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Alguns autores afirmam que a imaturidade política de uma nação é fruto, também, 

do seu sistema de escolarização. Quanto mais uma sociedade se escolariza, da forma 

como hoje é feita, maior o abismo entre os domínios da tecnologia e da convivência 

social, se tornando um paradoxo perigoso. Sendo assim, é um risco à perpetuação do 

ser humano no planeta. A seriação do ensino, seu descolamento entre o ser e o saber, 

entre o corpo e a mente, dentre outros, desvinculou a escola da comunidade, do país, do 

mundo, a partir da alienação da própria pessoa em relação aos seus desejos e 

necessidades, seja ela aluno ou professor. O sentido da educação então se corrompe, 

quando se fragmenta, e torna-se perigoso ao retirar de seus atores principais o que mais 

lhes são caros como pessoas: suas diferenças, seus desejos, interesses, experiências.  

E quando um amável e profundo poço de curiosidades e conhecimentos 

consistentemente construídos com olhos e corações bem abertos – e quem a conhece 

sabe bem disso - me sugere um texto pra sua dissertação de mestrado, me ocorreu, e 

de pronto aprendi, que ali acontecia o casamento do ser e o saber, que ali o desejo da 

tecnologia se encontrava com o desejo da comunidade, intermediados pelos da Glícia, 

em suas escolhas, em suas diferenças, em seus saberes. Isso fez com que houvesse um 

sentido e ali, portanto, acontecia a educação.  

Pois essa tão desejada vinculação da escola à comunidade, do saber à vida, 

precisava esperar tanto tempo pra acontecer? Era necessário armazenar tantas 

informações de utilidades e sentidos duvidosos? Precisávamos termos sido tratados 

como tão iguais aos outros tão diferentes, despender tantos recursos e tempo, e somente 

experimentar uma educação desejada quando no mestrado? As razões e emoções, as 

motivações, que levaram Glícia a escolher o mestrado e a definir, dentre um sem número, 

o seu próprio objeto de pesquisa, seu desejo, estão presentes, também, desde nossas 

infâncias, em nossas brincadeiras, em nossas aprendizagens mais elementares, porém 

vitais, mesmo sem a escola – falar, andar, mamar... uma vez nas escolas essas 

motivações são, em geral, desperdiçadas.  

Façamos, portanto, de nossas escolas, em todos seus níveis, desde o pré-escolar, 

os nossos cursos de mestrado, onde caibam os encontros de nossos desejos com o dos 

outros, pois merecemos, e a humanidade precisa. 
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RESUMO 
 
 
 
 

O estudo tem por objetivo descrever, analisar e propor um conjunto de tecnologias 

aplicáveis ao auxílio da gestão da aquisição, do diligenciamento, da inspeção e da 

contratação de itens de suprimento que compõem um Empreendimento Complexo para, 

assim, permitir que as empresas EPCistas no Rio de Janeiro tenham ganhos de 

produtividade, sem perda da qualidade inerente ao processo. Os conceitos-chave que 

permeiam o trabalho giram em torno da tecnologia envolvida para otimizar a gestão de 

suprimentos de empresas que compõem a cadeia produtiva EPC. De modo a permitir 

uma melhor leitura do comportamento dos EPCistas no Rio de Janeiro e, 

consequentemente identificar as melhores práticas e ferramentas interativas mais 

aplicáveis a esse nicho, foi realizado um estudo aprofundado dos principais stakeholders 

que influenciam ou são influenciados por essa cadeia, tais como: visão do contratante, 

do fornecedor, do parceiro e de instituições de classe que atuam promovendo boas 

práticas de gestão do setor. O estudo, realizado através de entrevistas direcionadas aos 

principais stakeholders dos EPCistas, trás elementos que fundamentam a necessidade 

de implementação de soluções tecnológicas mais adequadas à evolução pela qual essa 

cadeia passará, influenciada especialmente pelas descobertas do Pré-Sal.  

 

 

Palavras – Chave: gestão de suprimentos, ferramentas interativas e cadeia produtiva do EPC, 

sustentabilidade. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The present study aims to describe, analyze and propose a set of technologies 

applicable to aid the management of the acquisition, the expediting, inspection and 

contracting supply items that compose a complex undertaking to thereby allow companies 

in EPCistas Rio de Janeiro have productivity gains without loss of quality inherent in the 

process. The key concepts that permeate the work revolve around the technology 

involved to optimize the supply management of companies that make up the supply chain 

EPC. To enable a better reading of the behavior of EPCistas in Rio de Janeiro and thus 

identify best practices and interactive tools most applicable to that niche, we performed a 

detailed study of the major stakeholders that influence or are influenced by the chain, such 

as: Vision of the contractor, supplier, partner and working-class institutions by promoting 

good management practices in the industry. The study, conducted through interviews of 

key stakeholders aimed to EPCistas, behind elements that underlie the need to implement 

technological solutions to the most appropriate evolution through which the chain will, 

especially influenced by the pre-salt discoveries. 

 

 

Key–words: supply management, interactive tools, and supply chain EPC, sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
1.1. Considerações iniciais 

 
 
 A energia é um vetor fundamental no processo de desenvolvimento econômico, 

social e cultural, representando um elemento estratégico a nível mundial. Após a 

Revolução Industrial, o consumo de energia acelerou, tornando-se a base da sociedade 

industrializada.  

 

O setor petrolífero passa, a partir de então, a representar uma das principais 

atividades econômicas, principalmente a partir do crescimento econômico e da pujante 

inovação tecnológica pela qual o mundo passou e vem passando desde o início do século 

XX, em especial a partir do período após II Guerra Mundial. Atualmente, o petróleo é a 

principal fonte energética primária, representando, em 2008 e 2009, ~33% e ~35%*, 

respectivamente, da energia consumida no mundo e o Brasil é o sétimo consumidor 

mundial dessa fonte (Figura 01).  

 

Figura 01– Projeções do consumo de energia primária no mundo 

                Fonte: Plano Estratégico Petrobras 2011-2015 

Segundo Yergin (1992), por quase um século e meio, os subprodutos do setor em 

estudo vem transformando a sociedade. Esta fonte energética traz consigo inúmeras 
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questões geopolíticas que influenciam a sociedade e as nações, assim como estas 

influenciam também, por sua vez, a dinâmica do setor. Apesar de haver várias outras 

fontes alternativas de geração de energia em estudo e em disseminação pelo mundo, a 

era do petróleo tende a continuar. 

 

E, entre todas as fontes de energia, o petróleo vem se mostrando 
a maior e mais problemática devido ao seu papel central, ao seu 
caráter estratégico, a sua distribuição geográfica, ao padrão 
recorrente de crise em seu fornecimento – e à inevitável e 
irresistível tentação de tomar posse de suas recompensas. Será 
extraordinário se chegarmos ao final deste século sem que a 
supremacia do petróleo seja testada ou desafiada novamente por 
crises políticas, tecnológicas, econômicas ou ambientais – quem 
sabe previstas ou até de surpresa. Nada menos se pode esperar 
de um século que é tão profundamente moldado e afetado pelo 
petróleo. (YERGIN, 1992, p. 822) 

 

 

A indústria do petróleo foi se consolidando ao longo do tempo, a partir de empresas 

com grande poder de investimento, representando uma considerável barreira à entrada 

de novas empresas neste mercado que, ao mesmo tempo, é complexo e rentável.  

 

As empresas do setor petróleo, nesse sentido, fizeram grandes investimentos em 

inovação tecnológica para aumento de capacidade produtiva e melhorias de processo, 

notadamente nas duas últimas décadas. Além disso, estão vivendo intensamente um 

processo de fusões e trocas de ativos e uma ampliação de seu core business com 

investimentos na exploração de novas fontes de energia. 

 

As empresas, de uma forma geral, estão buscando mudar seu posicionamento 

estratégico frente às mudanças externas e internas a elas, para que se adaptem às novas 

realidades de mercado e obtenham vantagens competitivas.  

 

As empresas deixam de viver suas realidades regionais e passam a enfrentar uma 

concorrência global na conquista de clientes cada vez mais exigentes e conscientes das 

questões econômicas, sociais e ambientais que os rodeiam. Elas passam a investir mais 
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na gestão empresarial, estruturando um plano de negócios sustentável para nortear seu 

posicionamento frente a seus stakeholders. 

 

Cada empresa tem um portfólio de recursos (físicos e financeiros) organizacionais 

(sistemas administrativos e cultura) e intangíveis (competências e habilidades, 

conhecimento, imagem, marca e patentes). Com base nos recursos disponíveis são 

consolidadas as vantagens competitivas identificadas pela visão estratégica da empresa. 

As oportunidades vislumbradas pelo conhecimento do mercado a ser explorado segundo 

recursos que a empresa pode mobilizar e organizar. (ASSUMPÇÃO, 2003)  

 

A relação de longo prazo melhora o desempenho da operadora de petróleo quanto 

de seus fornecedores, nos diversos elos da cadeia de suprimentos. Para fundamentar 

essa prática é essencial a coordenação de ações entre os parceiros do negócio, levando-

se em conta que a mudança tecnológica e o desempenho competitivo estão interligados. 

 

Percebe-se nessa ótica que as empresas pertencentes à cadeia produtiva em 

questão, conjuntamente, pode vir a construir novos processos de decisão sobre locação 

e uso de recursos tecnológicos e de gestão da interface entre as mesmas (relação 

contratante x contratada) para terem operações mais eficazes para atender aos diversos 

eventos da cadeia de suprimento. Esse modelo de atuação torna-se essencial para sua 

sustentabilidade em um universo altamente competitivo (Figura 02). 
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Figura 02– Política de Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores 

                Fonte: Plano Estratégico Petrobras 2011-2015 

 

 

Verificam-se as perspectivas da Petrobras para os investimentos no período 2011 

a 2015 que totalizam US$ 224,7 bilhões nas áreas de Exploração e Produção (E&P), 

Refino, Transporte e Comercialização (RTC), dentre outras, sendo que desse total, 

somente 5% serão investidos no exterior (Figura 03).  

 

 

 

 

 

[] 
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Figura 3 – Projeções de investimentos da Petrobras, comparativo entre 2011-15 e 

2010-2014 

                Fonte: Plano Estratégico Petrobras 2020 

 

Da mesma forma, outras importantes organizações do setor, como SHELL, 

CHEVRON, EXXONMOBIL e BP estão realizando investimentos no País, fortalecendo 

as suas presenças com aumento de produção, com projeções de ~3,7 Mboe/d em 2014, 

acima de 2,5Mboe/d até 2014, ~4,3 Mboe/d até 2013 e ~4,2 Mboe/d até 2015, 

respectivamente.  Portanto, para estes fins, além dos projetos já em curso, diversos 

novos projetos serão implantados ao longo dos próximos anos no setor. 

 

Não obstante, mediante aumento vertiginoso na capacidade produtiva dos 

campos petrolíferos, buscando aumentar valor agregado na comercialização do petróleo, 

o Brasil concentra desde já seus esforços na ampliação da capacidade de exploração, 

produção e refino. Com isso, os projetos chamados “EPCistas” tomam corpo consolidado 

à medida que as operadoras buscam reduções de risco, maior qualidade e prazos mais 

confiáveis.  

 

EPC é uma sigla de origem inglesa que significa um modelo de contratação, 

onde uma empresa ou um consórcio executa projetos englobando todas as etapas 

necessárias ao empreendimento, ou seja: engenharia (Engineering), suprimentos 

(Procurement), construção e montagem (Construction). Dessa forma a EPCista assume 

toda a responsabilidade perante a contratante, mesmo que para executar todas as fases 



20 

 

  

do projeto tenha que terceirizar parte do mesmo a empresas menores e mais 

especializadas em determinadas atividades. 

 

Busca-se, ao utilizar esse modelo, a formação de uma curva de aprendizado 

nessa indústria, para que o Brasil tenha domínio do conhecimento, da tecnologia, dos 

processos e dos subprodutos destes, tornando-se competitiva a nível global.  

 

O seminário "O EPC NO BRASIL – PRINCIPAIS GARGALOS: VISÃO 

PETROBRAS", que ocorreu em 09 de outubro de 2006 no Rio de Janeiro, apresentou 

alguns dados que fundamentam o exposto acima. Abaixo, destacam-se algumas 

ponderações que podem ser visualizadas amplamente no mercado do Rio de Janeiro:  

 

Quanto às atividades de engenharia, percebe-se: 

 

 Quantidade insuficiente de empresas de Engenharia dentro de um contrato EPC;  

 Qualificação deficiente das equipes de Engenharia;  

 Reduzido vínculo empregatício e grande rotatividade de mão de obra, direta e 

indireta;  

 Falta de cultura de planejamento nas atividades de Engenharia.  

 

Quanto às atividades de suprimento, nota-se: 

 

 Execução deficiente da atividade de diligenciamento;  

 Competitividade de fornecedor nacional (custo e prazo), principalmente para 

fabricantes de equipamentos de caldeiraria;  

 Uso de materiais mais nobres (super-duplex, titânio, etc.);  

 Atraso na entrega dos equipamentos pelo fornecedor por deficiência de 

gerenciamento da contratada, na inspeção, diligenciamento e embarque;  

 Logística (dificuldades aduaneiras).  

 

Quanto às atividades de construção e montagem: 
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 Pouca disponibilidade de locais com infra-estrutura adequada;  

 Demora na mobilização dos canteiros;  

 Falta de mão de obra qualificada em nível de supervisão e gerenciamento;  

 Falta de cultura de Planejamento e Controle;  

 Baixa produtividade;  

 Pouca tecnologia aplicada na atividade;  

 Antecipação da gestão e planejamento do comissionamento;  

 Preservação de materiais e equipamentos. 

 

Percebe-se que ainda há uma grande oportunidade de desenvolvimento para as 

EPCistas tornarem-se competitivas primeiramente no País. 

 

Esses estudo tem por objetivo destacar na EPCista o P, de Procurement, ou seja, 

Suprimentos, buscando entender melhor suas nuances, como: expectativas dos clientes; 

modelos de contratação; capacidade de atendimento; limitações e lições aprendidas no 

mercado nos últimos anos. 

 

A indústria de petróleo se caracteriza por um forte vinculo estrutural, de natureza técnica, 

produtiva e organizacional, entre empresa que, tradicionalmente são classificadas em 

vários setores de atividades – metalomecânica, eletrônica, química, serviços de 

engenharia e outros, de portes diversos e que possuem dinâmicas concorrências 

diferenciadas. (TEIXEIA E GUERRA, 2003) 

 

Uma plataforma de exploração ou de produção de petróleo, por exemplo, é um 

sistema complexo de produção intensivo em engenharia, de altos custo e feito por 

encomenda. O termo complexo é usado para refletir o grande úmero de componentes 

customizados é a abrangência e intensidade de conhecimentos e de habilidades 

requeridos na produção desses sistemas, entre outras críticas. 

 



22 

 

  

Empreendimentos complexos usualmente envolvem uma série de fases, incluindo 

a preparação da proposta para licitação, a conceituação e o detalhamento do design, a 

fabricação, a entrega, a instalação e o comissionamento, além de manutenção, algumas 

vezes a desativação. 

 

Segundos Teixeira e Guerra (2013), na indústria do petróleo, o 

arranjo organizacional típico de empreendimentos complexos tem 

tomado a forma de empresa vertical, em função da tendência por 

parte das companhias de petróleo de utilizarem contratos de 

serviços do tipo EPC. Nessa modalidade de contratação um único 

responsável se encarrega do fornecimento de uma intenção, 

responsabilizando-se pelas atividades do projeto executivo, pelo 

suprimento de matérias e equipamentos e pela construção e 

montagem. (ANP/PUC,1999; Dantas, 200) 

 

O uso cada vez maior de contratos do tipo EPC exige uma boa articulação entre 

as companhias de petróleo, a EPCista e um conjunto de fornecedores. Nessa estrutura 

vertical, as companhias de petróleo assumem um papel claramente coordenador em 

função de seu poder de compra e dos termos de cooperação estabelecidos por elas. Em 

seguida, vem as EPCistas que exercem considerável influência sobre os fornecedores 

de bens e serviços. Na perspectiva da empresa coordenadora, a rede pode assegurar o 

controle estratégico da cadeia produtiva. 

 

Buscando soluções para a variedade de problemas que a indústria EPC enfrenta 

no planejamento e na execução dos projetos de investimento em instalações do 

segmento de petróleo e gás, foi criado o Centro de Excelência EPC. Resultado de 

estudos realizados no âmbito do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de 

Petróleo e Gás Natural (PROMIMP), pelas diversas partes interessadas no assunto, a 

estruturação do CE-EPC foi lançado no 4º Workshop Nacional, em São Paulo- SP, em 

22 de novembro de 2006. 
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Em 23 de junho de 2008, foi realizada no Rio de Janeiro, na sede da Petrobras, a 

Assembléia de Fundação do CE-EPC, quando cerca de 60 entidades, entre empresas 

operadoras (PETROBRAS, Shell, Statoil/Hydro e RepsolYPF), fornecedores de bens e 

serviços, instituições de ensino e pesquisa, e entidades de classe (ABEMI, IBP, ONIP, 

SINAVAL, Sistema FIRJAN, ABCE, ABIMAQ, ABINEE, ABDIB, ABITAM, SIMECS, e 

ABENDI) assinaram o Estatuto do CE-EPC (Figura 04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 – Composição do CE-EPC de junho 2013 

Fonte: www.ce-epc.com.br 

 

 

O objetivo do Centro de Excelência em EPC é o de unir e potencializar os esforços 

destas empresas e entidades que possuem interesses comuns, para desenvolver ações 

visando o aumento da produtividade da indústria brasileira da cadeia de EPC e, 

consequentemente, o aumento da sua participação nos projetos de investimento das 

operadoras de óleo e gás no Brasil e no exterior, em bases competitivas e sustentáveis. 

 

1.2. A situação problema 

 

A necessidade da identificação de um conjunto de tecnologias aplicáveis ao auxílio 

da gestão da aquisição, do diligenciamento, da inspeção e da contratação de itens de 
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suprimento que compõem um Empreendimento Complexo para, assim, permitir que as 

empresas que atuam na cadeia produtiva EPC tenham ganhos de produtividade, sem 

perda da qualidade inerente ao processo. 

Programas de Governo (como PROMINP) e de diversas entidades (como CNI, 

ABEMI, ABIMAQ, ABINEE, etc.) que atuam com foco no desenvolvimento industrial, vem 

associando a utilização de novas tecnologias, de classe mundial, como parte da solução 

do problema de falta de competitividade e sustentabilidade da indústria brasileira. O setor 

vem fazendo investimentos nessa questão, valendo-se do trabalho produzido por 

incubadoras de empresas ligadas ao tema eletroeletrônico, porém os resultados 

aparentemente são compartilhados e implementados de forma não ordenada. 

A Petrobras tem importante papel nesse processo como a indutora de uma série 

de mudanças no modelo de gestão das empresas EPCistas e, consequentemente, nos 

demais elos da cadeia produtiva de petróleo e gás. 

Em sua criação, o grande desafio da Petrobras era se estruturar e se firmar no 

Brasil como empresa, formar pessoas com base de conhecimento da indústria e 

desenvolver um parque de refino no país com capacidade para processar o petróleo e 

produzir derivados a serem comercializados internamente. Posteriormente, devido à 

vulnerabilidade do país em relação às fontes externas de suprimentos e à balança de 

pagamentos, a Petrobras passa a ter como premente necessidade o aumento de sua 

capacidade produtiva. Para concretizar tal feito, seu desafio passa a ser a exploração de 

petróleo de campos gigantes em águas profundas e ultra profundas.  

Para tornar viável essa empreitada, ela desenvolve tecnologia de ponta na 

indústria, investe significativa no desenvolvimento de sua mão de obra e começa a exigir 

de seus fornecedores que sigam a mesma diretriz.  

 

Como pode ser visualizado abaixo, o trabalho em questão pretende averiguar 

como a cadeia EPC, no estado do Rio de Janeiro, promove a melhoria do processo de 

gestão da aquisição, diligenciamento, inspeção e contratação de itens de suprimento de 
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um empreendimento complexo na cadeia produtiva, valendo-se do uso de ferramentas 

interativas como tecnologia aplicável à gestão da cadeia de suprimentos. 

 

Elementos 

contextualizadores 

EC1 Mediante aumento vertiginoso na capacidade produtiva 

dos campos petrolíferos é necessária uma concentração de 

esforços na ampliação da capacidade de atendimento pelos 

EPCistas.  

EC2 Importância da busca de soluções referentes ao uso de 

recursos, importância na redução do risco do 

empreendimento, maior garantia da qualidade dos serviços 

e prazos mais confiáveis.  

EC3 O foco no desenvolvimento industrial vem associado à 

utilização de novas tecnologias, de classe mundial, como 

parte da solução do problema de falta de competitividade e 

sustentabilidade da indústria brasileira. Faz-se premente, 

portanto, o estudo quanto o uso das ferramentas interativas 

para gestão da cadeia produtiva EPC. 

 

Problema 
Entender como a cadeia EPC, no uso de ferramentas de 

gestão interativas, no estado do Rio de Janeiro, promove a 

melhoria do processo de gestão da aquisição, 

diligenciamento, inspeção e contratação de itens de 

suprimento de um empreendimento complexo na cadeia 

produtiva do EPC no Brasil.  

 

Quadro 01: Contextualização do problema 

 

Para promover a melhoria do processo de gestão da aquisição, diligenciamento, 

inspeção e contratação de itens de suprimento de um empreendimento complexo na 
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cadeia produtiva do EPC no estado do Rio de Janeiro, faz-se necessário conhecer e 

analisar o contexto nacional do setor Petróleo e Gás, onde a cadeia EPC está envolvida.  

 

A partir do estudo, é possível extrair contribuições teóricas para este campo de 

investigação. 

 
1.3. Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo geral  

O objetivo deste estudo é descrever, analisar e objetivar um conjunto de 

tecnologias aplicáveis ao auxílio da gestão da aquisição, do diligenciamento, da inspeção 

e da contratação de itens de suprimento que compõem um Empreendimento Complexo. 

 

Elementos 

contextualizadores 

EC1 Mediante aumento vertiginoso na capacidade produtiva dos 

campos petrolíferos, sendo necessária uma concentração de 

esforços na ampliação da capacidade de atendimento pelos 

EPCistas.  

EC2 Necessidade de busca de soluções referentes à otimização 

de recursos, com redução do risco do empreendimento, maior 

qualidade e prazos mais confiáveis.  

EC3 O foco no desenvolvimento industrial vem associado à 

utilização de novas tecnologias, de classe mundial, como parte 

da solução do problema de falta de competitividade e 

sustentabilidade da indústria brasileira. 

 

Problema Concluir como a cadeia EPC, no uso de ferramentas de gestão 

interativas, no estado do Rio de Janeiro, promove a melhoria do 
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processo de gestão da aquisição, diligenciamento, inspeção e 

contratação de itens de suprimento de um empreendimento 

complexo na cadeia produtiva do EPC no Brasil. 

Objetivo Geral 
Propor um conjunto de tecnologias aplicáveis ao auxílio da 

gestão da aquisição, do diligenciamento, da inspeção e da 

contratação de itens de suprimento que compõem um 

Empreendimento Complexo. 

 

Quadro 02: Contextualização do problema, ênfase no objetivo geral 

 
 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 
1. Identificar as principais ferramentas interativas necessárias à cadeia de 

suprimentos em um Empreendimento Complexo. Este diagnóstico objetiva 

identificar e avaliar os principais entraves tecnológicos dentro do processo de 

suprimento e estabelecer um conjunto de proposições estratégicas para resolver 

tais entraves e buscar consolidar, a partir dessas proposições, boas práticas, 

dentro de toda a cadeia de suprimentos. Isto se refletirá num ganho de 

competitividade, aumento da produtividade e redução de custos, de uma forma 

geral, na cadeia produtiva de EPC no Rio de Janeiro. Com as entrevistas, foi 

possível detectar que na empresa de GF, são usadas diferentes ferramentas 

interativas para cada setor. Para o planejamento e controle das atividades utiliza-

se o Primavera, para gerenciamento dos suprimentos o Hant e para a 

documentação o Project Wise. Já na firma de WO, emprega-se o SAP R3, 

ferramentas desenvolvidas internamente e outras ferramentas de mercado. Por 

sua vez, na corporação de EG, o que está em uso são softwares desenvolvidos 

especificamente para cada área da cadeia de Suprimentos. 
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2. Selecionar as ferramentas interativas mais adequadas à cadeia EPC a partir 

do entendimento das necessidades de cada principal stakeholder. As tecnologias 

a serem aplicadas à gestão da cadeia de suprimento EPC devem interagir com as 

utilizadas pelos principais fornecedores e, principalmente, pelos clientes. A partir 

do questionário realizado com stakeholders, foi possível perceber quais 

ferramentais são consideradas realmente importantes para suas empresas. GF e 

WO creem que o melhor é usar ferramentas interativas integradoras.  

 

3. Apresentar os recursos de tecnologia de gestão de suprimentos mais 

relevantes aplicáveis à cadeia produtiva EPC no Rio de Janeiro, detalhando suas 

funcionalidades, aplicabilidades e interações. Quanto à adoção do uso de 

ferramentas interativas, GF diz não haver barreiras em sua empresa e que ela 

deve ocorrer no momento que surgir a necessidade. Por sua vez, Wo mostra como 

motivações para sua aplicação a melhor tomada de decisão, maior visibilidade dos 

processos/fluxos, agilidade e integração dos processos; e como barreiras as 

restrições tecnológicas, alto custo, cultura dos empregados envolvidos e 

resistência à tecnologia. Na firma de EG a maior motivação foi aumentar a 

performance e padronização do setor de suprimentos ao se adotar uma ferramenta 

de gestão desenvolvida pela própria empresa. Já a principal dificuldade ocorreu 

na implantação do mesmo tendo em vista que cada equipe de suprimentos tinha 

sua própria metodologia de gestão e controle e, com o sistema, todo o processo 

foi uniformizado. 

 

 

 

Elementos 

contextualizadores 

EC1 Mediante aumento vertiginoso na capacidade 

produtiva dos campos petrolíferos, sendo necessária uma 

concentração de esforços na ampliação da capacidade de 

atendimento pelos EPCistas. 
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EC2 Necessidade de busca de soluções referentes à 

otimização de recursos, com redução do risco do 

empreendimento, maior qualidade e prazos mais 

confiáveis.  

EC3 O foco no desenvolvimento industrial vem associado à 

utilização de novas tecnologias, de classe mundial, como 

parte da solução do problema de falta de competitividade e 

sustentabilidade da indústria brasileira. 

Problema Concluir como a cadeia EPC, no uso de ferramentas de 

gestão interativas, no estado do Rio de Janeiro, promove a 

melhoria do processo de gestão da aquisição, 

diligenciamento, inspeção e contratação de itens de 

suprimento de um empreendimento complexo na cadeia 

produtiva do EPC no Brasil. 

Objetivo Geral Propor um conjunto de tecnologias aplicáveis ao auxílio da 

gestão da aquisição, do diligenciamento, da inspeção e da 

contratação de itens de suprimento que compõem um 

Empreendimento Complexo. 

 

 

 

 

Objetivos Específicos Identificar as principais ferramentas interativas necessárias 

à cadeia de suprimentos em um Empreendimento 

Complexo. 
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Selecionar das ferramentas interativas mais adequadas. 

Apresentar os recursos de tecnologia de gestão de 

suprimentos mais relevantes aplicáveis à cadeia produtiva 

EPC no Rio de Janeiro 

 

Quadro 03: Contextualização do problema, ênfase nos objetivos específicos 

 
 
 

1.4. Questões da pesquisa 

 
 
Considerando a função estratégica do mercado de energia para o 

desenvolvimento econômico e social de uma nação, torna-se importante identificar, na 

trajetória da Petrobras, a resposta a seguinte pergunta de pesquisa:  

 

Como a Petrobras adaptou a sua estratégia e organização frente às significativas 

mudanças ocorridas no mercado nacional e internacional de petróleo, gás e energia no 

período de 1998 a 2007, de forma a sobreviver, de maneira competitiva, nessa nova 

realidade de mercado estabelecida após 1997?  

 

Elementos 

contextualizadores 

EC1 Mediante aumento vertiginoso na capacidade produtiva dos 

campos petrolíferos, sendo necessária uma concentração de 

esforços na ampliação da capacidade de atendimento pelos 

EPCistas.  

EC2 Necessidade de busca de soluções referentes à otimização 

de recursos, com redução do risco do empreendimento, maior 

qualidade e prazos mais confiáveis.  
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EC3 O foco no desenvolvimento industrial vem associado à 

utilização de novas tecnologias, de classe mundial, como parte da 

solução do problema de falta de competitividade e 

sustentabilidade da indústria brasileira. 

Problema Concluir como a cadeia EPC, no uso de ferramentas de gestão 

interativas, no estado do Rio de Janeiro, promove a melhoria do 

processo de gestão da aquisição, diligenciamento, inspeção e 

contratação de itens de suprimento de um empreendimento 

complexo na cadeia produtiva do EPC no Brasil. 

Objetivo geral Propor um conjunto de tecnologias aplicáveis ao auxílio da gestão 

da aquisição, do diligenciamento, da inspeção e da contratação 

de itens de suprimento que compõem um Empreendimento 

Complexo. 

Objetivos 

específicos 

Identificar as principais ferramentas interativas necessárias à 

cadeia de suprimentos em um Empreendimento Complexo. 

Selecionar das ferramentas interativas mais adequadas. 

Apresentar os recursos de tecnologia de gestão de suprimentos 

mais relevantes aplicáveis à cadeia produtiva EPC no Rio de 

Janeiro. 

Questões Que tecnologias de gestão de suprimentos são utilizadas pelos 

principais stakeholders? 

Os empreendimentos complexos diferem entre si na necessidade 

de ferramentas interativas para gestão da cadeia de suprimentos? 

Quais as ferramentas consideradas mais adequadas 

tecnologicamente pelo mercado para a promoção da melhoria no 
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processo de gestão da aquisição, diligenciamento, inspeção e 

contratação de itens de suprimento? 

Itens de suprimentos diferentes (tangíveis e intangíveis) devem 

ser geridos de forma diferente influenciando no tipo de ferramenta 

interativa necessária? 

 

Quadro 04: Contextualização do problema, ênfase nas questões interentes ao 

problema 

1.5. Contribuição e relevância científica 

 
Os resultados desse projeto serão fundamentais para, no ponto de vista 

acadêmico, consolidar a participação das universidades (em especial da UFF) e suas 

incubadoras na solução de problemas tecnológicos ligados ao desenvolvimento industrial 

da cadeia de suprimentos EPC. 

 

Do ponto de vista da cadeia produtiva, contribuirá para: 

 

Melhorar a produtividade, reduzir custos e alavancar a cadeia de suprimento de 

Empreendimentos Complexos, ou seja, a relação entre Operadoras e os seus 

fornecedores (EPCistas, Fornecedores de Bens e Serviços, Empresas de Engenharia e 

Classificadoras, entre outras), através da aplicação de ferramentas interativas de gestão. 

 

1) Promover o compartilhamento de conteúdo e tecnologia de universidades e 

empresas referência do Brasil e/ou do mundo, sob o aspecto relacionado no 

problema dessa pesquisa, para a cadeia de suprimentos EPC no Brasil. 

 

2) Disseminar o produto final do projeto de pesquisa na cadeia de suprimentos EPC 

no Brasil através dos principais canais de comunicação já existentes para esse 

mercado. 
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A Mestranda é membro de uma associação de classe, cujo foco é disseminar boas 

práticas entre os EPCistas no âmbito do segmento petróleo e gás e é funcionária de uma 

federação de indústrias, onde uma de suas responsabilidades é realizar a aproximação 

da indústria offshore e sua cadeia produtiva, buscando tornar essa última competitiva e 

sustentável a nível internacional. A cadeia EPC é parte integrante da cadeia fornecedora 

do setor petróleo e gás, tornando o produto resultado desse trabalho muito relevante para 

a sua atividade profissional e consequentemente para a empresa para a qual trabalha. 

 

Este documento busca ultrapassar as fronteiras da academia, apontando a 

realidade vivenciada por empresas situadas em um mercado estratégico, altamente 

competitivo e influenciado por mudanças geopolíticas significativas.  

 

Cabe ressaltar a necessidade de uma maior aproximação entre o ambiente 

acadêmico e o empresarial é um fato que não pode ser descartado e que deve ser cada 

vez mais buscado por ambos os lados. 

 

1.6. Delimitação do estudo 

 

O presente estudo tem como objetivo, através da descrição e análise minuciosa 

das necessidades da cadeia EPC, propor um conjunto de tecnologias aplicáveis ao 

auxílio da gestão da cadeia de suprimentos de um Empreendimento Complexo (Offshore, 

Onshore e Downstream) no Rio de Janeiro. Observa-se como limitadores de escopo, a 

restrição da abrangência regional do estudo, do tipo de empreendimento alvo da 

pesquisa de campo e a própria cadeia produtiva envolvida. 

 

Não é objetivo do estudo uma análise aprofundada de todas as mudanças 

organizacionais vividas pelo tipo de empreendimento definido no escopo, seus impactos 

em outras regiões do Brasil, bem como o uso de ferramentas tecnológicas com outras 

finalidades senão as delimitadas no escopo do trabalho.  
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O fato de se tratar de uma pesquisa exploratória representa outro limitador, não 

sendo aplicável a outras realidades, tendo em vista a cadeia de suprimentos do EPC no 

Rio de Janeiro ter especificidades próprias que nesse estudo não são comparadas a 

outros setores da economia. 

 

A limitação temporal do estudo foi dada pelos próprios entrevistados durante a 

pesquisa de campo, ou seja, o período compreendido entre 2006 e 2011, momento em 

que houve mudanças significativas no processo de posicionamento estratégico da 

empresa âncora, no caso a Petrobras, o que influenciou significativamente a mudança 

no modelo de negócio dos EPCistas. 

 

Cabe destacar que o estudo não objetiva fazer julgamento de valor em relação às 

estratégias adotadas pelas empresas, nem mesmo propor alternativas com relação ao 

seu posicionamento frente ao mercado, somente alternativas de tecnologias que poderão 

vir a ser empregadas para melhoria de seu desempenho. 

 

1.7. Organização do estudo 

 

 

O presente trabalho está organizado de forma a propiciar o entendimento das 

etapas que norteiam o estudo e a lógica utilizada para fundamentar o texto escrito através 

da experiência e vivência de campo dos entrevistados. Está dividido em 7 capítulos, 

compostos da seguinte maneira: 

 

 Capítulo 1 – Introdução: apresenta a situação problema a ser trabalhada no estudo 

em questão, assim como seus objetivos e questões a serem respondidas, 

mostrando as contribuições e delimitações do trabalho. 

 Capítulo 2 – Referencial Teórico: apresenta uma revisão da literatura que foi usada 

como sustentação para a presente pesquisa. Para descrever e analisar o uso das 
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ferramentas interativas nas cadeias produtivas EPC foram utilizadas teorias sobre 

os ambientes organizacionais delimitados no horizonte do estudo, assim como 

conhecimentos sobre gestão de sustentável da cadeia suprimentos, ferramentas 

de automação, logística empresarial e gestão de stakeholders. 

 Capítulo 3 – Metodologia: detalha os aspectos metodológicos utilizados na 

pesquisa. Neste contexto, é mostrado que o trabalho em questão está baseado 

em metodologias de pesquisa exploratória com pesquisa de campo e análise 

qualitativa de dados.  

 Capítulo 4: Desenvolvimento: apresentado nos tópicos a seguir: 

o A cadeia produtiva EPC e seus stakeholders: introduz a cadeia produtiva 

EPC no Brasil, detalhando mais sua atuação no Rio de Janeiro e sua 

relação com seus stakeholders. 

o Contexto Externo: descreve, considerando o período estudado, o contexto 

externo aos EPCistas através de uma análise do ambiente geral, elementos 

que afetam as empresas como um todo, e do ambiente específico, 

elementos que têm uma relação direta com a grande âncora do processo, 

a Petrobras. 

o A utilização de ferramentas interativas na gestão de suprimentos das 

empresas da cadeia EPC (2006-2011): descreve o conceito das tecnologias 

utilizadas na gestão de suprimentos no setor petróleo e gás, o 

comportamento da cadeia EPC ao longo dos últimos 5 anos e as 

ferramentas interativas que vem sendo utilizadas pelas operadoras e a 

necessidade de integração dessas com as de seus EPCistas. 

 

 Capítulo 5 – Conclusão: apresenta as principais conclusões sobre as 

ferramentas interativas mais utilizadas pelas empresas da cadeia EPC, suas 

vantagens, desvantagens, a crescente exigência das empresas contratantes e 
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as tecnologias de ponta que estão sendo incorporadas por esse mercado. São 

feitas também sugestões para trabalhos futuros. 

 Capítulo 6 – Lista de referências 

 Capítulo 7 – Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 – Organização da Pesquisa 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O presente trabalho está organizado de forma a propiciar o entendimento das 

etapas que norteiam o estudo e a lógica utilizada para responder as questões chaves 

propostas para resolver o problema ora apresentado, qual seja: concluir como a cadeia 

EPC, no uso de ferramentas de estão interativas, no estado do Rio de Janeiro, promove 
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a melhoria do processo de gestão da aquisição, diligenciamento, inspeção e contratação 

de itens de suprimento de um empreendimento complexo na cadeia produtiva do EPC no 

Brasil.  

A fundamentação do estudo partirá do referencial teórico e de texto escrito através 

da experiência e vivência de campo dos entrevistados.  

 

 

 

Elementos 

contextualizadores 

EC1 Mediante aumento vertiginoso na capacidade produtiva dos 

campos petrolíferos, sendo necessária uma concentração de 

esforços na ampliação da capacidade de atendimento pelos 

EPCistas.  

EC2 Necessidade de busca de soluções referentes à otimização 

de recursos, com redução do risco do empreendimento, maior 

qualidade e prazos mais confiáveis.  

EC3 O foco no desenvolvimento industrial vem associado à 

utilização de novas tecnologias, de classe mundial, como parte 

da solução do problema de falta de competitividade e 

sustentabilidade da indústria brasileira. 

Problema Concluir como a cadeia EPC, no uso de ferramentas de gestão 

interativas, no estado do Rio de Janeiro, promove a melhoria do 

processo de gestão da aquisição, diligenciamento, inspeção e 

contratação de itens de suprimento de um empreendimento 

complexo na cadeia produtiva do EPC no Brasil. 

Objetivo geral Propor um conjunto de tecnologias aplicáveis ao auxílio da 

gestão da aquisição, do diligenciamento, da inspeção e da 
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contratação de itens de suprimento que compõem um 

Empreendimento Complexo. 

Objetivos 

específicos 

Identificar as principais ferramentas interativas necessárias à 

cadeia de suprimentos em um Empreendimento Complexo. 

Selecionar das ferramentas interativas as mais adequadas e 

apresentar os recursos de tecnologia de gestão de suprimentos 

mais relevantes aplicáveis à cadeia produtiva EPC no Rio de 

Janeiro. 

Questões Que tecnologias de gestão de suprimentos são utilizadas pelos 

principais stakeholders? 

Os empreendimentos complexos diferem entre si na 

necessidade de ferramentas interativas para gestão da cadeia 

de suprimentos? 

Quais as ferramentas consideradas mais adequadas 

tecnologicamente pelo mercado para a promoção da melhoria 

no processo de gestão da aquisição, diligenciamento, inspeção 

e contratação de itens de suprimento? 

Itens de suprimentos diferentes (tangíveis e intangíveis) devem 

ser geridos de forma diferente influenciando no tipo de 

ferramenta interativa necessária? 

Conceitos-chave Tecnologias aplicáveis 

Processo de gestão de suprimentos 

Empreendimentos complexos 

Gestão sustentável / Competitividade empresarial / Alta 

performance 

Stakeholders, definições e abordagens 
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Quadro 05: Contextualização do problema, ênfase nos conceitos-chave do 

estudo 

 
Esse capítulo tem como objetivo apresentar as teorias que foram usadas como 

base de sustentação para a pesquisa do processo de descrição, análise e proposição do 

uso de ferramentas interativas nas cadeias produtivas EPC no Rio de Janeiro, no período 

definido pelos entrevistados durante a realização da pesquisa de campo, ou seja, 2006 a 

2011. Este referencial teórico é dividido em duas partes: entendimento da gestão 

sustentável da cadeia de suprimentos EPC no Rio de Janeiro e evolução dos conceitos 

e aplicação das ferramentas interativas essenciais à gestão da cadeia de suprimentos.  

 

A primeira parte pretende mostrar como a gestão sustentável da cadeia de 

suprimentos EPC no Rio de Janeiro evoluiu de maneira dinâmica. Este conhecimento das 

estruturas e ambientes organizacionais serviu de base para o estudo em questão e 

possibilitou uma melhor compreensão dos seus aspectos endógenos e exógenos.  

 

A segunda parte deste capítulo mostra a evolução dos diversos conceitos e 

aplicação de ferramentas interativas essenciais a gestão da cadeia de suprimentos 

refletindo assim na mudança de posicionamento das EPCistas no âmbito do Rio de 

Janeiro frente a suas concorrentes a nível global. 

 

2.1. Entendimento da gestão sustentável da cadeia de suprimentos EPC no Rio de 

Janeiro 

 
 

 O mundo atual é marcado pela velocidade das transformações provocadas pela 

tecnologia o que torna qualquer ambiente altamente competitivo. Ao mesmo tempo em 

que as empresas são grandes responsáveis pela velocidade com que as mudanças 

ocorrem na sociedade, elas também sofrem diretamente seus efeitos. 
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Organizações são entidades sociais, orientadas por metas, 

projetadas como sistemas de atividades deliberadamente 

estruturados e coordenados e ligados ao ambiente externo. O 

elemento chave de uma organização não é um edifício, ou um 

conjunto de planos de ação e procedimentos, na realidade as 

empresas são formadas de pessoas e de relacionamentos 

recíprocos. (DAFT, 2008, p.10)  

 

O desafio na gestão de relacionamentos, para além dos custos de 

transação, extrapola o campo de interesse da sustentabilidade e 

se coloca para a gestão de cadeias como um todo; isto é, a 

necessidade de desenvolvimento de relacionamentos 

colaborativos aplica-se de forma mais ampla. Particularmente na 

Gestão Sustentável da Cadeia de Suprimentos esse desafio se 

aplica na inovação em processos e design de produtos, que 

fundamentalmente depende da colaboração entre parceiros. 

(BRITO, BERARDI, 2010, p.155-169) 

 
2.1.1. Organizações como Sistema 

 
 
 De acordo com Porter e Van Der Linde (1995) “a pressão regulatória também seria 

um estímulo à inovação nas empresas, superando a inércia e incentivando a criatividade 

nas organizações”. Para a abordagem sistêmica, as organizações são sistemas. De 

acordo com Robbins (2001), “sistema é um conjunto de partes inter-relacionadas e 

independentes dispostas de uma maneira que produz um todo unificado”.  

 

 Existem dois tipos de sistemas: fechados e abertos. Os sistemas fechados 

encontram-se isolados, sem interação o ambiente, ou seja, não influenciam e nem são 

influenciados por ele. A visão mecanicista de Taylor sobre as pessoas e as organizações 

representa um exemplo de perspectiva de sistemas fechados. Já os sistemas abertos 

estão em constante interação com o ambiente em que estão inseridos. (ROBBINS, 2001)  
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Os sistemas orgânicos (vivos) são caracterizados como sistemas abertos, que 

trocam matéria e energia regularmente com o meio ambiente. Desse modo, geram um 

processo de constante adaptação para garantir sua sobrevivência. A partir dessa 

abordagem, as organizações são tratadas também como sistemas orgânicos e abertos, 

pois dependem do relacionamento entre diversas variáveis internas e externas que 

afetam seu posicionamento. 

 

Esta interação entre a organização e seu meio externo pode ser percebida também 

na sua estrutura interna, visto que as pessoas e as áreas em que atuam dependem uns 

dos outros e precisam trabalhar de forma cooperativa para gerar entregas ao mercado. 

(DAFT, 2008) 

 

Outro fator relavante considerado na análise das organizações EPCistas, assim 

como nas demais é que, fundamentalmente, são compostas por pessoas. Os indivíduos 

têm características, objetivos, valores, necessidades, tanto pessoais quanto profissionais 

diferentes e levam sua história para o ambiente de trabalho, influenciando assim o 

ambiente organizacional. O desenvolvimento da capacidade colaborativa, através da 

curva de aprendizado e a inovação gerada nas interações com stakeholders podem 

compor uma competência diferenciadora nas empresas. 

 

Entre as entradas para um sistema organizacional estão os seguintes recursos: 

físicos, financeiros, de pessoal, informações, matérias primas e etc. A partir de interações 

diversas, as entradas se transformam em algo de valor que é resulta em entregas ao 

ambiente externo, como produtos e serviços, satisfação dos funcionários, premiações, 

poluição e outros subprodutos do processo de transformação (Figura 05). 
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Figura 6 – Sistema aberto e seus subsistemas 

Fonte: Daft, 2008 
 

De acordo com o esquema de sistema desenvolvido por Daft (2008), os sistemas 

são constituídos de vários subsistemas que desempenham funções específicas e 

necessárias à sobrevivência da organização. 

 
Para entendimento do processo de entradas e saídas da cadeia de suprimentos 

do EPC faz-se necessária à compreensão de como as definições e conceitos vem sendo 

trabalhados ao longo dos últimos anos 

 
Para Andersen e Skjoett-Larsen (2009), a gestão da cadeia de suprimentos 

representa uma área de forte importância estratégica por aspectos como: competição 

global, outsorcing de atividades não centrais, pequeno ciclo de vida de produtos e 

compreensão de tempo em diferentes etapas da cadeia. A capacidade em estabelecer 

um estreito e profícuo relacionamento com parceiros estratégicos tornou-se fator crucial 

para criar vantagem competitiva. 

 

 

 

2.1.2. Ambientes externo e interno da cadeia EPC 

 
 

O ambiente organizacional é definido por Daft (2008) como sendo “todos os 

elementos que existem fora dos limites da organização e têm potencial para afetar a 

organização como um todo ou parte dela”.  

 

O nicho de atuação da organização EPC e os setores externos com os quais 

interage para atingir suas metas são, para efeito desse estudo, a execução de projetos 

de empreendimentos offshore. 

 

Um contrato de engenharia, suprimento, construção sob os termos 

de preço fixo, construção com programação intensiva. Esse é 
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denominado também como um contrato turn-key. Normalmente é 

utilizado na construção de projetos de finalidade única, 

especialmente quando o contratador concorda com uma grande 

variedade de responsabilidades, incluindo os deveres de prestar a 

concepção do projeto, engenharia, aquisições e construção das 

instalações. Esse contrato permite preparar procedimentos de 

arranque, para conduzir testes de desempenho, para criar manuais 

de operação e treinar pessoas para operar as instalações. (Fonte: 

USLegal.com) 

 

 

Dessa forma, para que a empresa atinja seus objetivos, ela passa a ter que ampliar 

sua visão, englobando todos os seus stakeholders, que representam as partes 

interessadas a seu negócio, influenciando tanto positiva quanto negativamente. 

 

Com o ambiente cada vez mais competitivo, os desafios dos EPCistas em se 

manter atuantes, tendo em vista as necessidades dos seus stakeholders e a alta 

agressividade e capacidade instalada de seus concorrentes estrangeiros. 

Stakeholder (em português, parte interessada ou interveniente), é um termo usado 

em diversas áreas como administração e arquitetura de software referente às partes 

interessadas que devem estar de acordo com as práticas de governança corporativa 

executadas pela empresa.  

O termo ficou conhecido atráves do filósofo Robert Edward Freeman. Segundo 

ele, os stakeholders são elementos essenciais ao planejamento estratégico de negócios. 

De maneira mais ampla, compreende todos os envolvidos em um processo, que pode 

ser de caráter temporário (como um projeto) ou duradouro (como o negócio de uma 

empresa ou a missão de uma organização). 

Conforme MITCHELL et al, existem sete tipos de stakeholders, que são 

classificados em:  

http://definitions.uslegal.com/e/engineering-procurement-and-construction-contract/
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 Stakeholder Adormecido: É aquele que tem poder para impor sua vontade na 

organização, porém não tem legitimidade ou urgência e assim seu poder fica 

em desuso, tendo ele pouca ou nenhuma interação com a empresa. Entretanto, 

a gestão deve conhecer stakeholder para monitorar seu potencial em conseguir 

um segundo atributo. 

 

 Stakeholder Arbitrário: É aquele que possui legitimidade, mas não tem poder 

de influenciar a empresa e nem alega urgência. A atenção que deve ser dada 

a essa parte interessada diz respeito à responsabilidade social corporativa, pois 

tendem a ser mais receptivos. 

 

 Stakeholder Reivindicador: Quando o atributo mais importante na 

administração do stakeholder for urgência, ele é reivindicador. Sem poder e 

sem legitimidade, não devem atrapalhar tanto a empresa, porém devem ser 

monitorado quanto ao potencial de obterem um segundo atributo. 

 

 Stakeholder Dominante: É aquele que tem sua influência na empresa 

assegurada pelo poder e pela legitimidade. Esse espera e recebe muita atenção 

dela. 

 

 Stakeholder Perigoso: Quando há poder e urgência, porém não existe a 

legitimidade, o que existe é um stakeholder coercitivo e possivelmente violento 

para a organização, o que pode ser um perigo, literalmente. 

 

 Stakeholder Dependente: É aquele que tem alegações com urgência e 

legitimidade, porém dependem do poder de outro stakeholder para verem suas 

reivindicações sendo levadas em consideração. 
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 Stakeholder Definitivo: Quando o stakeholder possui poder e legitimidade ele 

praticamente já se configura como definitivo. Quando, além disso, ele alega 

urgência, os gestores devem dar atenção imediata e priorizada a esse. 

 

Num sentido mais estrito e utilizado para efeitos desse estudo, stakeholders são 

grupos ou pessoas que a organização precisa para sobreviver como: acionistas, 

funcionários, clientes, fornecedores e entidades governamentais. Considerando um nível 

mais amplo, um interessado é qualquer grupo ou indivíduo que possa afetar ou ser 

afetado pelo desempenho da organização em termos de seus produtos, políticas e 

processos operacionais. 

 

Sendo assim, diversos são os grupos que compõem os stakeholders da cadeia 

EPC (Figura 06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Modelo dos Stakeholders 

Fonte: ONIP 2010 
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Com esta teoria, percebe-se que o relacionamento estabelecido com as partes 

interessadas é fundamental para a sobrevivência da empresa, se tornando) competitiva, 

lucrativa, garantindo assim sua sustentabilidade continuada. 

 

 
2.1.3. Desafios da cadeia EPC 

 

Um dos desafios da cadeia EPC em atendimento às demandas das Operadoras, 

em especial à Petrobras, é a integração à gestão dos suprimentos das questões 

ambientais e sociais, seja por ação espontânea, ou por pressões externas aos negócios. 

 
Com o movimento de globalização e o forte avanço tecnológico, as relações entre 

as empresas e suas indústrias cresceram e se aprofundaram, caracterizando um 

ambiente extremamente competitivo.  

 

Neste sentido, faz-se necessário identificar no âmbito da gestão da cadeia de 

suprimentos EPC no Rio de Janeiro: 

 Atual estado da arte e as melhores práticas; 

 Métodos e tecnologias efetivas; 

 Desenvolvimentos recentes; 

 Identificar as ferramentas eletrônicas interativas para auxiliar na implementação 

de programas de gerenciamento de suprimentos; 

 Controle de documentação e rastreabilidade. 

 

Pode-se apontar como resultados factíveis através do uso de ferramentas 

interativas adequadas ao ambiente da cadeia EPC: redução de custos operacionais, 

redução dos desperdícios, integração de fornecedores no processo de tomada de 

decisão, estratégias de compras diferenciadas, substituição de materiais e matérias 

primas, melhor utilização de recursos naturais, desenvolvimento mais eficiente de novos 

produtos, inventivos à inovação e outros. 
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Durante a pesquisa realizada, todos os entrevistados veem o uso da tecnologia 

como algo vital nas empresas. Além disso, WO e EG enfatizam o fator tempo como 

determinante para o uso desses artifícios e citam a velocidade e confiabilidade como fator 

agregado. 

 

Almoxarifado, Logística, Suprimentos e Estoque são as áreas que demandam o 

uso de ferramentas interativas para gestão da cadeia de suprimentos na empresa de WO. 

Enquanto isso, na firma de EG, os departamentos que interagem com o setor de 

Suprimentos e utilizam ferramentas interativas são os de Engenharia, Planejamento, 

Qualidade (Recebimento), Construção (Produção), Transportes (Multi-Modais), 

Financeira e Tributária (Fiscal). 

 

A OCDE ressalta que a competitividade é o grau pelo qual uma nação pode, dado 

o livre comércio e condições justas de mercado, produzir bens e serviços que cumpram 

às exigências destes mercados enquanto, simultaneamente, mantem e expandem as 

rendas reais de sua população no longo prazo (MATTOS, 2006). 

 

Porter (1999) apresenta um modelo macroeconômico caracterizado pelo 

“diamante nacional“, onde considera a produtividade, inovação e crescimento das 

organizações como sendo relativos a quatro aspectos do ambiente, conforme observado 

abaixo (Figura 07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Modelo 

Fonte: Porter, 1999 
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Vários autores evidenciam a existência de alguns fatores que seriam 

determinantes desta competitividade e destacam três grupos deles: 

 

 Fatores estruturais: caracterizados principalmente pela limitação da 

capacidade de intervenção da empresa, seja através da concorrência dos 

mercados, da configuração da indústria, seja do regime de incentivos e da 

regulação da concorrência.  

 

 Fatores sistêmicos: constituídos pelos fatores exógenos a empresa que detém 

escassa ou nenhuma possibilidade de intervir. Podem ser divididas nas 

naturezas: macroeconômicas, político-institucionais, legais-regulatórios, 

infraestruturas, sociais e internacionais. 

 

 Fatores empresariais: caracterizados pelo poder de decisão da e referem-se, 

principalmente, a quatro áreas de competência empresarial: gestão, inovação, 

produção e recursos humanos. 

 

Neste sentido, avaliar a competitividade de uma EPCista vai além da verificação 

de sua participação de mercado, sejam endógenas, sejam exógenas. Cada mercado 

possui um padrão de competitividade que influenciará nas estratégias competitivas 

adotadas pelas empresas de sua cadeia produtiva.  

 

2.2. A evolução dos conceitos e aplicação das ferramentas interativas essenciais à 

gestão da cadeia de suprimentos 

Estudos realizados da gestão da cadeia de suprimentos de modo geral chamam 

atenção sobre a importância de relações estratégicas entre empresas âncoras 

(contratantes) e seus fornecedores (diretos e indiretos). 

“Política da cadeia de suprimento como forma pela qual as operações da cadeia 

influenciam seu comportamento” e apontam a administração dos relacionamentos como 
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uma das questões-chave para a gestão efetiva da cadeia de suprimento (Slake et al. 

2002, p. 436).  

Como pode-se verificar nas observações feitas pelos autores cujos textos estão 

destacados a seguir, a cadeia e suprimento é um processo integrado, através do qual 

materiais e equipamento são identificados, adquiridos, recebidos e entregues 

efetivamente. 

 

Compreende-se como cadeia de suprimentos, um conjunto de 

instalações dispersas geograficamente interagindo entre si. Como 

exemplos dessas instalações têm-se: fornecedores de matéria-

prima, plantas produtivas, centros de distribuição, varejistas, estoque 

em trânsito, produtos intermediários e produtos acabados entre as 

instalações. (YIN, 1991, APUD SOUZA, CARVALHO, LIBOREIRO, 

2006); (MARCOS B. DE OLIVEIRA, et al 2008, pág 02) 

 

É interessante observar que a definição dada pelo Council of 

Logistics Management para o SCM, “Gerenciamento da cadeia de 

suprimentos é a coordenação estratégica e sistêmica das funções de 

negócio tradicionais bem como as ações táticas que perpassam 

essas funções numa companhia e através de negócios dentro da 

cadeia logística com o propósito de aprimorar a performance de 

longo prazo das companhias individualmente e da cadeia de 

suprimentos como um todo. (MARCOS B. DE OLIVEIRA, et al 2008, 

pág 04) 

 

O Supply Chain Management é uma forma integrada de planejar, 

controlar e otimizar o fluxo de bens ou produtos, informações e 

recursos, desde os fornecedores até o cliente final, administrando as 

relações de logística na cadeia de suprimentos, que representa uma 

rede de organizações, ligada nos dois sentidos, e os diferentes 

processos e atividades que produzem valor na forma de produtos e 

http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg4/anais/T7_0071_0132.pdf
http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg4/anais/T7_0071_0132.pdf
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serviços que são postos nas mãos do consumidor final”. 

(WASHIGNTON L. H. P. RODRIGUES, et AL 2004) 

 

Segundo Porter (1986), é necessário gerenciar os elos da cadeia de valor 

constituída pelos processos de negócios entre as empresas da referida cadeia, reduzindo 

ou retirando atividades que não agreguem valor ao produto e construindo ou 

reformulando outras que possam adicionar ainda mais valor ao comprador.  

 

O conceito de gestão da cadeia de suprimentos evoluiu significativamente com o 

tempo, assumiu diferentes conotações em diversos contextos, ganhando uma 

complexidade que impede a elaboração de um conceito único e consensual. São 

inúmeras as definições reconhecidamente válidas.  

 

Porter (2004) ressalta o papel da concorrência no sucesso ou fracasso das 

empresas onde a ideia de estratégia competitiva visa estabelecer uma posição lucrativa 

e sustentável contra as forças que determinam a concorrência nessa mesma indústria. A 

vantagem competitiva surge fundamentalmente da geração de valor que uma empresa 

consegue criar para seus compradores, que ultrapasse seus custos e que o sobreponha 

a seus concorrentes. 

 

O planejamento para aquisições influencia todas as atividades da cadeia de 

suprimentos e tem impacto particular no cronograma do projeto em execução pelo 

EPCista. 

 

A estratégia de aquisição de suprimentos de projeto articula a metodologia do 

projeto para abastecimento dos materiais, equipamentos e subcontratados necessários, 

identificando como os fornecedores serão selecionados e os tipos de arranjos comerciais 

a serem empregados com os mesmos.  

 

Uma estratégia de sucesso requer que os gerentes de suprimento saibam os 

objetivos do projeto e os direcionadores do negócio, os procedimentos, as limitações e 

ftp://www.usjt.br/pub/revint/97_37.pdf
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os procedimentos de sua própria empresa, os itens que estão adquirindo e o mercado 

fornecedor. Podem ser necessárias etapas de pré-qualificação ou visitas aos 

fornecedores, assim como verificações de dados históricos e auditorias. 

 

A função da aquisição possui a responsabilidade de adquirir os bens (materiais e 

equipamentos) para o projeto, em alinhamento com as especificações e de acordo com 

o cronograma e o orçamento do projeto. Isso inclui a identificação, a qualificação dos 

fornecedores, a emissão de pedidos de cotação, a avaliação de propostas e a execução 

e gerenciamento das ordens de compra. São dois os grupos de compra: estratégico, 

através do gerenciamento do relacionamento com os fornecedores-chave e tático, 

através da responsabilidade de viabilizar materiais e equipamentos para o projeto. 

 

A subcontratação possui a responsabilidade de administrar o contrato de execução 

(identificando e qualificando contratados e subcontratados) em alinhamento com as 

especificações e de acordo com o cronograma e com o orçamento do projeto. 

 

O diligenciamento possui a responsabilidade de entregar aos fornecedores em 

tempo e em consistência os termos de ordem de compra e contrato, devendo ser um 

processo planejado, ordenado e sistematizado em que a informação é assegurada e 

distribuída em tempo hábil. 

 

Como benefícios ao bom diligenciamento temos o desempenho dos contratados e 

fornecedores planejados e revistos regularmente, os problemas evitados e ou detectados 

proativamente, as deficiências corridas e a conformidade garantida. 

 

Gerenciamento da qualidade dos fornecedores (GQF) é uma etapa separada do 

diligenciamento, sendo um sistema de processos e procedimentos usado para assegurar 

que a qualidade dos materiais e equipamentos adquiridos realmente estejam de acordo 

com os requerimentos do projeto. As organizações identificam um mal GQF como um 

dos maiores riscos para entrega com sucesso dos projetos de grandes 

empreendimentos. Esses riscos podem ser resumidos em: perspectivas de negócios 
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futuros, relacionamento com o cliente, segurança pública, segurança das instalações e 

pessoas envolvidas, além de custos operacionais. 

 

Transporte e logística envolvem planejar, controlar e executar as entregas de 

materiais e equipamentos nos canteiros de obra no prazo previsto. Essas atividades 

devem ser coordenadas com as necessidades dos cronogramas de engenharia, de 

suprimentos e de construção e devem ser consideradas durante a fase de planejamento. 

Um plano de transporte e logística devidamente desenvolvido irá aumentar, 

substancialmente, a probabilidade do fornecimento dos materiais e equipamentos que a 

equipe de construção precisa em tempo hábil. 

 

Para os próximos anos pode-se esperar: evoluções tecnológicas cada vez mais 

rápidas e radicais; diferentes climas de negócio, maior requerimento dos níveis de 

sustentabilidade (meio ambiente, financeiro e social) e maiores níveis de terceirização. 

 

Pode ser definida como a habilidade de dois ou mais sistemas ou componentes 

interagirem, realizando troca de informações e, ao mesmo tempo, fazer uso das 

informações obtidas a partir dessa interação. 

 
 Através do mapeamento de cada etapa do modelo utilizado, a interoperabilidade 

elimina os custos da integração do processo de cada aplicativo com outros aplicativos. 

 
2.2.1. Estrutura da cadeia de suprimento 

 

A estrutura reflete as relações entre as empresas da cadeia de suprimento.  

Porter (2004) desenvolve a ideia de que o grau de concorrência de uma indústria 

depende de cinco forças competitivas básicas (Figura 08). A intensidade do conjunto 

dessas forças determina a intensidade da concorrência na indústria, bem como sua 

rentabilidade. Para se posicionar a organização de forma competitiva frente à 

concorrência, é importante entender o ambiente em que está inserida. 
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Figura 09 – As cinco forças competitivas 

Fonte: Porter, 2004 

 

Para que as empresas se mantenham competitivas no longo prazo, é necessário 

que elas estabeleçam vantagens competitivas sustentáveis. Para atingir este objetivo, as 

empresas devem fazer escolhas sobre o tipo de vantagens competitivas que busca obter 

e sobre o escopo dentro do qual irá alcançá-las. (PORTER, 1989) 

 

Para Porter (2004), há três estratégias genéricas para alcançar um resultado 

sustentável acima da média numa indústria: liderança de custo, diferenciação e foco. 

 

 Liderança de custo: baixar o preço para conquistar mercado. Podem incluir a 

busca de economias de escala, tecnologia patenteada, acesso preferencial a 

matérias-primas entre outros. 

 

 Diferenciação: esta estratégia preconiza a customização, ou seja, o 

desenvolvimento de produtos ou serviços únicos, com base na necessidade do 

cliente e na lealdade à marca.  

 

 Foco: esta estratégia procura atender segmentos de mercado restritos a seus 

interesses, permitindo que a empresa se concentre no desenvolvimento do seu 

conhecimento e suas competências. 
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A inovação de valor atribui a mesma ênfase ao valor a inovação. 

Valor sem inovação tende a concentrar-se na criação de valor e 

escala incremental, algo que aumenta o valor, mas não é suficiente 

para sobressair-se no mercado. Inovação sem valor tende a ser 

movida a tecnologia, promovendo pioneirismo ou futurismos que 

talvez se situem além do que os compradores estejam dispostos a 

aceitar e a comprar. (KIM, MAUBORGNE, 2005). 

 

Ao realizar um questionário com stakeholders da área pode-se definir as relações 

que suas empresas tinham com as ferramentas interativas utilizadas. 

 

GF diz utilizar as ferramentas em sua firma com pessoal interno e que usa terceiros 

para o fornecimento de sistemas de utilização pontual, fazendo a customização e 

integração das diversas aplicações. Informa também haver pessoal alocado para 

desenvolver e operar tais ferramenta, sendo o responsável chefe da divisão de 

desenvolvimento de projetos. O uso de pessoal interno se deve a empresa estar em fase 

de desenvolvimento e estruturação, o que tornaria inviável a utilização de terceiros devido 

ao alto custo. As áreas que fazem uso da tecnologia são Financeiro, Engenharia, 

Suprimentos, Planejamento e Construção e Montagem. Ele considera importante na 

escolha do fornecedor que o programa seja compatível com as necessidades da 

empresa. A escolha se fez através de licitação e os fatores decisivos são foram condições 

de preço, na média do mercado, e de assistência à implantação e manutenção. A 

informação vem através de revistas, feiras e pessoas do setor.  

 

Já na empresa de WO, ocorre um processo de revisão das ferramentas utilizadas 

e as áreas que as usarão estão em fase de planejamento da aquisição. Como atributos 

que considera importantes na escolha de um fornecedor desse tipo de serviço, cita a 

experiência de mercado, estrutura de suporte e know-how tecnológico. 
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Por sua vez, na firma de EG as ferramentas interativas são usadas pelo pessoal 

interno em um Departamento de Suprimentos estruturado para esse fim. Os responsáveis 

são os Gestores de Suprimentos e a ausência de terceirizados se deve a preservação da 

confidencialidade das negociações e também faz parte da definição estratégica da 

Diretoria da Empresa. Os departamentos que fazem uso da tecnologia são Engenharia, 

Planejamento, Financeiro, Produção e QSMS. 

 

 

2.2.2. Automação e integração de sistemas em prol do gerenciamento de 

suprimentos 

 

A análise das ferramentas de tecnologia da informação (TI) disponíveis para a 

estruturação do gerenciamento da cadeia de suprimentos deve permitir uma integração 

mais completa com os fornecedores dessa cadeia.  

 

Com a maior comunicabilidade proporcionada pelas ferramentas de TI busca-se 

reduzir o grau de desconfiança, característica notória do relacionamento comercial, 

podendo-se com isso estabelecer um novo paradigma de relacionamento. 

 

Por outro lado, como previsto nas cinco forças competitivas de Porter, é altamente 

relevante determinar a eficiência da força do comprador na negociação com os 

fornecedores e as vantagens competitivas podem ser obtidas por meio do suporte da TI 

(1991). 

 

Algumas premissas são importantes para analisar a importância da automação e 

integração de sistemas para o gerenciamento da cadeia de suprimentos EPC, são eles:  

 

 Coordenação em tempo real e correção do curso: através da interface com 

aplicativos globais através das funções do negócio; 

 Integração com os aplicativos da rede de suprimentos integralmente ou 

parcialmente; 
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 Globalização da rede de suprimentos interna e externamente; 

 Interoperabilidade dos sistemas, mesmo que ainda não otimizada, 

buscando a rastreabilidade de todo o processo. 

  

 As empresas vem presenciando o surgimento de novas formas de se relacionar 

com seu mercado, sejam elas através de ações colaborativas, novos modelos de 

negócio, novas formas de gerar valor a seus clientes, o que torna necessário que as 

empresas invistam na interoperabilidade de seus sistemas. 

  

 As empresas EPCistas vem sendo pressionadas por suas main contractors, seja 

por contrato, seja por melhor gerenciamento dos custos, seja pela troca de informações 

através de comunidades de práticas a automatizar seus sistemas de forma a garantir uma 

orquestração das funções individuais do gerenciamento de materiais e equipamentos. 

Para alcançar esses benefícios, os sistemas de tecnologia da informação utilizados 

deverão combinar e integrar efetivamente todas as funções individuais do gerenciamento 

da cadeia de suprimentos.  

 

 As pessoas entrevistadas nessa pesquisa possuem a mesma visão sobre as 

ferramentas interativas, apenas usam palavras diferentes para defini-las. Na empresa de 

GF, são usadas diferentes ferramentas interativas para cada setor. Para o planejamento 

e controle das atividades utiliza-se o Primavera, para gerenciamento dos suprimentos o 

Hant e para a documentação o Project Wise. Já na firma de WO, emprega-se o SAP R3, 

ferramentas desenvolvidas internamente e outras ferramentas de mercado. Por sua vez, 

na corporação de EG, o que está em uso são softwares desenvolvidos especificamente 

para cada área da cadeia de Suprimentos.  

 

 Vem sendo desenvolvidas, em vários locais no mundo, alternativas para melhorar 

o ganho de produtividade de empresas que fazem parte da cadeia de suprimento. Cabe 

aqui ressaltar o BIM (Building Information Modeling) ou modelo para gerenciamento de 

informações de projetos, que permite visualização, entendimento e construção de 

arquétipos em 3D, substituindo os desenhos e esquemas limitados a visualização em 2D.  
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As interações permitidas pelo BIM só são possíveis através da interoperabilidade. 

 

Através do BIM é permitida a simulação de diversos modelos de projetos de 

construção em um ambiente virtual, antes de serem efetivamente implantados, 

possibilitando assim diversas correções de rumo, testes piloto de componentes, 

materiais, equipamentos, simulando das etapas de projeto a de descomissionamento, 

reduzindo erros de projetos, custos adicionais, através do estudo de diversas alternativas, 

podendo escolher a mais viável a ser realizada, maximizando assim o potencial de 

atingimento do propósito do escopo de qualquer projeto. 

 

A realização de interações é um atributo importante durante a construção de 

modelos simulados. Algumas ferramentas BIM possibilitam a opção de mudança no tipo 

de informação requerida e sua visão através de diversas perspectivas, seja utilizando 

plataformas e-procurement, e-sourcing, dentre outras. 

 

A interoperabilidade possui 3 níveis de impacto: sociedade, empresas e individual 

e é capaz de criar valor através de 5 tipos de interação: comunicação (através da troca 

de informações); coordenação (através do alinhamento de atividades para benefício 

mútuo com outras empresas); cooperação (através do compartilhamento de 

informações); colaboração (através de trabalho em conjunto na busca de soluções 

inovadoras) e canal (através da diferenciação e inovação do valor criado através do canal 

escolhido).  

 

Colaboração e coordenação serão a chave para a obtenção de benefícios no 

gerenciamento da cadeia de suprimentos, o que irá requerer maiores esforços das 

empresas, através das comunidades de práticas e da academia, através de pesquisas 

mais aprofundadas (BALLOU, 2006).  

 

O BIM, usado como repositório central das informações de projeto promete 

revolucionar o gerenciamento de informações, interferindo no ciclo de vida do projeto. 
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2.2.3. Arquitetura interorganizacional da cadeia de suprimento 

 
 

O processo interorganizacional de aprendizagem é mais complexo do que quando 

este processo está restrito internamente a uma só empresa. Nesse ambiente, os ativos 

organizacionais invisíveis e intangíveis (marca, conhecimento sobre produto e processos, 

lealdade do cliente, etc.) são ativos que apoiam a competitividade da empresa, mesmo 

se ela é parceira de outra em uma determinada cadeia de suprimento, elas poderão ser 

concorrentes em outro mercado.  

 

Na cadeia EPC esse fato ocorre continuamente. Em alguns momentos empresas 

concorrentes se tornam parceiras (através de joint-ventures ou criando outras formas de 

alianças estratégicas) para disputar no mercado uma determinada oportunidade e em 

outros retornam ao posicionamento original, ou seja, cumprindo seu papel no mercado. 

 

Segundo estudo publicado pela consultoria KPMG, para o ano de 2010, as fusões 

e aquisições alcançaram, historicamente, 977 transações, sendo o Estado do Rio de 

Janeiro responsável por 13,7% dos movimentos com 134 acordos. Os setores de 

infraestrutura, como Energia, Transporte, Construção e Petróleo, devem se destacar no 

movimento de fusões e aquisições no Brasil.  

 

Segundo Caggiano (2011) os eventos esportivos previstos, como a Copa e as 

Olimpíadas tem necessidade de grandes investimentos e se observa o interesse, 

inclusive, de investidores estrangeiros, também há forte interesse em participar do 

desenvolvimento do pré-sal.(Rever)  

 

Conforme o anuário estatístico da ANP no período compreendido entre 1990 e 

1999, entre 1999 e 2000, constatou-se uma redução das reservas internacionais de 

petróleo ao ponto que as reservas provadas brasileiras obtiveram significativo 

incremento.  
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Em 2010 percebeu-se uma nova retomada de capitais, e fez-se presente, ao 

contrário do que se pensava, um forte otimismo na indústria com recuperação da 

economia mundial pós-crise em 2009.  

 

A lei de ordem foi superação das dificuldades e alcance de novos desafios com 

investimentos e inovação.  No setor de petróleo e gás pode-se, notadamente, presenciar 

a elevação da força estratégica e confiança empresarial neste período. Não obstante, um 

dos fatores mais determinantes para a elevação das transações no país entre empresas 

brasileiras e estrangeiras deve-se a aplicação da política de conteúdo nacional, com 

impactante abrangência, nos grandes projetos de petróleo e gás, lançada pelo governo 

Lula a partir de 2003. 

 

Importante destacar que a Petrobras, maior contratante de serviços e bens de 

petróleo e gás, teve seu índice de conteúdo local elevado de 57% em 2003 para 77,34% 

em 2010, conforme Figura 09 (página 51). 

 

 

Figura 010 – Pesquisa Fusões Aquisições 

Fonte: KPMG, 2010 
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Essa prática comum viabiliza algumas trocas de informações sobre parte de seus 

respectivos ativos, porém não garante livre disponibilidade de informações e boas 

práticas ao mercado. 

 

O sucesso do programa de gerenciamento de suprimentos depende do 

comprometimento do pessoal envolvido e a da própria organização. Aqueles envolvidos 

no gerenciamento de suprimentos devem ser capazes de viabilizar o ambiente de projeto. 

Devem ser envolvidos nas partes de requerimentos e do planejamento do processo e 

tomar iniciativa para influenciar as políticas e procedimentos que afetam os suprimentos.  

 

Uma organização, com gerenciamento de suprimentos devidamente estruturado 

define claramente as responsabilidades e elimina qualquer conflito que possa surgir 

devido à sobreposição em áreas de controle e responsabilidades entre outras funções do 

projeto. 

 

A Petrobrás (2008) publicou uma nova edição da metodologia que orienta a prática 

de Gestão através de redes e centros de excelência estruturada através de parcerias 

estratégicas entre academia, instituições com ou sem fins lucrativos nos âmbitos 

nacionais e internacionais e que se traduzem em resultados de interesse mútuo entre os 

participantes. 

 

Assim, busca unir, ao mesmo tempo, profissionais com perfis de vários 

quadrantes, de diversas estruturas, empresas que tenham afinidade na temática 

escolhida, universidades que possam complementar recursos do conjunto e entidades 

de fomento ou que tenham algum especial interesse no assunto. Para a Petrobrás (2008), 

decorre da intenção de mostrar ao mercado um conjunto de recursos disponíveis e 

acessíveis para o compartilhamento das práticas de sucesso de um determinado tema e 

rede, alcançando maior integração entre os elos da cadeia produtiva em tela. 

 

O presente estudo não se deteve a uma teoria específica sobre gerenciamento da 

cadeia de suprimentos, mas focou na visão dela como um processo integrado, através 
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dos quais materiais e equipamentos são identificados, adquiridos, recebidos e entregues 

efetivamente.                   

 

Hall & Andriani (1998) reconceituam a visão de recursos da empresa no contexto 

da cadeia de suprimentos como o processo de gestão de recursos intangíveis para a 

promoção de capacitação das empresas participantes, como se pode verificar abaixo: 

 

 Capacitação regulatória: levantamento de entidades legais, dos direitos de 

propriedade e autorais, de patentes, marcas, contratos, licenças, sistemas 

proprietários de operações e de informações e banco de dados; 

 

 Capacitação cultural: características organizacionais, percepção de padrões 

de qualidade a serem disseminados. Habilidade das empresas em gerenciar 

mudanças, adotar inovações, montar equipes de trabalho, responder a 

desafios e definir padrão de atividade; 

 
 Capacitação de posicionamento: desenvolvimento dos ativos, sejam eles a 

reputação da empresa e seus produtos, configuração da cadeia de valor, a 

rede logística de fornecimento e distribuição, complexidade da estrutura de 

decisão, sistemas e ferramentas interativas instalados para operação e 

circulação de informação e pesquisas de mercado; 

 
 Capacitação funcional: qualificação individual e ou de equipes, conhecimento 

da operação, difusão e absorção do conhecimento adquirido. 

 

Fica evidente a necessidade da existência de mecanismos de articulação entre os 

diferentes níveis de organização da empresa, seja no estratégico, no tático e no 

operacional) e nos diferentes níveis de interface entre as empresas da cadeia 

(institucional, relacional, processos e operação) para alinhamento entre a estratégia e o 

desempenho esperado da própria empresa defronte ao direcionamento estratégico da 

cadeia de suprimento e do desempenho das empresas que o compõem. 
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 A proposição de uma arquitetura organizacional é, portanto, necessária para 

acomodar as empresas sujeitas a mudanças tecnológicas e conectadas por processos 

de negócios definidos por relacionamentos de longo prazo, havendo ações colaborativas 

entre as empresas para definir características do produto e ou do serviço criado na cadeia 

de suprimento e que possa permitir uma ação colaborativa. O escopo de atuação 

colaborativa depende do comportamento esperado com a mudança no produto e ou 

serviço e se essa está associada à análise da natureza da inovação (incremental e ou 

radical) e do conhecimento necessário para difusão da inovação. 

 

Neste capítulo, é notório o entendimento da organização como um sistema em que 

seus ambientes internos e externos interagem de forma contínua, impactando e sendo 

impactado pela cadeia de suprimentos como um todo.  

 

No contexto de globalização, não basta que as empresas membro da cadeia de 

suprimentos se posicionem de maneira estratégica e competitiva em seus respectivos 

nichos de atuação, sejam eles específicos ou comuns, devem, portanto estar atentas aos 

movimentos do mercado de forma a ganhar agilidade de reação a estas mudanças, 

garantindo sua longevidade dentro dele. 

 

A partir desses conceitos, a autora se muniu de ferramentas propor um conjunto 

de tecnologias aplicáveis ao auxílio da gestão da aquisição, do diligenciamento, da 

inspeção e da contratação de itens de suprimento que compõem um Empreendimento 

Complexo, para, assim, permitir que as empresas EPCistas no Rio de Janeiro trabalhem 

em prol de seu crescimento/desenvolvimento sustentável. 

 

 Como pode ser visualizado na Figura 10 (página 58), as empresas EPCistas fazem 

parte de um importante elo da cadeia produtiva do Petróleo e Gás. Esse pode ser 

considerado o elo integrador, responsável pelas etapas necessárias à realização dos 

empreendimentos mais complexos da indústria, em muitos casos, dita as regras do 

mercado, pois realiza as aquisições de produtos e serviços de empresas de elos menores 

e que são complementares a sua atividade. 
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Figura 11 – Cadeia Produtiva Petróleo e Gás 

Fonte: Apresentação Petrobras  

 

 
 Prahalad e Hamel (1998) contribuíram com o conceito de competências essenciais 

que reforça o enfoque organizacional. Para esses autores, a organização precisa ter a 

capacidade de formar, a custos menores e com maior velocidade do que seus 

concorrentes, as competências essenciais, que lhes garantam competitividade no longo 

prazo.  

 

 As competências essenciais consistem no aprendizado coletivo da organização, 

especialmente porque se fundamentam na capacidade para coordenar as diversas 

habilidades de produção e integrar as múltiplas correntes tecnológicas. Mas se a 

competência essencial diz respeito à harmonização dessas correntes, ela também está 

associada à organização do trabalho e à entrega de valor. Uma competência essencial 
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2008-2012 é quase quatro vezes

maior: R$128 bi lhões de dólares),

tudo indica que o país precisará

de mais mão-de-obra e que as

possibi l idades para as empresas

são igualmente crescentes.

�O fomento às micro e peque-

nas empresas é fundamental para

o crescimento do país�, diz o co-

ordenador exe-

cutivo do Progra-

ma de M obiliza-

ção da Indústria

N acional de Pe-

tróleo e Gás Na-

tural  (Prominp),

José Renato Fer-

reira de Almeida.

�Com as novas perspectivas

do pré-sal e todas as suas conse-

qüências, além dos grandes pro-

jetos que estão sendo anunciadas

nas outras áreas � novas refina-

rias, ampl iação e renovação de

frota, novas sondas de perfura-

ção, barcos de apoio etc. � temos

um novo horizonte�, comenta. �A

part i r  de agora, as demandas

deverão ser muito maiores.�

Segundo o superintendente

da Organização Nacional da In-

dústria do Petróleo (Onip), Alfre-

do Renault, o fortalecimento da

Visualização gráfica da Cadeia Produtiva do

Petróleo e Gás e sua correlação com outros setores

cadeia de fornecedores
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deve ser de difícil imitação para os concorrentes.  

  

 Será difícil se for uma complexa harmonização das tecnologias individuais e 

habilidades de produção. Para estes autores uma empresa deve ser vista não somente 

como um portfólio de produtos ou serviços, mas também como um portfólio de 

competências. 

 

 Nos últimos anos, produtos e soluções desenvolvidos por empresários de pequeno 

porte conquistaram premiações importantes, como também certificações internacionais. 

Novos equipamentos fabricados no Brasil estão substituindo e reduzindo as importações 

da Petrobras e de grandes empresas do setor. 

 

Foram também gerados pela indústria de petróleo no Brasil mais de 245 mil novos 

postos de trabalho e a participação da indústria, mercados, etc. É um setor que compra 

de tudo. Desde serviços de coffeebreak, uniformes, calçados, até móveis, tecnologia da 

informação e bens de alta tecnologia. É nesse complexo e vasto universo que os 

pequenos empreendedores tem chance de se firmar. 

 

Nessa linha, em 2008, o SENAI Departamento Nacional (SENAI DN) desenvolveu 

o Programa SENAI de Gestão em Logística (PSGL), fruto da crescente importância desta 

área de conhecimento dentro da estratégia das empresas na busca pela competitividade. 

 

O PSGL teve como objetivo estruturar uma rede de competências e uma 

infraestrutura laboratorial em logística no SENAI, com capacidade para oferecer serviços 

técnicos e tecnológicos em logística às empresas EPCistas, mas não limitadas a elas e 

cursos de Educação Profissional.  

 

Para fundamentar a implantação desse projeto no Rio de Janeiro, o Sistema 

FIRJAN realizou em outubro de 2009, uma pesquisa qualitativa com empresas que atuam 

em logística no estado, através de entrevistas individuais em profundidade com sócios, 

diretores ou donos de empresas dos portes pequeno, médio e grande. 
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Os principais resultados obtidos no estudo conduzido pela FIRJAN foram: 

 

Junto à maioria das empresas, racionalmente, a logística já é entendida em sua 

definição mais ampla como parte de todo o processo da cadeia de suprimentos. A 

exceção fica por conta das empresas de pequeno porte, de tecnologia mais baixa, onde 

logística ainda é apenas transportes. 

 

Entretanto, de fato o uso da terminologia logística tende a ser mais restrito. Junto 

à maioria dos profissionais pesquisados o termo logística remete prioritariamente aos 

softwares de gestão empresarial, armazéns ou transportes. 

 

Ou seja, via de regra, o uso do termo logística não remete a serviços de 

inteligência. Os serviços tecnológicos de logística são de fato denominados como 

serviços de engenharia de produção, simulação matemática, etc. 

 

Quando à compra de produtos e serviços tecnológicos de logística, pode-se 

verificar no estudo realizado pela FIRJAN que: 

 

 A grande maioria das empresas pesquisadas já implantou ou está em processo 

de implantação de algum tipo de software integrando toda a empresa. Apenas 

entre as empresas de pequeno porte, em área de baixa tecnologia, a adoção desta 

ferramenta parece ainda distante; 

 Não existe uma cultura de compra de serviços de inteligência de logística. 

Compram serviços e armazenamento e/ou transporte, mas apenas a operação; 

 Em quase a totalidade das empresas os serviço de inteligência de logística são 

desenvolvidos internamente. Seja empiricamente, ou com base teórica. 

 

Após a análise do estudo realizado pela FIRJAN, pode-se constar basicamente 

quatro os fatores são determinantes da ausência de uma cultura de compra de serviços 

de inteligência de logística, sendo eles: 
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 O desconhecimento dos benefícios que obteriam a partir do aprimoramento dos 

processos da cadeia de suprimentos. Via de regra, é a situação das empresas de 

médio ou pequeno porte. A implantação de um software de gestão já trouxe um 

upgrade em eficiência que os atende satisfatoriamente;  

 A proibição de abertura dos processos internos da empresa para terceiros, com 

intuito de preservar tecnologia. Via de regra, essas são multinacionais, com matriz 

no exterior; 

 Compras de serviços de inteligência em logística tendem a ser feitas pela matriz; 

 Ausência de mudanças no mercado que gerem necessidade de compra de 

serviços de logística. São empresas de grande porte nacionais, que já compraram 

serviços de inteligência de logística no passado, mas que não têm necessidade 

de compra no momento; 

 Estágio ainda muito simples de gestão empresarial. São empresas de pequeno 

porte, que atuam em áreas de baixa tecnologia. Os serviços de inteligência de 

logística estão ainda muito distantes do segmento. 

 

Quanto à compra e uso de produtos e serviços de logística nas empresas 

pesquisadas, foi identificado no estudo da FIRJAN que: 

 

 A grande maioria já implantou algum tipo de software integrando toda a empresa; 

 Poucas estão em processo final de compra ou de implantação ou completando 

unificação de todas as áreas; 

 São empresas de médio porte ou empresas de pequeno porte, atuantes em área 

de mais tecnologia; 

 Apenas as empresas de pequeno porte, de áreas de baixa tecnologia, como – 

cerâmica, confecção, alimentos, bijuterias - a adoção de software de gestão 

empresarial parece ainda distante. 

 

Nota-se nas empresas pesquisadas que não existe uma cultura de compra de 

serviços de inteligência de logística voltada para suprimentos. 
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Os serviços de inteligência de logística tendem a ser desenvolvidos internamente. 

Algumas empresas possuem uma área de logística, que desenvolve serviços de 

inteligência direcionados para transportes, armazenamento, deslocamento. Já nas 

empresas multinacionais esse desenvolvimento tende a ser compartilhado com a matriz. 

 

Como forma de contratação, verificou-se a existência do seguinte processo: 

 

Nas empresas nacionais de grande porte, o processo pode ser desencadeado por 

um gerente industrial, ou por um gerente de suprimentos, ou por um gerente de produção. 

Esses departamentos fornecerão as especificações do serviço, onde o pedido vai ser 

repassado ao departamento de compras, que irá convidar as empresas fornecedoras 

para cotação e esses podem indicar outras para o processo. A escolha é pelo menor 

preço. 

 

Nas empresas de médio ou pequeno porte, com gestão profissionalizada, o 

processo pode ser desencadeado e decidido unicamente pelo gerente industrial. Nas 

menos profissionalizadas, ainda permanece a forte participação de uma diretoria técnica 

ou industrial na decisão de desencadear o processo e decidir a compra. 

 

Nas empresas de médio ou pequeno porte com gestão familiar, nota-se uma forte 

participação do dono na decisão de desencadear o processo e decidir a compra. 

 

A escolha das empresas fornecedoras de software de gestão empresarial tem como 

principais critérios: 

 

 Marca forte e de tradição no mercado; 

 Predomínio do SAP, a Oracle aparece de forma pontual, ou, no caso das 

multinacionais, predomínio da Totus, embora a compra do produto tenha sido feita 

ainda da Alterdata, Data Sul, Microsigma, RM Sistemas ou Logo Server; 

 Experiência na área de atuação da empresa e/ou indicação de outras empresas. 
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Tendo em vista as preferências apontadas no que diz respeito à compra e uso de 

produtos e serviços de logística nas empresas pesquisadas, e, em função da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro vir desenvolvendo projetos em parceria com 

entidades internacionais nesse campo de estudo, o Sistema FIRJAN optou por não 

direcionar seus esforços nesse nicho, por entender àquela época que a grande parcela 

das empresas ainda não via a necessidade de utilizar serviços de inteligência em 

logística. 

 

2.2.4. Empreendimentos complexos na indústria de Petróleo 

 
Como característica principal, pode-se destacar que um empreendimento complexo na 

indústria de Petróleo, em geral, demanda muito tempo, grande quantidade de recursos, 

várias disciplinas (especialidades) envolvidas, profissionais altamente capacitados para 

solucionar questões que requerem pesquisas aprofundadas. 

 

A natureza de um empreendimento complexo é ser de grande porte e, como refinarias, 

plataformas, complexos petroquímicos, portos, diques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

A palavra método vem do grego methodos que significa o caminho para chegar a 

um fim. O método científico é um conjunto de regras básicas para desenvolver uma 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regra
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experiência a fim de produzir novo conhecimento, bem como corrigir e integrar 

conhecimentos pré-existentes. 

A metodologia, por sua vez, é a explicação de toda ação desenvolvida no método 

do trabalho de pesquisa. Neste sentido, o presente capítulo busca detalhar os aspectos 

metodológicos empregados nesta pesquisa, cujo objetivo é propor um conjunto de 

tecnologias aplicáveis ao auxílio da gestão da aquisição, do diligenciamento, da inspeção 

e da contratação de itens de suprimento que compõem um Empreendimento Complexo. 

A partir do propósito mencionado, foram selecionadas empresas que pertencem a 

dois segmentos do setor de bens de capital mecânicos, os fornecedores para a indústria 

do petróleo e gás natural. A caracterização desses dois segmentos da indústria de bens 

de capital é feita no próximo capítulo. 

 A escolha dos entrevistados fundamentou-se em um critério decisivo: deveriam ser 

empresas com contrato vigente com uma operadora offshore. 

 O primeiro grupo de empresas é formado por EPCistas, cuja amostra é composta 

por cinco empresas, selecionadas conforme informações obtidas através do CE-EPC. 

 Primeiramente foi apresentado ao CE-EPC o projeto de pesquisa e solicitado apoio 

à mesma. O Centro indicou um conjunto de empresas, a partir do qual, foram escolhidos 

três associados para a indústria do petróleo e gás natural, sendo o critério de seleção a 

atuação no setor. Desta forma, foram selecionadas as empresas que possuem os 

maiores percentuais de seus faturamentos provenientes da indústria do petróleo e gás 

natural. Destas cinco empresas selecionadas, duas não aceitaram participar da pesquisa, 

restando então, três empresas. 

 

  Outro o grupo, das fornecedoras de tecnologia e software, é formado por quatro 

empresas. Essas empresas foram selecionadas conforme informações obtidas através 

da ONIP (Organização Nacional da Industria do Petróleo), elas representam a população 

de fornecedores de soluções tecnologias no Brasil e são fornecedores de primeira linha 

em grandes empreendimentos. 
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3.1. A Pesquisa 

 
 
A metodologia científica tem sua origem no pensamento de Descartes e foi, 

posteriormente, desenvolvida empiricamente pelo físico inglês Isaac Newton. René 

Descartes tinha como proposta chegar à verdade através da dúvida sistemática. Para 

ele, o problema deveria ser decomposto em pequenas partes que representariam a base 

da pesquisa científica. Ver definições mais recentes. 

 

 
3.1.1. Definição 

 
 

Pesquisa é a busca por uma resposta para algo. No caso de uma pesquisa 

científica, trata-se da busca de solução para um problema, a uma questão levantada. No 

processo de pesquisa são utilizados diferentes instrumentos para se chegar a uma 

resposta mais precisa.  

 

Nesta mesma direção, pesquisa pode ser entendida como um processo racional e 

sistemático que objetiva obter respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa 

é desenvolvida mediante conhecimentos disponíveis e a utilização de métodos, técnicas 

e outros procedimentos científicos. 

 

Segundo Eisenhardt (1989), o estudo de caso visa à compreensão da dinâmica 

presente em ambientes específicos. Seus métodos incluem coleta de dados de arquivos, 

entrevistas, questionários e observações. As evidências podem ser verbais, numéricas 

ou ambas (EISENHARDT, 1989). Por outro lado, já que o projeto de pesquisa não se 

enquadra nas condições indicadas por Yin (2005) para projetos de caso único, será 

utilizado um estudo de casos múltiplos, ou seja, empresas EPCistas atuantes no Rio de 

Janeiro. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
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Para atender aos objetivos específicos desse estudo, quais sejam: identificar as 

principais ferramentas interativas necessárias à cadeia de suprimentos em um 

Empreendimento Complexo, selecionar as ferramentas mais adequadas e, por fim, 

apresentar os recursos de tecnologia de gestão de suprimentos mais relevantes 

aplicáveis à cadeia produtiva EPC no Rio de Janeiro, optou-se pela realização de um 

estudo multi casos, baseado em entrevistas com os stakeholders chave do segmento 

Petróleo e Gás nas atividades offshore. 

 

3.1.2. Classificações 

 
 
Sob o ponto de vista da sua natureza, as pesquisas podem ser de duas naturezas: 

pura ou aplicada. A pesquisa pura gera conhecimentos novos necessários ao avanço da 

ciência, sem aplicação prática prevista, enquanto a pesquisa aplicada gera 

conhecimentos que tem aplicabilidade na solução de problemas específicos. 

 

Com relação a sua abordagem, as pesquisas podem ser classificadas como 

quantitativas e qualitativas. As pesquisas quantitativas objetivam analisar de maneira 

numérica tendências, atitudes ou opiniões de uma amostra a partir de dado universo. As 

pesquisas qualitativas utilizam métodos interativos e humanísticos, baseados na 

observação, ou seja, são fundamentalmente interpretativas em que o pesquisador tem 

um papel fundamental na análise dos dados. (CRESWELL, 2007) 

 

Gil (2002) classifica as pesquisas em três grandes grupos:  

 

 Pesquisas Exploratórias: buscam o aprimoramento de ideias ou a descoberta 

de intuições, possibilitando torná-los mais explícitos ou passíveis de gerar 

hipóteses. Normalmente essas pesquisas envolvem levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com 

o problema pesquisado ou análise de exemplos que estimulem a 

compreensão; 
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 Pesquisas Descritivas: buscam principalmente a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou a natureza das relações entre as 

variáveis determinadas.  

 

 Pesquisas Explicativas: buscam identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos, sendo o tipo de pesquisa que 

mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o 

porquê. Na maior parte dos casos pode-se dizer que conhecimento científico 

baseia-se nos resultados oferecidos pelos estudos explicativos. As pesquisas 

exploratórias e descritivas quase sempre dão suporte a pesquisas explicativas, 

como etapas prévias indispensáveis para que se possam obter explicações 

científicas.  

 

As pesquisas também são classificadas de acordo com os procedimentos técnicos 

utilizados. Para Gil (2002), o elemento mais importante é o procedimento adotado para a 

coleta de dados, havendo dois grandes grupos de delineamentos: fontes de papel e 

fontes humanas. 

 

De acordo com Gil (2002), estão no primeiro grupo (papel) as seguintes pesquisas: 

 

 Pesquisa Documental – usa como base documentos que ainda não receberam 

um tratamento analítico, ou que podem ser reelaborados de acordo com os 

objetivos da pesquisa; 

 

 Pesquisa Bibliográfica – usa como base documentos já elaborados ou 

estruturados, constituídos principalmente de livros e artigos científicos, onde 

há contribuições de diversos autores sobre determinado assunto, que pode ser 

objetivo da pesquisa. 

 

O segundo grupo (humanos) é constituído pelas pesquisas abaixo: 
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 Levantamento: caracteriza-se pela entrevista com pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer e, mediante a análise quantitativa, obtêm-

se conclusões sobre os dados coletados;  

 

 Pesquisa Experimental: busca determinar num objeto de estudo as variáveis 

capazes de influenciá-lo, definindo formas de controle e de observação dos 

efeitos que a variável produz no objeto determinado; 

 

 Estudo de Corte: diz respeito a um grupo de pessoas que possui características 

comuns, constituindo uma amostra a ser acompanhada por um dado período 

de tempo, permitindo observação e análise dos efeitos produzidos;  

 

 Pesquisa Ex-Post Facto: a expressão significa “a partir do fato passado”, ou 

seja, o estudo é realizado após a ocorrência de variações a depender do curso 

natural dos acontecimentos; 

 

 Estudo de Campo: é realizado por meio de observação direta das atividades 

do objeto de estudo mediante uma imersão que permita entender mais 

profundamente suas características;  

 

 Estudo de Caso: é o estudo amplo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que permita um conhecimento amplo e detalhado;  

 

 Pesquisa Participante: é baseada na interação entre pesquisadores e membros 

da situação investigada; 

 

 Pesquisa-Ação: possui base empírica para a resolução de problema coletivo, 

no qual os pesquisadores e participantes do problema agem de forma 

cooperativa. 
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No âmbito desse estudo estão sendo utilizados tanto a pesquisa bibliográfica 

quanto o estudo multi casos. Dessa forma, pretende-se através da pesquisa, buscar 

conteúdos já analisados e discutidos por diversos autores para então, através de 

entrevistas com stakeholders selecionados no mercado, cruzar informações, identificar 

fatos novos e tecer recomendações apropriadas ao próprio estudo. 

 

Através da revisão bibliográfica atualizada, dentro de um contexto técnico-

científico, buscou-se caracterizar o estado da arte atual no que diz respeito às técnicas 

gerenciais e às tecnologias utilizadas no setor de suprimentos e aquisição de materiais e 

equipamentos na cadeia EPC. 

 

Foram realizadas entrevistas com gestores da cadeia produtiva do EPC de 

Empreendimentos Complexos com a finalidade de identificar tecnologias existentes e 

traçar uma avaliação comparativa entre práticas e formas de relacionamento dentro da 

cadeia de suprimento em outros países, selecionando ferramentas interativas mais 

adequadas à gestão da cadeia de suprimentos EPC. 

 

 

 
 

3.2. O método 

 
 

O método é uma importante ferramenta na construção do conhecimento. 

Pode ser dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo e dialético.  

O método dedutivo é baseado na racionalidade. Conforme Lakatos e Marconi 

(1991), esse tem o objetivo de explicar o conteúdo a partir das premissas. Se todas elas 

são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. 

 

O método indutivo é baseado na experimentação. Para Lakatos e Marconi (1991), 

o propósito dos argumentos indutivos é levar a conclusões com conteúdo mais amplo 
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que as premissas nas quais se basearam. Nesse caso, premissas verdadeiras conduzem 

apenas a conclusões prováveis de ser verdadeiras. 

 

O método hipotético-dedutivo é fundamentado na ideia de que o problema surge 

quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são insuficientes para 

a explicação de um fenômeno.  

 

O método dialético aponta que os fatos não podem ser entendidos quando 

considerados isoladamente e de maneira estática. Para ele, os fenômenos devem ser 

analisados não de forma independente, mas como parte de um todo, onde o fim de um 

processo significa o início de outro.  (LAKATOS e MARCONI, 1991). 

 

 

 

 
 
3.3. A escolha da estratégica da pesquisa 

 
 
A definição da estratégica da pesquisa aponta para o método mais adequado no 

intuito de que a mesma seja realizada, de forma que viabilize a resposta às perguntas 

feitas pelo pesquisador dentro dos limites de tempo e recursos previstos quando do 

planejamento da mesma. 

 

No caso da presente pesquisa, foi utilizada a técnica de estudo de caso. Em 

concordância com Yin (2005), o estudo de caso é “um estudo empírico que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidas”. 

 

A base da pesquisa-ação possui sustentação empírica para a resolução de 

problema coletivo, no qual os pesquisadores e participantes do problema agem de forma 

cooperativa. 
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Segundo Yin (2005), o projeto de caso único é justificável quando ele representa: 

um teste crucial da teoria existente; uma circunstância rara ou exclusiva; um caso típico 

ou representativo; um projeto revelador; e/ou quando se trata de investigação 

longitudinal. Já que o projeto de pesquisa não se enquadra nas condições indicadas por 

Yin (2005) para projetos de caso único, será utilizado um estudo de casos múltiplos, ou 

seja, empresas EPCistas atuantes no Rio de Janeiro (figura 11). 

 

  

 

Figura 12 – Método de Estudo de Caso 

Fonte: Adaptado de Yin, 2005 Paisagem 
 

 

No estudo em questão, o problema é abordado de forma qualitativa. No processo 

de pesquisa não há o objetivo de quantificação de resultados, mas sim de interpretação 

do dos dados e fatos obtidos e observados. O papel analítico do pesquisador é 

fundamental no processo de pesquisa qualitativa, em que os dados são analisados de 

maneira subjetiva, de acordo com seus valores e conhecimentos, dando significados aos 

fenômenos interpretados. 
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O processo de levantamento de informações deu-se através de entrevistas 

realizadas com os stakeholders-chave, componentes dos elos da cadeia produtiva 

Petróleo e Gás, ou seja,  EPCistas de empreendimentos complexos de forma a permitir 

o cruzamento de informações, identificação de fatos novos, gerando a oportunidade de 

tecer recomendações apropriadas e que atendam aos objetivos específicos do próprio 

estudo.  

 

 
 

3.4. Delineamento da Pesquisa 

 
 
O delineamento da pesquisa tem como objetivo apontar o escopo utilizado no 

estudo, evidenciando suas etapas desde a formulação da situação problema até suas 

conclusões. 

 

A pesquisa (mudar por análise ou investigação) em questão trata-se de uma 

pesquisa exploratória que permita propor um conjunto de tecnologias aplicáveis ao auxílio 

da gestão da aquisição, do diligenciamento, da inspeção e da contratação de itens de 

suprimento que compõem um Empreendimento Complexo. No presente caso, serão 

analisados empreendimentos do tipo offshore. 

 

Para responder a questão central do estudo, a pesquisa foi dividida em quatro 

etapas: planejamento, levantamento de dados, análise de dados e conclusões (figura 12, 

página 83 rever numeração depois dos ajustes finais). 

 

A etapa de planejamento representa o momento da definição e estruturação da 

ideia central da pesquisa, chegando à situação problema, aos objetivos e questões a 

serem respondidas. Utilizou-se uma revisão da literatura como embasamento teórico 

para sustentação do objeto do estudo, bem como a descrição da metodologia utilizada 

durante a pesquisa. 
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A pesquisa exploratória foi o passo seguinte, realizado através de entrevistas de 

campo para levantamento de dados qualificados, etapa em que as informações 

necessárias para a análise do presente estudo foram coletadas e tratadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Etapas da Pesquisa 

Fonte: Autora, 2011 
Foram considerados dados internos e externos às empresas EPC pesquisadas. 

  

O critério de seleção das empresas EPCistas entrevistadas teve como base: 

 

- Ser EPCista há mais de 10 anos; 

- Ser associada ao Centro de Excelência EPC; 

- Possuir pelo menos um contrato em vigência com a Petrobras; 
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- Ter interesse no produto final do estudo. 

 

Os demais stakeholders envolvidos foram: a própria Petrobras, através de sua 

área de contratação / gestão operacional; Diretoria do CE-EPC, através de um de seus 

membros; um membro indicado da ABEMI e um especialista do CII. 

 

Esses stakeholders complementarão o estudo de campo, de modo a obter 

informações relevantes das diversas ondas pelas quais as EPCistas tem passado ao 

longo dos últimos anos e sua capacidade de mudanças para atendimento a necessidades 

especificas e em constante evolução da indústria de petróleo.  

 

Foi realizada uma pesquisa documental baseada em livros, artigos científicos, 

documentos e relatórios de empresas EPCistas e entidades pesquisadas, dados 

eletrônicos disponibilizados em sites na Internet, material publicado em jornais e revistas, 

etc. de modo a ratificar as informações obtidas através de entrevistas.  

 

A terceira etapa referiu-se a análise dos dados, onde foram correlacionadas as 

informações referentes aos ambientes interno e externo, permitindo identificar cortes 

temporais, eventos críticos e evidências objetivas significativas que fundamentam o 

objeto do estudo. 

 

A quarta e última etapa da pesquisa é a conclusão, que representa a proposta de 

um conjunto de tecnologias aplicáveis ao auxílio da gestão da aquisição, do 

diligenciamento, da inspeção e da contratação de itens de suprimento que compõem um 

Empreendimento Complexo para, assim, permitir que as empresas EPCistas no Rio de 

Janeiro tenham ganhos de produtividade, sem perda da qualidade inerente ao processo. 

 

3.5. Delimitação da Pesquisa 

A presente pesquisa possui limitações em seu universo de análise. Isso se dá, 

dentre outros motivos, ao fato de se tratar de uma pesquisa exploratória.  
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O presente estudo tem como objetivo a descrição, a análise e a elaboração de 

proposta que contenha um conjunto de tecnologias aplicáveis ao auxílio da gestão da 

cadeia de suprimentos de um Empreendimento Complexo no Rio de Janeiro. Observa-

se como limitadores de escopo, a restrição da abrangência regional do estudo, do tipo de 

empreendimento alvo da pesquisa de campo e a própria cadeia produtiva envolvida. 

 

Não faz parte do objetivo do estudo uma análise aprofundada de todas as 

mudanças organizacionais vividas pelo tipo de empreendimento definido no escopo, seus 

impactos em outras regiões do Brasil, bem como o uso de ferramentas tecnológicas com 

outras finalidades senão as delimitadas no escopo do trabalho.  

 

O fato de se tratar de uma pesquisa exploratória representa outro limitador, não 

sendo aplicável a outras realidades, tendo em vista a cadeia de suprimentos da EPC no 

Rio de Janeiro ter especificidades próprias que nesse estudo não são comparadas a 

outros setores da economia. 

 

A limitação temporal do estudo foi dada pelos próprios entrevistados durante a 

pesquisa de campo, ou seja, o período compreendido entre 2006 e 2011, momento em 

que houve mudanças significativas no processo de posicionamento estratégico da 

empresa âncora, no caso a Petrobras, o que influenciou significativamente a mudança 

no modelo de negócio das EPCistas. 

 

Ressalta-se que o presente estudo não objetiva fazer julgamento de valor em 

relação às estratégias adotadas pelas empresas, nem mesmo propor alternativas com 

relação ao seu posicionamento frente ao mercado, somente alternativas de tecnologias 

que poderão vir a ser empregadas para melhoria de seu desempenho. 

 
O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário, sendo composto de 

questões fechadas e algumas questões abertas. As questões fechadas são mais simples 

para se obter uma resposta. Contudo, foi acrescentada uma pergunta aberta no final de 

algumas questões para que o respondente pudesse complementar a sua resposta. 
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3.5. Resultados Esperados 

Como resultados esperados, temos: a identificação e avaliação dos principais 

entraves tecnológicos dentro do processo de suprimento parra estabelecer um conjunto 

de proposições estratégicas para resolver tais entraves e buscar consolidar, a partir 

dessas proposições, boas práticas, dentro de toda a cadeia de suprimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TRABALHO DE CAMPO REALIZADO  

 
A realização desse estudo foi dividida em cinco ações:  

a) Identificar perfil, nomes e formas de contato com os representantes das 

empresas selecionadas conforme previsto na metodologia de pesquisa; 

b) Elaborar um roteiro de pesquisa para ser respondido por esses representantes; 

c) Aplicar o roteiro; 

d) Analisar as respostas; 
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e) Levantar as práticas. 

A primeira ação foi um contato preliminar com os representantes da Diretoria do CE-

EPC. Foi solicitado que o Centro informasse empresas, nomes formas de contato com 

os representantes das respectivas empresas. O resultado foi a identificação dessas 

pessoas nas organizações. 

A segunda ação foi a elaboração do roteiro, que abordou pontos como: percepção da 

utilização de ferramentas interativas para gestão da cadeia de suprimentos; atributos 

chaves de uma empresa fornecedora da cadeia; aplicação das ferramentas utilizadas e 

mapeamento do tipo de daquela escolhida. 

A aplicação do roteiro foi a terceira ação que se deu através de entrevistas 

presenciais com cada representante de empresa. 

As respostas serviram como base para elaboração de um levantamento com 

informações sobre as características e particularidades das práticas identificadas durante 

a investigação. 

4.1 Empresas Pesquisadas 

Foi solicitada ao CE-EPC a indicação de empresas associadas que tivessem 

contrato vigente com uma operadora de petróleo. De um universo de 87 empresas, foram 

indicadas pela Diretoria do Centro, das quais três se interessaram em participar do 

presente estudo, porém com total sigilo do nome dos seus profissionais e das respectivas 

empresas. 

No âmbito da investigação, dois representantes dos fornecedores foram ouvidos. 

Eles possuem larga experiência em aquisição na cadeia de suprimentos e atuam em 

empresas EPCistas há mais de 15 anos. 

As empresas acima mencionadas indicaram fornecedores de soluções 

tecnológicas que deveriam ser ouvidos, porém nenhum deles quis participar do projeto. 
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Isto posto, as colocações feitas pelos entrevistados não consideram a opinião dos 

fornecedores de soluções tecnológicas aplicadas. 

De clientes foram entrevistados dois profissionais, um representante do nível 

estratégico e outro do nível técnico, para de modo complementar, apresentar como uma 

operadora, com requerimento específico de matérias e de serviços para 

empreendimentos complexos, traduz em exigências tecnológicas suas necessidades 

prementes.  

De modo a enriquecer o resultado da pesquisa de campo, foram consideradas 

opiniões de dois profissionais experientes no mercado, aqui caracterizados como 

especialistas; Um deles que já atuou em uma operadora e outro fornecedor de grandes 

equipamentos à indústria, como visão aplicada desse mercado. 

Para entendimento do papel de cada um, tem-se: 

 Fornecedor, EPCista aqui responsável pelo setor de aquisição de um 

empreendimento complexo da cadeia produtiva de petróleo e gás; 

 Cliente, operadora de petróleo; 

 Especialista, profissional experiente no mercado, que pode ter sido 

fornecedor ou Operadora, em algum momento, mas que atualmente 

encontra-se em alguma outra função desse mercado. 

 De modo a manter a não comprometer o resultado final esperado, porém 

sustentando a confidencialidade das empresas pesquisadas e seus respectivos 

representantes indicados, a seguir o presente estudo discorre brevemente sobre as 

principais características de cada entrevistado.  

Fornecedor “O”  

Considerada uma das maiores empresas de engenharia e construção da América, 

presta serviços integrados de engenharia, suprimento, construção, montagem e 

gerenciamento de obras civis, industriais e de tecnologia especial. 
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Há mais de 60 anos, atua nas áreas de transporte, energia, empreendimentos, 

imobiliários, plantas industriais, saneamento, petróleo e gás, irrigação e mineração, 

construindo infraestruturas que contribuem para o desenvolvimento das regiões em que 

opera. 

Está presente em países da América do Sul, América Central e Caribe, América 

do Norte, África, Oriente Médio e Europa. 

Para efeitos desse estudo o funcionário da empresa “O” aqui terá como codinome 

“EG”. 

Fornecedor “E” 

A empresa “E” elabora estudos, projetos e atua na integração e no gerenciamento 

de empreendimentos nas áreas de energia, indústria e infraestrutura e destaca-se na 

implantação de projetos sob a modalidade de Emparentadas Integrais (EPC), que 

envolve engenharia, compras, construção e montagem de empreendimento, sempre com 

a missão de prestar serviços de engenharia que agregam valor aos empreendimentos 

dos clientes. 

Desde 1965, desenvolve atividades de prestadora de serviços em diversos setores 

da economia, como energia (geração, transmissão e distribuição), óleo e gás, químico e 

petroquímico, indústrias de base (siderurgia, mineração, cimento, papel e celulose, entre 

outras) e infraestrutura (rodovias, ferrovias, trens metropolitanos, aeroportos, portos, 

saneamento, edificação, metrô). 

Possui escritórios permanentes em cinco estados brasileiros. 

Em 2010 criou um subsidiaria para executar para uma grande Operadora, dois 

contratos de construção de oito cascos de plataformas de exploração de petróleo (FPSO) 

na camada do pré-sal.  

Para efeitos desse estudo o funcionário da empresa “E” aqui terá como codinome 

“GF”. 
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Para efeitos desse estudo os funcionários da empresa cliente aqui terão como 

codinomes “WO” e “JF”. 

Especialista “CA” 

Sócio proprietário de uma empresa de consultoria e desenvolvimento de negócios 

voltados para indústria de petróleo e gás, com mais de 40 anos de experiência no setor, 

dos quais 30 deles vividos dentro de uma das maiores operados de petróleo do país. 

Aqui será mencionado somente seu codinome como especialista, ele não falará 

sobre a sua experiência na empresa em que atualmente trabalha, mas sim pela sua 

vivência no mercado. 

Especialista “RS” 

Esse é sócio proprietário de uma empresa e possui mais de 40 anos de 

experiência na fabricação e reparação de diversos equipamentos para o segmentos de 

petróleo e gás, mineração e siderurgia, seja de tecnologia própria, seja através de 

contratos de licenciamento exclusivos com fabricantes internacionais. 

Aqui será mencionado somente seu codinome como especialista, pois não falará 

pela experiência na empresa em que atua e sim pela sua vivência no mercado. 

A realização de uma investigação dos Stakeholders na cadeia EPC favorece a 

identificação das principais ferramentas interativas necessárias à cadeia de suprimentos 

em um Empreendimento Complexo; a seleção das ferramentas interativas mais 

adequadas, por fim, a apresentação dos recursos de tecnologia de gestão de 

suprimentos mais relevantes e aplicáveis à cadeia produtiva de EPC no Rio de Janeiro. 
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5. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS RESPOSTAS 

Ao entrevistar os Stakeholders do setor, foi possível verificar que existem atributos 

importantes nas empresas fornecedoras da cadeia que se valem do uso de ferramentas 

interativas. 

A fim de preservar a identidade dos entrevistados, não foram citados nomes e 

informações que poderiam facilitar sua identificação foram substituídos.  

Foram alvos de entrevistas: o cliente, dois EPCistas de grande porte e dois 

especialistas do setor. 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos a partir das entrevistas 

realizadas com o cliente e com os EPCistas, bem como correlação e/ou discordâncias 

entre os entrevistados a partir de um mesmo questionamento, dado um suposto cenário. 
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Quanto às considerações dos especialistas, por serem mais estratégicas, foram 

agrupadas ao final do capitulo, onde expressam suas opiniões livremente, fazem 

contraponto e ainda recomendações que julgam pertinentes. 

 

5.1 Percepção da Utilização das Ferramentas Interativas para Gestão da Cadeia 

de Suprimentos 

5.1.1 Entretenimento 

 Em resposta ao item onde discorre-se sobre a interação dos sistemas, fez-se o 

seguinte questionamento: o que se entende sobre as ferramentas interativas aplicadas à 

gestão da cadeia de suprimentos. 

 

 

 Como resposta, obteve-se na pesquisa de campo: 

 Para GF a disciplina de suprimentos tem forte interação com a engenharia e a 

construção e montagem, disciplinas de um projeto de investimento. O sistema de 

planejamento e controle que possa espelhar o andamento das atividades pertinentes foi 

chamado de ferramenta interativa. 

 Já o WO entende que ferramentas devem possuir uma maior facilidade de uso 

com os usuários (mais amigável) e uma inteligência para associar automaticamente as 

atividades a serem planejadas na cadeia com as necessidades dos processos. 

 EG discorre sobre ferramentas interativas na gestão da cadeia de suprimentos 

como recursos hoje disponibilizados pela Tecnologia da Informática, que possibilitam 

acompanhar e controlar todo o fluxo ao longo da cadeia de suprimentos, ou seja, desde 

a área de engenharia, suprimentos/compras, estoque/almoxarifado e destinação final dos 

materiais/equipamentos. 
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 Percebe-se que os três entrevistados possuem a mesma visão sobre as 

ferramentas interativas, apenas usam palavras diferentes. 

 Para GF, os grandes projetos que têm grande número de atividades, não admitem 

qualquer outro sistema de execução, planejamento e controle que não seja digital, os 

quais já estão à disposição do mercado sofrendo frequentes atualizações. 

 Já para WO, atualmente a competitividade do mercado está associada à agilidade 

e confiabilidade da sua atividade fim. Nesse aspecto, a tecnologia possui papel 

fundamental para dar mais celeridade e automação nos processos e garantir melhores 

fluxos de comunicação de forma segura e de fácil visualização para os usuários. 

 Segundo EG, o papel da tecnologia no desempenho das empresas é vital, pois 

são visíveis os avanços em novas tecnologias de aquisições, recebimentos e controles. 

O fator tempo da busca das informações, hoje é determinante em se fazer ou não uma 

boa gestão de toda a cadeia de suprimentos. 

 Todas veem o uso da tecnologia como algo vital nas empresas. WO e EG 

enfatizam o fator tempo como determinante para o uso das tecnologias. 

 Em resposta ao item que trata sobre desafios da cadeia e interação dos sistemas, 

fez-se a seguinte pergunta: o que as ferramentas interativas podem agregar de valor aos 

processos das empresas em geral e da sua em particular. 

 Para WO, maior agilidade, confiabilidade e visibilidade das atividades nos 

processos e principalmente na tomada de decisão. Enquanto isso, EG diz que as novas 

tecnologias agregam velocidade aos processos, dando confiabilidade nas informações, 

interação entre as áreas da cadeia de suprimentos como cotação e compras, controles, 

transporte, armazenagem, fiscal financeiro entre outras. Já GF aponta que a utilização 

da tecnologia possibilita o total desenvolvimento das atividades do projeto com economia 

de pessoal e tempo. 

 Os três veem a economia de tempo como valor agregado. WO e EG citam a 

confiabilidade como valor agregado. 
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 Ao serem questionados a respeito de que áreas/departamentos da empresa em 

que atuam demandam/poderiam demandar ferramentas interativas para gestão de 

suprimentos, a GF informa que já fazem uso, porém não detalha quais, já a WO informa 

que as áreas que interagem com a de suprimentos, são elas: as de Engenharia, 

Planejamento, Qualidade (Recebimento), Construção, Transporte (Multi Modais), 

Financeira e Tributaria (Fiscal). 

 Pode-se visualizar no quadro 07, de modo consolidado, o conjunto de ferramentas 

utilizado pela empresa de cada entrevistado, as que são mais importantes e as principais 

motivações e barreiras, se existirem, a seu uso. 

 

Ferramentas utilizadas por cada um 

GF WO EG 

Utilizamos para o 
planejamento e controle das 
atividades o Primavera, para 
gerenciamento dos 
suprimentos o Hant e para a 
documentação o Project 
Wise. 

SAP R3 
Ferramentas 
desenvolvidas 
internamente 
Ferramenta de mercado. 

Softwares desenvolvidos 
especificamente para cada 
área da cadeia de 
Suprimentos. 

Quais são importantes  

O importante será intrigar 
essas ferramentas, com 
sistemas já existentes no 
mercado. 

Ferramentas integradoras 
(utilizadas) para facilitar a 
visualização do 
fluxo/processo e na 
tomada de decisão. 
Ferramentas para simular 
cenários de otimização 
dos recursos em situações 
normais e excepcionais. 

--- 

Motivadores e/ou barreiras à adoção da ferramenta 

Na verdade não houve ou 
não há barreiras . A 
adoção das ferramentas 
deve acontecer no 
momento da necessidade. 

Motivações: melhor 
tomada de decisão, maior 
visibilidade dos 
processos/fluxos, 
agilidade e integração dos 
processos; 
Barreiras: restrições 

A maior motivação foi 
aumentar a performance e 
padronização do setor de 
suprimentos ao se adotar a 
ferramenta de gestão 
desenvolvida pela própria 
empresa. A principal 
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tecnológicas, alto custo, 
cultura dos empregados 
envolvidos, resistência à 
tecnologia. 

dificuldade foi na 
implantação do mesmo 
tendo em vista que cada 
equipe de suprimentos 
tinha sua própria 
metodologia de gestão e 
controle e com o sistema 
todo o processo foi 
uniformizado. 

Quadro 06: Tipos de Ferramentas por Entrevistados 

 

 

 

 

5.2.  Percepção da Utilização das Ferramentas Interativas para Gestão da Cadeia 

de Suprimentos 

 Nesse tópico foi solicitado a cada entrevistado que fornecesse os atributos que 

considera mais importantes em uma empresa fornecedora da cadeia produtiva com a 

sua, bem como classificar os atributos em três grupos: 

 Atributos chaves – indispensáveis; 

 Atributos importantes - agregam valor; 

 Atributos desejáveis. 

 Segundo WO, os atributos que agregam valor são: a integração dos processos e 

a transparência junto aos clientes. Ele também destaca como desejável a otimização de 

recursos e melhor visualização gráfica dos projetos. 

 Enquanto isso, EG diz que especificamente em suprimentos, as ferramentas 

interativa são indispensáveis, pois já na fase da contratação, as contratantes exigem essa 

interação na troca de documentos de controle dessa atividade, como por exemplo, os 

envios de desenho e demais documentos dos fabricantes disponibilizados em um 
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ambiente da WEB, para que possam ser analisados, aprovados e devolvidos para 

execução. 

 Pode-se destacar softwares específicos de Suprimento, Planejamento, Logística 

e Diligenciamento, Financeiro entre outros da cadeia. Um atributo desejável é uma maior 

interação entre fornecedores para que as cotações sejam também via WEB, porém 

muitos fornecedores ainda estão em fase de implantação desses sistemas o que torna a 

ferramenta pouca usada. 

 

5.3. Relação com as Ferramentas Utilizadas 

 Pode-se constatar no quadro 08, que somente a empresa “O”, cujo profissional 

entrevistado foi o GF, usa terceiros para o fornecimento de sistemas de utilização pontual 

e faz a customização e integração das diversas aplicações. 

 Já o profissional EG da empresa cliente é um único dos entrevistados que possui 

departamento estruturado para tratar o sistema de fornecimento de forma integrada 

enquanto a empresa “E” não possui um setor dedicado ao tema. 

 É consenso em não terceirizar todo o sistema de fornecimento em função do sigilo 

das informações e devido ao período em que as empresas se encontram: se 

reestruturando para atender ao grande cliente, a operadora. 

 

 

 
Perguntas 

GF WO EG Semelhança Diferenças 

3) Fazem uso de ferramentas Sim Sim Sim Todos utilizam - 

3.1) (Se sim) Com pessoal 
interno ou terceirizado? 

Interno 
Em processo 
de revisão das 
ferramentas 

Interno 
GF e EG usam 
internamente 

WO por revisão 
do uso das 
ferramentas 

3.2) Se terceirizado: qual é a 
empresa fornecedora? 

A empresa usa terceira para 
o fornecimento de sistemas 
de utilização pontual e faz a 
customização e integração 
das diversas aplicações 

- - 
GF e EG usam 
internamente 

 Forma que 
utilizam a 
ferramenta 

3.3) Se pessoal interno: tem um 
departamento estruturado ou é 
pessoal alocado de outras 
áreas? 

Há pessoal alocado para 
desenvolver e operar as 
ferramentas 

- 

Departamento 
de Suprimento 
estruturado para 
esse fim 

- 

GF utiliza 
pessoal alocado 
enquanto EG 
tem 
departamento 
estruturado 
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3.4) Se terceirizado: Quem é o 
responsável? 

- - - - - 

4) Se pessoal interno: Quem é o 
responsável e qual é o cargo 
dele? 

O responsável é o chefe da 
divisão de desenvolvimento 

- 

Relacionado 
com o item 
anterior, são os 
Gestores de 
Suprimentos 

- 
Diferentes 
responsáveis 

4.1)Porque usa pessoal interno 
ao invés de terceirizar? 

A empresa está em fase de 
desenvolvimento 

- 

As áreas de 
Engenharia, 
Planejamento, 
Financeiro e 
QSMS 

Financeiro, 
Engenharia e 
Planejamento de 
GF e EG 

GF: 
Suprimentos, 
construção e 
montagem 
EG: Produção e 
QSMS 

5) Que áreas/ departamentos da 
sua empresa fazem uso da 
tecnologia (correlacionar com 
item (*)) 

Financeiro, Engenharia, 
Suprimentos, Planejamento, 
Construção e Montagem 

-    

5.1) Se citou que outras áreas 
poderiam fazer uso, questionar 
o porquê de não fazer 

-  - - - 

6) (Para quem terceiriza) O 
processo de escolha de uma 
empresa fornecedora de gestão 
da ferramenta de gestão de 
suprimento 

- - - - - 

6.1) Que atributos considera 
importantes na escolha de um 
fornecedor desse tipo de 
serviço 

Programa compatível com 
as necessidades 

Experiência 
de mercado, 
estrutura de 
suporte e 
(Know-How) 
tecnológico 

- - 
Consideram 
atributos 
diferentes 

6.2) Como escolheu a empresa 
(que atributos são importantes 
na escolha do fornecedor da 
ferramenta) 

Através de licitação entre 
empresas de mesmo perfil 

Ainda não foi 
escolhida 

- - - 

6.3) Onde se informou? 
(internet, revista, feiras, 
congressos, conhecidos, etc) 

Revistas, conhecidos e 
feiras 

- - - - 

6.4)  Que fatores foram 
decisivos na opção pela 
empresa que contratou? 

As condições de preço e de 
assistência a implantação e 
manutenção 

- - - - 

6.5)  Qual o papel do preço na 
opção pela empresa? 

Relevante dentro das 
condições acima 

- - - - 

6.6) Sempre trabalhou como 
esta? 

Não - - - - 

6.7) Qual a percepção do preço 
que você paga frente ao 
mercado? A empresa está 
pagando um preço alto, baixo 
ou na média do mercado? 

Na média do mercado - - - - 

 
Quadro 7: Relações com Ferramentas Utilizadas 

 

 

Perguntas Semelhanças Diferenças 

7) Qual o tipo de ferramenta? 

(correlacionar com o item **) 

GF usa ferramenta para controle de 

suprimentos 
- 

8) É aplicável em que grau para tomada 

de decisão? 

GF e EG usam no departamento de 

suprimentos 
- 

10) A ferramenta utilizada é compatível 

com as necessidade do cliente? 
- 

GF usa em todos os níveis, enquanto EG usa no 

somente no setor de Suprimentos 
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11) O cliente teve papel decisivo na 

aquisição de tal ferramenta? 

 GF e EG afirmaram que a ferramenta é 

decisiva 
- 

12) Que valores percebeu? - - 

13) Qual o custo x beneficio antes da 

implantação e após a mesma? 

GF e EG mencionam que houve a 

diminuição de custos e de tempo 

EG mostra como benefício à confiabilidade dos 

registos e padronização dos documentos 

14) Há limitação quanto ao uso da 

ferramenta? 
GF e EG dizem não haver limitação  

15) Quais os principais benefícios e as 

principais desvantagens ? 

GF e EG mencionam a diminuição de 

custos e de tempo 

GF não vê desvantagem, mas menciona o uso de 

constantes manutenções e treinamentos com relação 

ao uso da ferramenta. EG cita como desvantagem os 

sistemas serem interligados, não permitindo uma 

total autonomia 

Quadro 8: Mapeamento do Tipo de Ferramenta Escolhida 

 

 As empresas terceirizadas são utilizadas comumente para partes do processo, 

fornecimento de software ou pequenas consultorias de sistema e não para a solução de 

aquisição e logística como um todo, em função do fator crítico que esse tema é para 

empreendimento complexo, pela natureza de sua operação e pelos cursos envolvidos. 

 

5.4 Mapeamento do Tipo de Ferramenta 

 Em atendimento ao item 2.2.3 cm relação à arquitetura da cadeia de suprimentos 

e a correlação com Estudo realizado pela FIRJAN, pode-se verificar no quadro 8 que GF 

e EG utilizam ferramenta para controle de suprimento que vem demonstrando ser 

compatível com as necessidades dos clientes, com notável redução de tempo e custo 

durante o processo. O cliente não tem papel decisivo na escolha do tipo de ferramenta, 

desde que seja adequada, não importa o fornecedor da tecnologia. 

 EG menciona ainda quanto à importância da utilização da ferramenta para controle 

de suprimentos para a confiabilidade das informações. Como desvantagem está a não 

integração total dos sistemas de aquisição com outros sistemas da empresa, o que deve 

ser minimizado ao longo do tempo; 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Ao responder ao problema da pesquisa: identificar as principais ferramentas 

interativas necessárias à cadeia de suprimento em um Empreendimento Complexo, o 

presente estudo objetiva identificar e avaliar os principais entraves tecnológicos dentro 

do processo de suprimento e estabelecer um conjunto de proposições estratégicas para 

resolvê-los e buscar consolidar, a partir dessas proposições, boas práticas, dentro de 

toda a cadeia de suprimentos. Isso se refletirá num ganho de competitividade, aumento 

da produtividade e redução de custos, de uma forma geral, na cadeia produtiva do EPC 

do Rio de Janeiro. 

 Segundo Assumpção (2002), verifica-se que, antes da adoção de uma plataforma 

tecnológica, o fluxo de informações baseava-se principalmente em papel, resultando em 

uma transferência lenta de informações, consequentemente em uma transferência de 

propriedade de produto e/ou serviço, também muito lenta, apresentando muita 

probabilidade de extravios e erro na operação. A transferência e o gerenciamento 



95 

 

  

eletrônico de informações proporcionam uma oportunidade de reduzir os custos logísticos 

dentro da cadeia de suprimentos. 

 Com as entrevistas, foi possível detectar que na empresa GF, são usados 

diferentes ferramentas interativas para cada setor. Para o planejamento e controle das 

atividades utilizam-se o Primavera, para gerenciamento dos suprimentos o Hant e para a 

documentação o Projeto Wise. Já na firma de WO, empregam-se o SAP R3, ferramentas 

desenvolvidas internamente e outras ferramentas de mercado. Por sua vez, na 

corporação de EG, o que está em uso são softwares desenvolvidos especificamente para 

cada área da cadeia de Suprimentos. 

 Selecionar as ferramentas interativas mais adequadas à cadeia EPC a partir do 

entendimento das necessidades de cada principal stakeholders, trouxe ao presente 

contexto em tela, as tecnologias a serem aplicadas à gestão da cadeia de suprimento 

EPC devem interagir com as utilizadas pelos principais fornecedores e, principalmente, 

pelos clientes. A partir do questionário realizado com stakeholders, foi possível perceber 

quais ferramentas são consideradas realmente importantes para sua empresa. GF e WO 

creem que o melhor é usar ferramentais interativos integradores.  

 Stamford (2006) enfatiza que o avanço da tecnologia da informação e fez com que 

as empresas passassem a utilizar sistemas computacionais para suportar suas 

atividades. Porém, numa primeira fase, o desenvolvimento desses sistemas ficava 

limitado a áreas especificas da organização, tornando as informações fragmentadas e 

ocasionando uma dificuldade de consolidação de informações que, muitas vezes, eram 

inconsistentes e redundantes, armazenadas em mais de um sistema.  

 Quanto a apresentar os recursos de tecnologia de suprimentos mais relevantes 

aplicáveis à cadeia produtiva EPC no Rio de Janeiro, detalhando suas funcionalidades, 

aplicabilidade e interações, GF diz não haver barreiras em sua empresa e que ela deve 

ocorrer no momento que surgir a necessidade. Por sua vez, WO mostra como motivações 

para sua aplicação a melhor tomada de decisão, maior visibilidade dos processos/fluxos, 

agilidade e integração dos processos; e como barreiras as restrições tecnológicas, alto 

custo, cultura dos empregados envolvidos e resistência à tecnologia. Na firma de EG a 
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maior motivação foi aumentar a performance e padronização do setor de suprimentos ao 

se adotar uma ferramenta de gestão desenvolvida pela própria empresa. Já a principal 

dificuldade ocorreu na implantação do mesmo tendo em vista que cada equipe de 

suprimentos tinha sua própria metodologia de gestão e controle e, com o sistema, todo o 

processo foi uniformizado.  

 A forte especialização dos diversos agentes integrantes de sua rede de 

fornecedores aumenta a complementaridade entre eles, atenuando ou eliminando as 

rivalidades potencias. A redução dos riscos de rivalidade e o reforço da 

complementaridade especializam os parceiros no interior da rede, dando-lhe maior 

coerência e estabilidade. Num ambiente desse tipo, ou em qualquer outro sistema de 

produção marcado por estreitas relações entre agentes ao longo de uma cadeia 

produtiva, a qualidade dessas relações são fatores essências para que se alcance um 

nível adequado de eficiência coletiva e de competitividade. 

 Durante a pesquisa realizada, todos os entrevistados percebem o uso da 

tecnologia como algo vital nas empresas. Além disso, WO e EG enfatizam o fator tempo 

como determinante para o uso desses artifícios e citam a velocidade e confiabilidade 

como fator agregado. 

 Almoxarifado, Logística, Suprimentos e Estoque são as áreas que demandam o 

uso de ferramentas interativas para gestão de cadeia de suprimentos na empresa de WP. 

Enquanto isso, na empresa EG, os departamentos que interagem com o setor de 

Suprimentos e utilizam ferramentas interativas são os de Engenharia, Planejamento, 

Qualidade (Recebimento), Construção (Produção), Transporte (Multi-Modais), Financeira 

e Tributária (Fiscal). 

 Ao realizar um questionário com stakeholders da área pode-se definir as relações 

que suas empresa tinham com as ferramentas interativas utilizadas. 

 GF diz-se utilizar as ferramentas em sua empresa com pessoal interno, e faz uso 

de terceiros para o fornecimento de sistemas de utilização pontual, fazendo a 

customização e integração para operar tais ferramentas, sendo o responsável chefe da 



97 

 

  

divisão de desenvolvimento de projetos. O uso de pessoal interno se deve a empresa 

estar em fase de desenvolvimento e estruturação, o que tornaria inviável a utilização de 

terceiros devido ao alto custo. As áreas que fazem uso da tecnologia são Financeiros, 

Engenharia, Suprimentos, Planejamento e Construção e Montagem. 

 GF considera ainda como importante na escolha do fornecedor que o programa 

seja compatível com as necessidades da empresa. A escolha se fez através de licitação 

e os fatores decisivos são foram condições de preço, na média do mercado e de 

assistência à implantação e manutenção. A informação vem através de revistas, feiras e 

pessoas do setor. 

 Já na empresa de WO, ocorre o processo de revisão das ferramentas utilizadas e 

as áreas que as usarão estão em fase de planejamento da aquisição. Como atributos que 

considera importantes na escolha de um fornecedor desse tipo de serviço, cita a 

experiência de mercado, estrutura de suporte e know-how tecnológico. 

 Por sua vez, na empresa de EG as ferramentas interativas são usadas pelo 

pessoal interno em um Departamento de Suprimentos estruturado para esse fim. Os 

responsáveis são os Gestores de Suprimentos e a ausência de terceirizados se deve a 

preservação da confidencialidade das negociações e também faz arte da definição 

estratégica da Direção da empresa. Os departamentos que fazem uso da tecnologia são 

Engenharia, Planejamento, Financeiro, Produção e QSMS. 

 Os profissionais entrevistados nessa pesquisa possuem a mesma visão sobre as 

ferramentas interativas, apenas usam palavras diferentes para defini-las. Na empresa de 

GF, são usadas diferentes ferramentas interativas para cada setor. Para o planejamento 

e controle das atividades utiliza-se o Primavera, para gerenciamento dos suprimentos o 

Hant e para a documentação do Project Wise. Já na firma de WO, emprega-se o SAP 

R3, ferramentas desenvolvidas internamente e outras ferramentas de mercado. Por sua 

vez, na corporação de EG, o que está em uso são softwares desenvolvidos 

especificamente para cada área da cadeia de Suprimentos. 
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 De acordo com o quadro 9, GF utiliza ferramentas para planejamento e controle 

de todas as atividades de suprimentos neste departamento. O uso ocorre em todos os 

níveis na tomada de decisão, sendo ferramenta, de caráter corporativo, compatível com 

as necessidades da empresa. Não há desvantagem, porém vale salientar que essas 

ferramentas sofrem manutenções constantes e exige treinamentos e reciclagem do 

pessoal envolvido na sua utilização. 

 Por sua vez, EG informa que o tipo de ferramenta utilizada em sua empresa é o 

Sistema de Controle de Suprimentos (SAT-SUP), aplicado em todos os níveis da 

Organização e, no caso de Suprimentos, usam o módulo SAT-SUP em 100% das 

decisões neste setor. 

 A ferramenta é compatível com os sistemas usados por seus clientes, mas estes 

não tiveram papel decisivo na sua aquisição. Com uso da tecnologia, percebeu-se a 

melhoria de performance, dos controles e padronização dos processos da cadeia de 

suprimentos. Antes da implantação do Sistema tinham maiores gastos com homem-hora, 

não havia padronizações de documentos afins, perdas de informações devido a 

arquivamento em papel, entre outros. Como Beneficio, cita a diminuição do gasto com 

homem hora, velocidades das informações, confiabilidade nos registros durante o 

processo de compras e o banco de dados gerados para a memoria das obras. 

 Não há limitação quanto ao uso de modulo de suprimentos SAT-SUP e o foco é 

sempre o aumento do espetro de possibilidades que a tecnologia da informação 

proporciona. Como desvantagem temos os sistemas que são interligados. Eles não 

permitem uma total autonomia em suas manipulações, pois dependem sempre das 

interfaces com os outros sistemas da organização. 

Os custos dos projetos de engenharia são, em geral, inferiores a 3% do 

custo total dos empreendimentos. Por outro lado, mais investimento, 

nessa fase, pode representar ganhos significativos durante a implantação. 

(André Luiz Lupinacci Massa, Gerente de Dutos e de Planejamento da 

Suporte Consultoria e Projetos LTDA.) 
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 É comum a empresa EPCista subcontratar a atividades relacionadas ao projeto de 

engenharia, onde estas tem como papel principal assegurar o correto desenvolvimento 

do projeto dentro das condições estabelecidas pela empresa que a contratou.  

 Faz-se necessário, perceber com grande atenção a etapa de elaboração do 

projeto de engenharia, uma vez que é através desta que os parâmetros básicos para o 

sucesso do empreendimento são definidos. Uma avaliação mais cautelosa deste 

processo mostra que um projeto muito bem elaborado, com um prazo adequado e um 

orçamento que permita sua realização garantem uma redução nos custos das demais 

etapas e torna o restante do empreendimento muito menos complexo.  

 Um projeto de engenharia mal detalhado refletirá em todo o processo de aquisição, 

desde a especificação errada de equipamentos e serviços, como seu dimensionamento, 

seu custo e o tempo previsto para sua utilização. 

 Conforme mencionado no introito do capítulo 7, cabe observar algumas 

considerações de dois especialistas ouvidos. Ambos atuam no setor petróleo há mais de 

40 anos. Um deles fornecendo equipamentos e realizando serviços de manutenção de 

grandes maquinas para Operadoras de Petróleo e outro foi empregado de uma 

Operadora por mais de 25 anos, atuando no setor de suprimento. 

 Os apontamentos de ambos os especialista são complementares e trazem a visão 

do cliente do EPCista. 

 O compilado abaixo mostra o produto das flexões que os especialistas CA e RS 

fizeram durante a entrevista: 

 O EPCista não valoriza a fase da Engenharia de um empreendimento 

complexo e em função disso há um enorme atraso na entrega, 

consequentemente, maior custo para o cliente. É o chamado “Custo da não 

qualidade”. Como esse custo é repassado para o cliente, em muitos casos, 

com margem financeira a favor do EPCista, não há grande interesse em tratar 

a causa do problema; 
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 O custo da não qualidade afeta as diversas etapas que compõem o projeto e 

uma das principais áreas afetadas é a de Suprimento. Uma especificação mal 

detalhada faz com que o equipamento e/ou material seja solicitado 

erroneamente, o que acarretará substituição e, em alguns casos, a perda 

desse bem. Se importado, ainda adicionam-se os custos e prazos 

alfandegários; 

 Alguns EPCistas possuem ferramental tecnológico para coordenar o “timing” 

do suprimento, ou seja, para compatibilizar o tempo de solicitação, com 

recebimento, rastreamento, entrega do mesmo à linha do empreendimento no 

período adequado. Isso é um avanço que está começando a fazer a diferença. 

Notava-se no passado um descompasso muito grande entre a necessidade do 

suprimento e sua real disponibilidade no empreendimento. Esse ferramental 

tem sido mantido em sigilo pelas empresas que já o tem utilizado como 

diferencial competitivo. A expectativa do mercado é que haja um 

compartilhamento desse ferramental entre EPCistas, pois o diferencial de cada 

EPCista deve se concentra nas pessoas, nos processo e não em uma 

ferramenta de TI; 

 A ferramenta do TI é um auxilio bem vindo, porém nem sempre especificado 

de modo a atender a um empreendimento complexo. Nota-se que muitos 

EPCistas contratam um especialista de TI para especificar a ferramenta de 

gestão de suprimentos e não alguém especializado na área; 

 Os softwares existentes não fazem a gestão do projeto como um todo, mas 

partes dele. O gerente é uma figura muito necessária e, em muitos casos, 

suprimida pelo EPCista. Nota-se sua ausência, em especial, nas fases de 

suprimentos, comissionamento e integração em um empreendimento 

complexo. Essa fase é considera a que trás o maior desgaste da relação 

EPCista e cliente; 

 Por outro lado, deve-se mencionar o fato dos grandes contratantes dos 

EPCistas não fornecem, no ato da contratação, o projeto conceitual com o 
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detalhamento necessário e/ou interferem ao longo de sua execução, motivando 

assim alterações não previstas, prejudicando o cumprimento do cronograma 

físico e financeiro do empreendimento; 

 Quando o EPCista opta pela gestão direta do suprimento, os resultados se 

mostram mais próximos ao desejável. Quando a gestão é terceirizada, ou seja, 

contrata-se uma empresa de TI não só para desenvolver o software como para 

especificá-lo e fazer a gestão remota da solução não tem se mostrado eficaz. 

Conforme pode ser verificado durante as entrevistas, bem como na literatura 

revistada e na experiência profissional da autora desse estudo, é comum, entretanto, a 

empresa EPCista subestimar o projeto de engenharia sob vários aspectos, buscando 

obter vantagens nas etapas face ao custo, ao tempo, e aos riscos envolvidos para a sua 

execução. Esta situação fica mais evidente principalmente nos casos onde há uma 

empresa de projetos fornecendo a engenharia para EPCistas. 

Nesse modelo, a empresa EPC contratante busca sempre minimizar os seus 

custos, reduzindo o valor do projeto à época da negociação com a empresa especialista, 

além de praticar prazos bastante apertados para sua realização. Como resultado dessas 

ações, tem-se em geral um trabalho de baixa qualidade devido ao exíguo tempo imposto 

pela empresa EPC, acarretando retrabalho por parte de ambas as empresa e um atraso 

generalizado no empreendimento. 

 Os custos e o prazo, em especial, incialmente previstos para todo o 

empreendimento ficam comprometidos gerando o retrabalho que prove nas demandas, 

tornando-se um círculo vicioso que pode colocar em risco a reputação da empresa e 

contratos futuros.  

 Atualmente o cliente de um grande empreendimento tem, de um modo geral, tão 

somente estimulado a gestão da cadeia de suprimentos através do uso de ferramentas 

interativas, preferencialmente integráveis aos demais aplicativos utilizados pelas 

EPCistas. Espera-se que num futuro próximo o estimulo dê espaço à cobrança contratual. 
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Do mesmo modo, por parte do cliente espera-se entrega de projeto conceitual bem 

especificado e menor intervenção ao longo da execução do projeto.  
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