
técnicas anteriores, os resultados considerados foram consolidados na tabela 13. A partir dela,
foi identificado que os pesos encontrados nas três abordagens foram muito próximos um do
outro, sendo julgados como pesos coerentes. Por fim, para chegar ao vetor final que seria
utilizado na aplicação do TOPSIS, foi encontrada a moda dos resultados.
Tabela 13: Matriz de comparação dos vetores pesos

Média Geom. dos pesos
Média Arit. das avaliações
parit.
Média Geom. das
avaliações parit.
Moda dos Pesos

Integridade
Financeiro
Qualidade
IND1 IND2 IND3 IND4 IND5 IND6 IND7 IND8 IND9
0,14 0,08 0,07 0,30 0,03 0,03 0,03 0,16 0,16
0,14

0,09

0,07

0,31

0,03

0,03

0,03

0,15

0,15

0,14

0,08

0,07

0,30

0,03

0,03

0,03

0,16

0,16

0,08

0,07

0,30

0,03

0,03

0,03

0,16

0,16

0,14

Fonte: Elaboração própria

Visto que o principal objetivo da utilização do método AHP no presente estudo seria a
definição dos pesos dos critérios de forma consistente, a sua aplicação se encerra a partir do
momento que esse vetor foi definido.
4.2.2- Aplicação do método TOPSIS
Após a definição dos critérios, alternativas e organização dos dados adquiridos,
apresentados na tabela 3, para a aplicação da técnica TOPSIS, obtenção do ranking e avaliação
de desempenho entre as embarcações, foi efetuado a normalização das matrizes de decisão,
seguindo a etapa 5 da metodologia. Dado que os critérios possuem unidades de medidas
diferentes, a normalização das matrizes faz-se necessária uma vez que, as mesmas são
transformadas em matrizes adimensionais e, essa característica possibilita a comparação entre
os critérios. Após essa etapa, as matrizes foram ponderadas com os respectivos pesos definidos
ao final da aplicação do AHP, conforme apresentado na seção anterior. A matriz normalizada e
ponderada está representada pela Tabela 14.
Para a identificação dos desempenhos dos critérios foram definidas as soluções ideias
positivas e negativas (PIS e NIS, respectivamente). Quando os impactos dos critérios são
positivos para as embarcações, as mesmas devem buscar atingir o seu máximo, para este caso
o valor do PIS é o maior e do NIS o menor. Enquanto, se os impactos dos critérios forem
negativos, o valor do PIS é o menor e o valor do NIS é o maior. Como pode ser observado na

47

tabela 2, o impacto de todos os critérios selecionados para o presente estudo são positivos. As
soluções ideias dos quatro anos estão representadas na tabela 15.
Tabela 14: Matriz dos indicadores de desempenho nas dimensões integridade, financeiro e qualidade com
valores normalizados e ponderados

Período

2017

2018

2019

2020

Unidade
Operacional
UO1
UO2
UO3
UO4
UO5
UO6
UO7
UO1
UO2
UO3
UO4
UO5
UO6
UO7
UO1
UO2
UO3
UO4
UO5
UO6
UO7
UO1
UO2
UO3
UO4
UO5
UO6
UO7

I1
Ind1
0,053
0,053
0,052
0,053
0,054
0,054
0,053
0,052
0,054
0,052
0,053
0,054
0,054
0,054
0,053
0,054
0,052
0,054
0,053
0,053
0,054
0,053
0,051
0,051
0,054
0,055
0,054
0,055

Integridade
I2
I3
Ind2 Ind3
0,033 0,019
0,024 0,027
0,018 0,025
0,015 0,024
0,038 0,025
0,042 0,026
0,043 0,027
0,019 0,024
0,026 0,025
0,020 0,025
0,036 0,022
0,039 0,026
0,037 0,026
0,039 0,026
0,018 0,025
0,023 0,024
0,033 0,024
0,035 0,024
0,037 0,025
0,036 0,026
0,037 0,026
0,009 0,025
0,016 0,023
0,024 0,024
0,029 0,024
0,044 0,025
0,041 0,027
0,043 0,026

Dimensões
Financeiro
I4
F1
F2
F3
Ind4 Ind5 Ind6 Ind7
0,113 0,012 0,012 0,010
0,114 0,013 0,012 0,011
0,112 0,011 0,012 0,009
0,113 0,013 0,012 0,011
0,113 0,013 0,012 0,011
0,114 0,013 0,012 0,011
0,113 0,010 0,012 0,009
0,113 0,012 0,012 0,010
0,113 0,012 0,012 0,010
0,113 0,012 0,012 0,010
0,113 0,012 0,012 0,010
0,113 0,012 0,012 0,011
0,113 0,012 0,012 0,011
0,113 0,012 0,012 0,011
0,113 0,012 0,012 0,008
0,113 0,010 0,012 0,009
0,113 0,012 0,012 0,011
0,113 0,013 0,012 0,011
0,113 0,012 0,012 0,010
0,113 0,013 0,012 0,012
0,113 0,013 0,012 0,012
0,113 0,011 0,014 0,009
0,113 0,011 0,012 0,008
0,113 0,011 0,011 0,010
0,113 0,011 0,013 0,010
0,113 0,013 0,012 0,011
0,113 0,013 0,012 0,012
0,113 0,013 0,010 0,012

Fonte: Elaboração própria

Qualidade
Q1
Q2
Ind8 Ind9
0,059 0,066
0,060 0,065
0,058 0,037
0,058 0,052
0,060 0,066
0,060 0,068
0,060 0,066
0,059 0,060
0,059 0,056
0,057 0,061
0,060 0,062
0,060 0,062
0,061 0,062
0,060 0,062
0,046 0,056
0,057 0,061
0,058 0,063
0,063 0,056
0,062 0,063
0,064 0,062
0,063 0,062
0,047 0,061
0,053 0,063
0,059 0,063
0,062 0,047
0,064 0,062
0,064 0,063
0,065 0,063
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Tabela 15: Soluções Ideias Positivas (PIS) e Negativas (NIS) nos quatro anos

2017
2018
2019
2020

PIS
NIS
PIS
NIS
PIS
NIS
PIS
NIS

Ind1
0,054
0,052
0,054
0,052
0,054
0,052
0,055
0,051

Integridade
Ind2 Ind3
0,043 0,027
0,015 0,019
0,039 0,026
0,019 0,022
0,037 0,026
0,018 0,024
0,044 0,027
0,009 0,023

Dimensões
Financeiro
Ind4 Ind5 Ind6 Ind7
0,114 0,013 0,012 0,011
0,112 0,010 0,012 0,009
0,113 0,012 0,012 0,011
0,113 0,012 0,012 0,010
0,113 0,013 0,012 0,012
0,113 0,010 0,012 0,008
0,113 0,013 0,014 0,012
0,113 0,011 0,010 0,008

Qualidade
Ind8 Ind9
0,060 0,068
0,058 0,037
0,061 0,062
0,057 0,056
0,064 0,063
0,046 0,056
0,065 0,063
0,047 0,047

Fonte: Elaboração própria

Após a definição das soluções ideais, é feito o cálculo das distâncias euclidianas entre
os valores normalizados, conforme descrito na etapa 7 e 8 da metodologia. Os valores do PIS e
do NIS estão representados, respectivamente por D+ e D-, na tabela 16.
Tabela 16: Distâncias Euclidianas

2017
2018
2019
2020

D+
DD+
DD+
DD+
D-

UO1
0,013
0,034
0,021
0,005
0,027
0,003
0,040
0,014

UO2
0,019
0,031
0,015
0,008
0,016
0,013
0,031
0,019

UO3
0,040
0,007
0,020
0,006
0,007
0,021
0,022
0,026

UO4
0,032
0,016
0,005
0,019
0,008
0,024
0,023
0,026

UO5
0,005
0,038
0,001
0,021
0,003
0,026
0,003
0,042

UO6
0,002
0,042
0,002
0,021
0,001
0,027
0,004
0,040

UO7
0,004
0,041
0,001
0,022
0,001
0,027
0,004
0,043

Fonte: Elaboração própria

Finalmente é feita a etapa de classificar as alternativas em ordem decrescente a partir
dos valores dos coeficientes. Os coeficientes variam entre 0 e 1 e as melhores alternativas são
aquelas que possuem um desempenho global próximo de 1. Os seus resultados e as
classificações das embarcações podem ser verificados na tabela 17. O Gráfico 2 possui a
representação dos rankings dos navios a partir dos resultados obtidos ao longo dos quatro anos.
O gráfico possui sete vértices que correspondem às sete embarcações que estão sendo avaliadas.
Cada Unidade Operacional possui um posicionamento, seguindo o eixo com valores de 1 a 7,
nos anos que estão simbolizados pelas retas azuis e verdes.
Após análise do comportamento do gráfico, percebe-se que os vértices do lado mais a
esquerda, ocupados pelas Unidades Operacionais 05, 06 e 07, apresentaram um desempenho
mais próximo do centro do radar em todos os anos, isso significa que esses navios sempre
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ocuparam as primeiras posições nos rankings. Já as outras quatro Unidades Operacionais, 01,
02, 03 e 04, sempre obtiveram os desempenhos medianos ou ruins em relação as demais,
ocupando então as últimas posições. Esse evento pode ser observado pelo comportamento das
retas que possuem seus vértices (nos últimos quatro navios mencionados) mais próximos das
últimas linhas de grade, que representam as posições 04, 05, 06 e 07. Essa análise foi resumida
e apontada na tabela 18, como forma de confirmar o que foi identificado.
Tabela 17: Matriz de identificação das posições das embarcações no ranking geral

Período

2017

2018

2019

2020

Unidade
Operacional
UO1
UO2
UO3
UO4
UO5
UO6
UO7
UO1
UO2
UO3
UO4
UO5
UO6
UO7
UO1
UO2
UO3
UO4
UO5
UO6
UO7
UO1
UO2
UO3
UO4
UO5
UO6
UO7

Valor do
Coeficiente
0,716
0,623
0,150
0,333
0,873
0,959
0,904
0,176
0,363
0,230
0,797
0,951
0,911
0,970
0,085
0,456
0,739
0,739
0,909
0,949
0,955
0,263
0,377
0,538
0,529
0,931
0,902
0,916

Fonte: Elaboração própria

Posição no
Ranking
4
5
7
6
3
1
2
7
5
6
4
2
3
1
7
6
4
5
3
2
1
7
6
4
5
1
3
2
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Gráfico 2: Ranking das Unidades Operacionais (2017 a 2020)
UO1
7
6
5

UO7

UO2

4
3

2017
2018
2019
2020

2
1
0
UO6

UO3

UO5

UO4

Fonte: Elaboração própria
Tabela 18: Matriz de ranking das Unidades Operacionais (2017 a 2020)

Posição
1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR
4º LUGAR
5º LUGAR
6º LUGAR
7º LUGAR

2017
UO6
UO7
UO5
UO1
UO2
UO4
UO3

2018
UO7
UO5
UO6
UO4
UO2
UO3
UO1

2019
UO7
UO6
UO5
UO3
UO4
UO2
UO1

2020
UO5
UO7
UO6
UO3
UO4
UO2
UO1

Fonte: Elaboração própria

Para identificar a embarcação que obteve o melhor desempenho global, foi utilizado o
Método de Borda. De acordo com Costa (2014), a ideia central deste método consiste em
estabelecer uma combinação das ordenações ou rankings individuas estabelecidos em um
ranking global. Nesse sentido, os rankings individuais seriam os encontrados anualmente e o
global o consolidado de todos esses resultados. Sendo assim, para aplicar esse método, foi
associada uma pontuação à cada alternativa, essa pontuação está de acordo com o índice da sua
posição, ou seja, uma embarcação que está em 4º lugar terá 4 pontos. Para cada alternativa
somou-se as pontuações obtendo um número de ordem global. Os resultados dessa aplicação
podem ser observados na tabela 19.
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Tabela 19: Matriz de ranking global das Unidades Operacionais (2017 a 2020)

2017
2018
2019
2020
SOMA
(Número de
Ordem Global)
Ordenação Final

UO1
4
7
7
7

UO2
5
5
6
6

UO3
7
6
4
4

UO4
6
4
5
5

UO5
3
2
3
1

UO6
1
3
2
3

UO7
2
1
1
2

25

22

21

20

9

9

6

5º

4º

3º

2º

2º

1º

6º

Fonte: Elaboração própria

Diante do exposto, observa-se se que a embarcação UO7 possuiu o melhor desempenho
global ao longo dos anos, uma vez que foi a que mais se aproximou de 4 pontos totais (neste
caso, quanto menor a pontuação, melhor). Já as UO5 e UO6 ficaram empatadas em segundo
lugar tendo ocupado as mesmas posições nos quatro anos e, como já era esperado, as demais
embarcações se encontraram nas últimas posições.

4.2.2.1 – Aplicação do método TOPSIS nas dimensões separadas
Nesta seção serão apresentados os resultados encontrados na avaliação das embarcações
nas dimensões separadas. Para a aplicação do TOPSIS em cada uma das categorias, os pesos
utilizados para os critérios tiveram de ser alterados. Para isso, seguiu-se o seguinte processo:
Somar os pesos dos indicadores de uma mesma dimensão e dividir o seu valor pela soma total,
sendo assim, gerou-se um peso proporcional ao todo, dentro de uma mesma categoria. Após
essas modificações o método foi aplicando, chegando aos resultados apresentados a seguir.


INTEGRIDADE

Seguindo o processo informado anteriormente, os pesos dos critérios de Integridade
podem ser observados na tabela 20.
Tabela 20: Novos pesos dos critérios de integridade

Integridade
IND1 IND2 IND3 IND4
Pesos definidos pelo AHP 0,14 0,08 0,07 0,30
0,59
Soma dos pesos
0,24 0,14 0,11 0,51
Novos pesos gerados
Fonte: Elaboração própria
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Após a aplicação do método TOPSIS, utilizando apenas os quatro indicadores de
integridade como critérios, chegou-se aos seguintes rankings ao longo dos anos (Tabela 21).
Tabela 21: Ranking das embarcações na dimensão integridade, nos anos de 2017 a 2020

Posição
1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR
4º LUGAR
5º LUGAR
6º LUGAR
7º LUGAR

2017
UO7
UO6
UO5
UO1
UO2
UO3
UO4

2018
UO7
UO5
UO6
UO4
UO2
UO3
UO1

2019
UO7
UO6
UO5
UO4
UO3
UO2
UO1

2020
UO7
UO5
UO6
UO4
UO3
UO2
UO1

Fonte: Elaboração própria



QUALIDADE

Os novos pesos dos critérios de Qualidade podem ser observados na tabela 22.
Tabela 22: Novos pesos dos critérios de qualidade

Qualidade
Pesos definidos pelo AHP
Soma dos pesos
Novos pesos gerados

Ind8
0,16

Ind9
0,16
0,32

0,5

0,5

Fonte: Elaboração própria

Com a aplicação do método, as embarcações ocuparam as seguintes posições ao longo
dos anos na dimensão da qualidade (tabela 23).
Tabela 23: Ranking das embarcações na dimensão de qualidade, nos anos de 2017 a 2020

Posição
1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR
4º LUGAR
5º LUGAR
6º LUGAR
7º LUGAR

2017
UO6
UO5
UO7
UO1
UO2
UO4
UO3

2018
UO6
UO5
UO7
UO4
UO3
UO1
UO2

2019
UO6
UO7
UO5
UO3
UO4
UO2
UO1

2020
UO7
UO6
UO5
UO3
UO2
UO4
UO1

Fonte: Elaboração própria



FINANCEIRO

Os novos pesos dos critérios do FINANCEIRO podem ser observados na tabela 24.
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Tabela 24: Novos pesos dos critérios do financeiro

Pesos definidos pelo AHP
Soma dos pesos
Novos pesos gerados

Ind5
0,03
0,33

Financeiro
Ind6
0,03
0,09
0,33

Ind7
0,03
0,33

Fonte: Elaboração própria

Com a aplicação do método, as embarcações ocuparam as seguintes posições ao longo
dos anos na dimensão do financeiro (tabela 25).
Tabela 25: Ranking das embarcações na dimensão financeira, nos anos de 2017 a 2020

Posição
1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR
4º LUGAR
5º LUGAR
6º LUGAR
7º LUGAR

2017
UO6
UO4
UO2
UO5
UO1
UO3
UO7

2018
UO7
UO6
UO5
UO1
UO4
UO2
UO3

2019
UO6
UO7
UO4
UO3
UO5
UO2
UO1

2020
UO5
UO6
UO4
UO7
UO1
UO3
UO2

Fonte: Elaboração própria

Diante do exposto foi possível perceber que as dimensões de Integridade e Qualidade
seguiram o mesmo comportamento do que foi encontrado no ranking geral, ou seja, as
embarcações U05, UO6 e UO7 ocupando sempre as três primeiras posições e as embarcações
UO1, UO2, UO3 e UO4 ocupando as quatro últimas. Porém, já os desempenhos dos FPSOs na
categoria financeira foram mais irregulares, não seguindo um padrão como nas outras.
Para visualizar de forma mais clara a movimentação dos navios dentro dos rankings da
categoria financeira, o gráfico 3 foi elaborado.
Gráfico 3: Ranking das embarcações na dimensão financeira, nos anos de 2017 a 2020
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3
2
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5
4
3
2
1
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4
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Fonte: Elaboração própria
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A partir do gráfico é possível chegar à algumas conclusões e/ou observações:


A embarcação UO1, assim como no contexto geral, que ao longo dos anos esteve
sempre na média ou abaixo dela, nesta categoria o navio seguiu esse mesmo padrão.
Porém, diferentemente dos outros rankings em que, na grande maioria esteve em
último lugar, nessa dimensão ela se encontrou nesta posição em apenas um dos
quatro anos. Do ano de 2017 para 2018 a embarcação conseguiu elevar todos os seus
indicadores dessa categoria, no entanto, em 2019, uma dificuldade no processo de
injeção de água fez com que o seu desempenho caísse bastante, levando-a para a
última posição. Em 2020, a partir da atuação em não conformidades, houve uma
melhora na execução da atividade que lhe permitiu retornar para o quinto lugar.



A embarcação UO2 iniciou o período analisado em uma boa posição, estando entre
as três primeiras embarcações que obtiveram os melhores desempenhos. Já a partir
de 2018, seu lugar no ranking diminuiu e daí em diante ela se manteve entre as
últimas posições. Porém, é válido ressaltar que, em 2018 a sua eficiência nos
processos operacionais não foi considerada ruim, o ponto é: neste ano todas as
embarcações obtiveram bons resultados, o que elevou a média de avaliação e a UO2
levou para a sexta posição. Já em 2019 e 2020, a situação não foi bem assim, de fato
os seus resultados obtiveram grandes quedas, o que pode ser explicado pelo grande
número de dias improdutivos neste período.



A embarcação UO3 não obteve um comportamento diferente da situação geral,
esteve sempre na média ou abaixo dela. Na presente avaliação, ela atingiu bons
resultados nos anos de 2018 e 2019, porém, como mencionado, 2018 foi um ano
próspero no quesito eficiência operacional para todos os navios e em 2019 ela
conseguiu atingir o quarto lugar, não estando entre as piores ou melhores
embarcações.



A embarcação UO4, dentre as dimensões analisadas, na categoria financeira ela
conseguiu atingir os melhores desempenhos, estando entre as primeiras posições em
três dos quatro anos analisados. Talvez, esse resultado tenha se dado pelo fato de
seus recursos estarem mais voltados para a atividade produtiva do que para o
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atendimento no prazo de requisitos de auditoria. Visto que, não são encontradas
muitas não conformidades na embarcação, quando surge alguma, a equipe não
possui a cultura de saná-las com tanta urgência, muitas vezes ultrapassando o prazo
estipulado.


A embarcação UO5, dentre as posições ocupadas nas três dimensões, obteve os
piores posicionamentos nesta categoria, estando em dois anos (2017 e 2019) na
média e abaixo dela. Seu comportamento ao longo do período foi de crescimento e
queda intercalados, porém de 2019 para 2020 esse crescimento foi tão favorável que
a levou para a primeira posição no ranking da categoria e no ranking geral. Já nas
demais dimensões, qualidade e integridade, ela se manteve estagnada.



A embarcação UO6, assim como nas outras categorias e na análise geral, sempre
esteve muito bem posicionada. Ela manteve o seu bom desempenho ao longo de
todos os anos e em todos os critérios. Talvez, esse fenômeno possa ser explicado
pelo fato dessa embarcação ser uma embarcação relativamente nova, que já iniciou
sua operação com papéis e responsabilidades bem definidos e com seus processos
descritos.



A embarcação UO7, assim como a UO5, esteve em suas piores posições em dois
dos quatro anos analisados na categoria financeira. Mesmo que em 2017 ela tenha
tido o pior desempenho de todos os anos e dimensões, chegando ao último lugar,
esse fato não foi suficiente para lhe tirar das primeiras posições do ranking geral ao
longo dos anos. Além disso, é perceptível o desenvolvimento da embarcação de um
ano para o outro (2017 para 2018), indo do sétimo para o primeiro lugar. Levando
em consideração que nesses dois anos as áreas de integridade e qualidade se
mantiveram no mesmo nível, houve um grande investimento de recursos (tempo e
materiais) para o desenvolvimento dos processos operacionais e esse fator fez com
que fosse possível aumentar a eficiência produtiva.

A aplicação do método TOPSIS possibilitou ordenar as embarcações analisadas em
quatro anos e nas dimensões separadamente. Após a realização das análises, conclui-se que a
dimensão financeira foi a mais sensível, obtendo grandes movimentações nas ordenações dos
navios ao longo dos anos, porém sem grande impacto nos rankings gerais.
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados apresentados, foi possível observar que os desempenhos nas
dimensões de Qualidade e Integridade, em conjunto, tiveram grande peso no posicionamento
global das embarcações, fazendo com que as diferentes performances na categoria Financeira,
não fosse suficiente para impactar nos resultados gerais. Esse evento fez com que as Unidades
Operacionais 05, 06 e 07 estivessem, nos quatro anos, entre as melhores posições. E, mesmo
que a UO 07 tenha tido o melhor desempenho global, com a aplicação do método em cada umas
das categorias separadamente, foi possível identificar que a Unidade Operacional 06 foi a
embarcação mais consistente em todas as avaliações, globais e nas respectivas dimensões,
inclusive na financeira. Sendo assim, seria necessário identificar mais a fundo como está sendo
aplicada a cultura e gestão dos papéis e responsabilidades entre os seus colaboradores, de
maneira a realizar um benchmarking interno com as equipes das outras embarcações, para que
todas aprimorem os seus desempenhos, com o intuito de elevar a performance geral da empresa
responsável por operá-las.
Ademais, o presente estudo respeita o objetivo geral, identificado na tabela 26, de
desenvolver uma avaliação de desempenho de embarcações offshore, todas operadas por uma
mesma empresa hipotética, a partir de um conjunto de indicadores coletados.
Tabela 26: Representação dos objetivos e questões da pesquisa

Problema da Pesquisa

Objetivo Geral

Objetivos específicos

Questões da pesquisa

Levantar as informações
Dado os desafios e
disponíveis sobre as
Desenvolver uma
dificuldades em manter
atividades offshore e o
avaliação de
um padrão de
Como avaliar
modelo de embarcação
desempenho de um
desempenho comum em
performance de
conjunto de unidades FPSO, levantar potenciais
todas as embarcações
embarcações FPSO?
offshore, operadas por flutuantes de produção, métodos que apoiem o
Como a avaliação de
processo de análise de
armazenamento e
uma mesma empresa, fazperformance pode
performance, estruturar a
transferência de
se necessário a utilização
ajudar a gestão da
modelagem e fazer uma
petróleo (FPSO), a
de ferramentas de gestão
empresa?
análise comparativa de
partir de indicadores
capazes de controlar e
monitorar os resultados típicos coletados nesse um grupo de indicadores
em uma amostragem de
tipo de embarcação.
dos processos internos
sete embarcações.
dos navios
Fonte: Elaboração própria

Utilizando os métodos TOPSIS e AHP, foi apresentado e testado um modelo combinado
capaz de auxiliar no processo de análise de performance de FPSOs, definindo os pesos mais
apropriados para os indicadores, de acordo com a visão de especialistas da área de óleo e gás e,
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obtendo matrizes de ordenação globais e, separadamente, nas diferentes categorias,
respondendo, então, o primeiro questionamento da pesquisa.
Seguindo para o segundo questionamento, ranquear as setes embarcações, nos quatros
anos analisados, permite visualizar quais obtiveram os melhores e os piores posicionamentos e
reconhecer alguns dos motivos que as levaram a esses resultados, com intuito de identificar
processos críticos e proporcionar vantagem competitiva para a empresa.
Sendo assim, o trabalho confirma como os métodos multicritérios TOPSIS e AHP
podem apoiar no ordenamento das alternativas durante o processo de avaliação. Além do mais,
o método híbrido se provou capaz no sentido de facilitar o entendimento e exploração do
problema, oferecendo suporte adequado para a análise da performance das embarcações. Com
a utilização do AHP foi possível a definição de pesos consistentes para os critérios selecionados,
enquanto o método TOPSIS permitiu evitar inúmeros julgamentos das alternativas e obter
diferentes rankings, no qual o navio mais bem posicionado seria o mais próximo da solução
ideal.
As discussões teóricas, discutidas no capítulo três, foram de grande importância para o
desenvolvimento do trabalho, contribuindo de forma considerável no entendimento básico
sobre o tipo específico de unidade operacional em questão, bem como, no conhecimento dos
métodos, os diferentes contextos em que eles podem ser aplicados e como eles podem ser
adaptados, respeitando suas metodologias. E claro, no entendimento de como avaliar os
resultados e se manter competitivo é importante para se sustentar no mercado de qualquer setor,
inclusive no petrolífero. Nesse sentido, compreendeu-se a importância de desenvolver e utilizar
ferramentas e métodos de gestão que auxiliam no processo de tomada de decisão, de forma que
as empresas, áreas e/ou setores adaptem seus processos de negócio.
Com o desdobramento da pesquisa, identificou-se algumas sugestões de aprofundar o
estudo em trabalhos futuros, tais como:


Uma busca mais apurada sobre o dia a dia e histórico da empresa, que apoia na análise
e identificação dos desvios;



A utilização da metodologia de grupo focal, com um número maior de especialistas,
para a avaliação dos indicadores, como forma de confrontar as opiniões de todos os
membros do grupo e comparar com os resultados adquiridos com a aplicação de técnicas
teóricas;



Propor planos de ação que apoiariam na melhoria da execução das atividades de todas
as alternativas analisadas.
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