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RESUMO 

 

O objetivo desse projeto final de curso foi a proposição do mapeamento e melhoria no 
processo de construção e execução do Projeto de Serviço.Projeto de Serviço é um 
documento desenvolvido pela própria empresa para a realização dos projetos dos poços. 
O autor, por trabalhar na empresa já a algum tempo e perceber um problema na sua área 
de atuação, busca solucionar e trazer sugestões de melhorias para as falhas as quais 
foram abordadas no trabalho. Para isso, foi necessário realizar a modelagem do processo 
de trabalho atual, depois comparar com o modelo teórico, para identificar a causa raiz 
do problema e, só assim, trazer a possível solução para a empresa. Para a realização do 
estudo de caso foram utilizados o Fluxograma, o Diagrama de Causa e Efeito, a Matriz 
GUT, o Brainstorming e o 5W2H. O autor busca dentro do estudo de caso trazer vários 
exemplos, através de dados e de figuras para melhor entendimento do assunto, 
concluindo satisfatoriamente suas sugestões para melhorar o desempenho das atividades 
estudadas da empresa. 

 
 
Palavras Chaves: Mapeamento e Melhoria de Processo, Desenho do Serviço, 
Ferramentas da Qualidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 

  
The purpose of this project was to propose mapping and improvement in the 
construction process and implementation of Design of Service. Design of Service is a 
document developed by the company to carry out the projects of the wells. The author, 
to work in the company already some time and understand a problem in their area, 
search resolve and bring suggestions for improvements for failures which were 
addressed in the work. For this, it was necessary to carry out the modeling of the current 
work process, then compare with the theoretical model, to identify the root cause of the 
problem and only then bring the possible solution for the company. To conduct the case 
study were used Flowchart, Diagram of Cause and Effect, the GUT Mother, 
Brainstorming and 5W2H. The author seeks in the case study bring several examples, 
using data and figures for a better understanding of the subject, successfully completing 
their suggestions to improve the performance of the activities of the company studied. 
 
Key Words: Mapping and Process Improvement, Design of Service, Quality Tools. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

O Petróleo é uma mistura natural de hidrocarbonetos, geralmente no estado 

líquido, que pode incluir compostos de enxofre, nitrogênio, oxigênio, metais, 

sedimentos inorgânicos e água. Em razão disto, não é surpresa que o petróleo tenha sua 

composição dependente do local de exploração. (SPEIGHT, 2005ª, apud BROETTO, 

2013). 

O primeiro poço brasileiro com o objetivo de encontrar petróleo foi perfurado 

em 1892, no município de Bofete, no estado de São Paulo. Este poço atingiu a 

profundidade de 488m, onde foi encontrada apenas água sulfurosa. Alguns relatos 

dizem que produziu também cerca de 0,5m³ de óleo. (DIAS, 2014). 

Atualmente, o setor petrolífero é de suma importância para a economia do nosso 

país. A partir de 1997, com a Lei do Petróleo (Lei n° 9.478/97), que permitiu a entrada 

de novas empresas estrangeiras no país para explorar e produzir petróleo, a indústria 

nacional pôde crescer ainda mais com a construção de parcerias com as empresas 

interessadas em participar dessa concessão, em uma tentativa de trazer novos 

investimentos para o país. 

Hoje em dia, o Brasil está na 13° posição no ranking mundial de produtores de 

petróleo, sendo responsável por 2,7% da extração global, ficando atrás da líder Arábia 

Saudita, com participação de 13,3% da produção mundial, esses dados foram retirados 

do relatório estatístico anual da British Petroleum (BP, 2013). 

A indústria do petróleo é uma indústria que envolve e gera muito dinheiro, 

poder, inovações tecnológicas e desenvolvimento de economias mundiais. Mas, ao 

mesmo tempo, o risco envolvido nas operações é muito alto e intenso, por se tratar de 

trabalhos envolvendo altas pressões, temperaturas e volumes de gás e óleo. 

Para que ocorra de forma eficiente a produção de petróleo, é necessária a 

aquisição de informações importantes para a obtenção de resultados futuros, por isso, 

normalmente, é necessário se fazer um programa de testes primeiramente, para 

(EXPRO, 2008):  

 Identificar os fluidos desenvolvidos e determinar suas relações de 

volumes; 

http://www.televideoteca.com.br/rede-record/hoje-em-dia
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 Medir a pressão e temperatura do reservatório; 

 Obter amostras apropriadas para a relação de pressão, volume e 

temperatura; 

 Determinar a capacidade de produção do poço; 

 Avaliar a eficiência da completação; 

 Caracterizar danos do poço; 

 Avaliar o tratamento de estimulação e reparo. 

 

Para que esses programas de testes ocorram de forma adequada, a empresa onde 

será realizado o presente projeto tem em sua composição o setor de Teste, conhecido 

internamente como Testing and Subsea (TSS), sendo esse setor responsável por 

fornecer a coluna de testes com ferramentas de fundo de poço, através do subsetor de 

Ferramentas de Teste, conhecido internamente como Testing Tools. Os equipamentos 

submarinos de segurança são de responsabilidade de Sistemas de Segurança 

Submarinos, SubseaSafety Systems; registradores eletrônicos de pressão, temperatura e 

vazão, de Serviços de Aquisição de Dados, Data Acquisition Services; amostras 

representativas do reservatório são fornecidas por Amostragem de Fluidos, 

FluidSampling; além da planta de superfície ser de responsabilidade de Testes de Poços 

em Superfície, SurfaceWellTesting. 

E, para que esse programa de teste seja feito, como norma interna da empresa 

onde será realizado o Projeto Final de Curso, é necessário que cada subsetor elabore um 

projeto de atuação para o poço, chamado de Design do Serviço (Design of Service). 

O Design do Serviço (DoS) é um documento projetado pela própria organização, 

para fornecer uma referência para as operações de Teste, de acordo com os sistemas de 

segurança existentes e em alinhamento com as práticas de recomendação de serviço da 

indústria do petróleo.       

O intuito desse documento é estabelecer as pessoas, os equipamentos e os 

procedimentos operacionais específicos para o trabalho, de acordo com os requisitos 

propostos pelo cliente. Além disso, o DoS engloba os requisitos associados ao 

reservatório, aos equipamentos, as atividades de terceiros, etc.  Esta abordagem avalia 

as atividades operacionais propostas e configurações de equipamentos, baseada nas 

seguintes etapas (SAMIR, 2011): 

 Coleta dos Dados  
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a) Dados de entrada do design 

b) Visita a plataforma 

 Processamento dos Dados 

a) Desenhos 

b) Sistemas de Segurança 

c) Cálculos 

 Avaliação dos dados 

a) Conclusões e Recomendações 

 Verificação 

a) Aprovação  

b) Distribuição  

c) Controle de Documentos 

 

Após a conclusão do Projeto de Serviço, é feita uma revisão com o cliente para a 

sua aprovação. Todas as mudanças realizadas após a aprovação do projeto são 

acordadas entre o cliente e a empresa, gerando um documento de Gerenciamento de 

Mudanças, que também será aprovado por ambos. 

Reconhecendo a necessidade de se lidar de maneira efetiva com o Design do 

Serviço, é de suma importância para a organização que o DoS seja feito seguindo todas 

as normas e padrões da empresa e que seja utilizado por todas as pessoas envolvidas nos 

respectivos trabalhos.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O presente projeto tem como objetivo identificar, dentro do processo de 

construção e execução do Design doServiço, os principais óbices a sua aplicação, 

estabelecendo análise e proposição de umplano de melhoria para efetividade do 

processo. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para que se possa atingir o objetivo geral, faz-se necessário alcançar os seguintes 

objetivos específicos: 

 Estudar as metodologias de análise e melhoria de processos e definir qual se 

ajusta melhor ao caso estudado;  

 Mapear os processos; 

 Comparar o modelo atual com o teórico e verificar as divergências entre eles; 

 Identificar e analisar os problemas do processo. 

 

 

1.3 Justificativa do Estudo 

 

A empresa em questão sofre com a falha na aplicação do Design do Serviço 

pelas áreas de operação, em tempo e forma adequada, em consequência ocorre 

descumprimento dos procedimentos e normas internos, falta de padronização 

eproblemas por não cumprimento das especificações contidas no DoS, na execução dos 

projetos na plataforma. 

Por esse fato, normalmente, na hora da montagem e instrumentação da planta de 

teste,os operadores e supervisores se baseiamem suas experiências e deixam de analisar 

e seguir o projeto feito para o trabalho, podendo assim deixar de considerar um 

equipamento, um dispositivo, uma especificação de tubo, uma válvula, entre outros 

fatoresque foramadicionados para o trabalho e estão contemplados e explicados no DoS. 

Devido a essa falta de aplicação do Design do Serviço, o mesmo torna-se apenas 

um relatório e só é analisado, normalmente, caso ocorra algum problema, tornando-se 

apenas uma possibilidade de ação corretiva de erros.Mas, até isso ser verificado e 

corrigido, horas de trabalhos serão perdidas e a eficiência na qualidade das operações 

comprometida, gerando custos extras no contrato e até possíveis acidentes. 

 

Através dessa dinâmica de trabalho, espera-se: 

 Trabalho em conjunto entre a gerência e oscolaboradores; 

 Reduzir custos com operações de baixa eficiência; 

 Maior controle das atividades exercidas nas plataformas; 
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 Diminuir o atraso nos trabalhos; 

 Evitar retrabalho. 

  

1.4 Delimitação do Estudo 

 

A empresa em questão é uma das maiores empresas prestadoras de serviço do 

setor de óleo e gás, é uma empresa americana com mais de 80 anos no mercado mundial 

de energia e construção e pratica inúmeros serviços para o cliente, como:interpretação 

de dados sísmicos, perfuração, completação, cimentação, avaliação, perfilagem, entre 

outros. O ramo de aprendizado e o foco do presente projeto será o setor de Teste da 

empresa, chamado internamente de TestingandSubsea (TSS), mais especificamente na 

sub área de Superfície, chamada de SurfaceWellTesting (SWT), por se tratar da atual 

área de atuação do aluno e também por percebermos a necessidade de solucionarmos 

esse impasseno procedimento interno de Desenho do Serviço. 

Para esse trabalho não será considerada as questões de implementação, pois o 

trabalho se limitará a investigação e proposição, não considerando as questões 

específicas comportamentais da organização estudada. 

 

1.5 Divisão do Trabalho 

 

No capítulo 1 será retratada uma visão geral do tema a ser abordado e é exposto 

o motivo da inspiração, além dos objetivos, da justificativa e da delimitação do projeto. 

O capítulo 2 inicia-se com a explanação dos conceitos para a elaboração do 

Design of Service, depois é apresentadouma pesquisa bibliográfica de mapeamento de 

processos, a importância do mapeamento de processos nas empresasea necessidade de 

se fazer um mapeamento de processos correto, além de métodos e ferramentas de 

avaliação de processos. 

No capítulo 3 é descrito a metodologia que será utilizada para a realização do 

projeto. 

No capítulo 4 será demonstrada o passo a passo da aplicação da metodologia 

exposta no capítulo anterior, levando em conta as ferramentas da qualidade apresentadas 

no capítulo 2. 

Por fim, no capítulo 5 será apresentada a conclusão do trabalho e os seus 

possíveis desdobramentos futuros.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, será apresentada a teoria que sustentará o estudo e sua posterior 

aplicação. O pretendido é explicarsobre Design ofService, projeto necessário para 

atender aos trabalhos feitos pela empresa em questão. Depois disso, descrever o que é 

processo, realizar uma revisão bibliográficasobremapeamento de processos, mostrando 

a importância do mapeamento de processos nas empresas. 

Além disso, será definido melhoria de processos, bem como as ferramentas 

existentes para a realização da mesma.  

 

2.1 Design of Service 

 

O Design do Serviço ou Design of Service (em inglês) ou Projeto de Serviço (em 

português) é criado para estabelecer as pessoas, equipamentos e procedimentos 

operacionais específicos do trabalho para atender aos requisitos do contrato com o 

cliente. Além disso, o Projeto de Serviço captura os requisitos associados com o 

reservatório, equipamentos, terceiros, comunicações, etc. Após a conclusão do Projeto 

de Serviço, é feita uma revisão com o cliente para a sua aprovação.As alterações em um 

projeto aprovado de serviço devem seguir a Gestão de Processo de Mudança, que 

também será aprovado por ambos.A seguir serão descritos os passos efetuados, de 

acordos com os procedimentos teóricos da empresa estudada, para a realização do 

Design of Service. 

Para a realização completa do Design of Service, os seguintes passos devem ser 

cumpridos: (HALLIBURTON, 2013) 

 Definir principais premissas, riscos e necessidades; 

 Estabelecer e concordar com métricas de sucesso operacionais; 

 Estabelecimento de comentários e gestão de processos de mudanças técnicas e 

operacionais para o serviço; 

 Documentar e arquivar todos dados do poço/informações utilizadas para gerar o 

Design of Service. 

 Realizar comunicação efetiva entre todas as companhias envolvidas no 

trabalho; 
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 Realizar comunicação efetiva entre todos os colaboradores internos envolvidos 

no trabalho; 

 Estabelecer o tempo de espera adequado dos equipamentos; 

 Utilizar as normas e requerimentos mais atualizados e críticos existentes na 

indústria; 

 Identificar e comunicar os requisitos ambientais; 

 Obter requerimentos do reservatório, parâmetros do poço e plataforma. 

 

O Projeto de Serviço contempla também a documentação que descreve o serviço 

a ser entregue incluindo metas, insumos, análise, avaliação de risco, planos de 

contingência, saídas e critérios de sucesso. 

O Projeto de Serviço deve ser documentado para cada trabalho, de modo a 

realizar um plano de operações completo no que diz respeito ao tipo de trabalho. 

Cada setor da empresa deve estabelecer o conteúdo mínimo do Design of Service 

para cada perfil de serviço prestado. No mínimo, o Projeto de Serviço deve incluir o 

seguinte para cada perfil: 

 Identificação das fases de concepção do serviço e as atividades para a conclusão, 

avaliação e verificação de cada fase; 

 As responsabilidades e obrigações associadas a cada fase. 

As entradas para a concepção do serviço devem incluir: 

 Clientes/Requisitos regulamentares e métricas de sucesso operacional e como 

elas irão ser medidas. 

As saídas para o desenho do serviço devem incluir: 

 Verificação de que o modelo satisfaz as exigências das entradas; 

 Aquisição de informação para qualquer produto relacionado com o serviço; 

 Controles e critérios de aceitação para a execução dos serviços; 

 Identificação de produtos relacionados a serviços críticos; 

 Avaliação de riscos, incluindo a mitigação apropriada; 

 Contingências com base em riscos avaliados; 

 Evidência de verificação, revisão interna final e aprovação do projeto de serviço 

como definido pelo setor (HALLIBURTON, 2015). 
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2.2 Conceito de Processos 

 

A modelagem de processos é fundamental para a estruturação e padronização de 

tarefas nas empresas. Para isso, é necessário que se tenha bem definido a ideia de 

processos. 

A grande quantidade de definições de processos abaixo tem a intenção de 

nortear o entendimento mais do que gerar uma única definição e irrestrita. Processo é 

um conjunto determinado de tarefas e atividades executados por pessoas ou máquinas 

para atingir uma ou mais metas (CMBOK,2009). 

Todo trabalho importante realizado nas empresas faz parte de algum processo. 

Não existe um serviço ou produto oferecido por uma organização sem um processo 

envolvido. Igualmente, não faz sentido existir um processo empresarial que não ofereça 

um serviço ou produto (GONÇALVES, 2000).  

Para Goulart (2000) processo é uma sequência de tarefas programadas, que 

transformam os insumos fornecidos pelos consumidores em produtos finais para os 

clientes, com um valor agregado em cada tarefa. 

Davenport (2000) apudPaim et al. (2009), tem a ideia de que processo é uma 

organização de atividades através das delimitações do tempo e do espaço, com um 

início, um fim e um conjunto definido de entradas e saídas, que causam uma estrutura 

para a ação de trabalho. 

Kintschner e Filho (2004) definem processos como uma sucessão lógica de 

operações que converte entrada para resultados ou saídas. 

 Villela (2000) apud Datz et al. (2004) explica que um processo deve ser 

composto de entradas (insumos), saídas (resultados), espaço, tempo, objetivos, 

ordenação e valores que, congregados logicamente, irão gerar uma base para ofertar 

serviços ou produtos ao consumidor final, sendo que o seu entendimento é um fator 

essencial para o sucesso de qualquer negócio. 

A gestão de processos é definida, de acordo com Paim et al. (2009), como um 

conjunto articulado de tarefas permanentes para projetar e promover o funcionamento e 

o aprendizado sobre os processos, essas tarefas podem ser agrupadas em: 

 Desenhar processos com o objetivo de definir ou redefinir como os processos 

devem ser projetados para serem melhorados e implantados; 
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 Gerir os processos no dia a dia com o objetivo de assegurar a efetiva 

implementação dos processos e a realização de alocação de recursos para sua 

execução, bem como a realização de mudanças e adaptações de curto prazo; 

  Promover a evolução dos processos e o constante aprendizado com o objetivo de 

registrar o conhecimento gerado sobre os processos e construir uma base para 

que seja criado conhecimento para sustentar a evolução dos processos. 

 

Enfim, um processo é um evento que ocasiona transformações e mudanças, 

agregando valor ao produto ou serviço, tanto quantitativa quanto qualitativamente. 

 

2.3 Mapeamento de Processos 

 

Após uma introdução sobre processos, percebemos o valor dele para as 

organizações e a importância que um correto entendimento proporcionará para uma 

visão mais clara sobre a importância de se mapear um processo, seja ele industrial ou da 

área de serviços. 

O mapeamento de processos é um mecanismo gerencial que tem a função de 

auxiliar a aprimorar os processos existentes ou investir em uma nova estrutura voltada 

para processos. O seu estudo proporciona a redução de custos no desenvolvimento de 

produtos e serviços, a redução de falhas de integração entre sistemas e melhoria 

contínua do desempenho da organização.  

Paim (2002, p. 95) afirma que a modelagem é indispensável para uma integração 

e coordenação nas empresas. Ainda, é evidenciado que para integração de processos é 

de suma importância a formalização dos objetos utilizados, como: atividades, recursos, 

informações e responsabilidade/autoridade para controle das tarefas existentes.  

Para Anjard (1996) apud Brighenti (2006), o mapeamento de processo 

fundamenta-se em verificar, documentar, analisar e elaborar uma estratégia de melhoria 

que ocasione a mudança de visão dos gestores de empresas, fazendo com que diminua o 

foco nas saídas do processo e fortaleça a gestão dos processos. Além disso, o mesmo 

autor salienta a importância do uso de uma representação gráfica, para demonstrar como 

os recursos de entradas são processados e transformados em saídas, ressaltando a 

relação e a conexão entre cada tarefa. 

Segundo Biazzo (2000) apud Correia (2002), mapeamento de processos é a 

tentativa da compreensão de processos, a partir da elaboração de mapas para realçar um 
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modelo e estabelecer a relação entre as atividades, pessoas, informações e objetos 

envolvidos. 

Pontes et al. (2008) explicam mapeamento de processos como a estratégia de 

colocar em um gráfico o processo de uma empresa ou setor, para orientação em suas 

fases de avaliação, desenho e desenvolvimento. 

Mello e Salgado (2005) comentam que para se gerenciar um processo é 

indispensável visualizá-lo. Com isso, o mapeamento é feito para mostrar os inúmeros 

passos necessários e a sequência que eles acontecem para a conclusão e entrega de um 

produto ou serviço. 

Mapear auxilia a perceber fontes de desperdício, tornando as decisões sobre 

fluxo de trabalho visíveis, de modo em que possa discuti-las, adicionando conceitos, 

técnicas enxutas e de melhoria, formando a base para um plano de implementação e 

mostrando a relação entre o fluxo de informações e o fluxo de materiais (CORREIA, 

2002). 

De acordo com Aguiar e Weston 1993, apud Leal 2003, a intenção do 

mapeamento dos processos é aumentar o foco no cliente do processo, auxiliar a 

eliminação de atividades que não agregam valor e reduzir a complexidade e dificuldade 

do processo. 

Segundo Leal (2003), para o caso do setor de serviços, a natureza impalpável do 

fornecimento de serviços e a importância estratégica da sua rede de relações tornam 

crítico o papel do mapeamento dos processos desta organização para a correta 

elaboração da proposta de reestruturação. O autor acredita que o mapeamento dos 

processos também ganha relevância pela sua atividade de registro e documentação 

histórica de dados da organização, pelo fato do aprendizado ser formado com base em 

conhecimentos e experiências passadas, isto é, com base na memória. 

Para Mello e Salgado (2005), a principal vantagem fornecida pelo mapeamento 

dos processos de serviços é a criação de uma visão e uma compreensão compartilhada 

de um processo por todos os envolvidos, desde a gerência até os realizadores das 

atividades e, assim, uma realização de seu papel no processo de serviço do princípio ao 

fim. 

Baldam et al. (2008) menciona que a modelagem e otimização de processos faz 

uso de duas grandes atividades, que são: 

 Modelagem do estado atual do processo (As Is);  

 Otimização e modelagem do estado desejado do processo (To Be). 



 
 

20 

 

 

2.3.1 Mapeamento do Processo Atual (As Is) 

 

Segundo Davenport (1994) apud Baldam et al. (2008, p. 73), o primeiro passo a 

ser dado ao se fazer um projeto é compreender o processo existente e identificar suas 

falhas, para isso a situação atual (As Is) do processo é detalhadamente documentada 

para que se tenha uma definição comum e compartilhada do processo. 

Como efeito do mapeamento do estado atual, espera-se conseguir (JESTON; 

NELIS, 2006a):  

 O modelo do processo atualmente em uso;  

 Métricas apropriadas e suficientes para estabelecer uma base para futuras 

medidas de melhorias de processos;  

 Métricas e documentação do atual desempenho do processo;  

 Documentação do que está funcionando bem e do que precisa melhorar. 

 Identificação dos itens mais significativos e de rápido retorno, que podem ser 

facilmente implementados; 

  Não voltar a cometer erros do passado. 

 

 

2.3.2 Mapeamento do Processo Futuro (To Be) 

 

Para Baldam et al. (2008), a modelagem do estado futuro deve criar um espaço de 

discussão e trocas de informação entre as pessoas envolvidas com o objetivo de 

melhorar processos, inová-los e, questionar se ele se faz necessário e se de fato agrega 

valor necessário a empresa.  

Espera-se da modelagem do estado futuro, os seguintes passos (Baldam et al., 

2008): 

 Redesenho do processo ou realização de um novo processo; 

  Documentação das modificações ou da criação do processo; 

 Modelos de simulação;  

 Confirmação das expectativas dos envolvidos em relação as mudanças; 

 Confirmação do alinhamento com a estratégia;  
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 Relatório das diferenças que precisam ser atendidas para o cumprimento dos 

requisitos;  

 Plano de desenvolvimento e treinamento da equipe para adequação ao 

processo; 

  Relatório de impactos na organização;  

 Detalhes do plano de comunicação sobre o novo processo. 

 

Ainda de acordo com os autores, um processo que parecia excelente ontem, pode 

parecer bom hoje, e estar obsoleto amanhã. As otimizações de processos trabalham em 

análises contínuas dos processos, afim de sempre estar melhor que no momento 

anterior. Todas as abordagens de otimização incluem uma análise do processo, 

estruturada ou não.  

 
 

2.4 Melhoria de processos 

 

A melhoria de processos tem como principal função uma análise das 

necessidades reais dos clientes dos processos, para que a empresa possa fazer as 

mudanças necessárias a fim de obter a qualidade desejada. Contudo, todo processo de 

melhoria dentro de uma empresa deve contar com o comprometimento da equipe que 

faz parte de todo esse processo, havendo planejamento formal, definição de metas, 

treinamento e motivação de pessoal de maneira sistemática e contínua para que o 

processo não seja interrompido e possa ser desenvolvido com eficácia.(ZAMBERLAN 

et al.,2006) 

Vernadat (1996) nomeia de caminho de migração a mudança do processo atual 

para o processo aprimorado. Segundo Vernadat, para que uma empresa consiga essa 

migração, muitas questões precisam ser respondidas, incluindo temas relacionados à 

estratégia da empresa,à aquisição de conhecimento, ao processo de projeto, à 

reengenharia do processo de negócio, ao gerenciamento de mudanças e à integração dos 

processos e subprocessos. Esse grupo de perguntas deve ser feito no início da 

modelagem do processo atual, e respondidas durante o desenvolvimento do novo 

modelo, que deve ser suportado por modelos de referência, por critérios de avaliação, 

por metodologias estruturadas, e expresso através de algum formalismo.   
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A melhoria de processos é composta de vários objetivos, como: a eficácia 

operacional; o desempenho financeiro;a confiabilidade; a satisfação dos clientes. Para 

esse fim, cada aplicação necessitade um tipo específico de modelo. Portanto, é 

necessário identificar e registrar as oportunidades/expectativas de melhoria, extraídas 

junto aos usuários/clientes, para servirem de objetivo do trabalho a ser executado 

(PRADELLA, 2013). 

De acordo comD’Ascenção (2001) apudZamberlan et al. (2006), qualquer 

processo existente, tanto administrativo quanto operacional, tem um procedimento de 

trabalho que sempre pode ser melhorado, principalmente se considerarmos o ambiente 

tecnológico que tem contribuído para a melhoria contínua dos processos e respectivos 

métodos. 

Asmelhores oportunidades de melhoria de processos estão nas interfaces 

organizacionais – aqueles pontos onde o bastão épassado de uma pessoa para outra. As 

interfaces críticas (que ocorrem no “espaço em branco” de um organograma) são 

visíveis na visão horizontal de uma empresa (RUMMLER e BRACHE, 1995 apud 

FRANCO, 2011). 

Para implementarmos os ideais da melhoria de processos, precisamos ter 

conhecimento das ferramentas e técnicas de gestão da qualidade, pois são a partir delas 

que criamos caminhos estratégicos para busca da qualidade, produtividade e, 

consequentemente, da competitividade no mercado. Nessa revisão bibliográfica, nos 

aprofundaremos nas seguintes ferramentas e técnicas de gestão de qualidade: 

Brainstorming, Ciclo PDCA, Diagrama de Causa e Efeito, Diagrama de Pareto, GUT, 

5W2H, Fluxograma, para encontramos a causa fundamental do problema com 

consequente aplicação de uma solução. 

 

2.4.1 Brainstorming 

 

A técnica foi criada nos anos 40, pelo publicitário Alex Osborn e tem o 

significado de "tempestade cerebral" ou "tempestade de ideias”. Seu principal objetivo é 

a resolução de problemas, fazendo uso da imaginação e criatividade, onde os integrantes 

envolvidos produzirão ideias para solucionar algum problema específico. Para o sucesso 

da técnica, é necessário a liberdade, a vontade de pensar e, principalmente, um objetivo 

determinado. Evidentemente, para um Brainstorming de sucesso, necessitamos, além de 

ambiente e objetivo, ordem (DENDENA et al., 2009). 
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Segundo Coletti et al. (2007), tempestade cerebral ou brainstorming é uma 

ferramenta que ajuda os indivíduos a produzirem ideias para a resolução de problemas. 

Brito (2006) apud Roldan et al. (2009) comenta que Brainstorming é a técnica 

usada para potencializar a geração de ideias geradas por um grupo de pessoas. Essas 

ideias são geralmente relacionadas com as causas ou soluções de um problema, ou 

ainda, direcionadas para a criação de novos produtos ou inovações, o que resume de 

forma prática a ferramenta. 

A metodologia do funcionamento do brainstorming é explicada a seguir, através 

dos estudos de Lins (1993). 

A primeira etapa da reunião de brainstorming é a apresentação de ideias 

relacionadas com algum problema. Nessa etapa, os participantes apresentam ideias de 

forma livre e, às vezes, aparentemente caótica. Nenhuma crítica deve ser feita. As ideias 

devem fluir. Um facilitador coordena a reunião e assegura a livre expressão das ideias. 

Um relator anota as ideias, à medida que forem sendo apresentadas. Não deve haver 

interpretação da ideia; esta deve ser anotada com as palavras usadas por seu autor. A 

seguir, quando o grupo entender que esgotou as possibilidades relativas ao problema, as 

ideias devem sofrer um agrupamento, de forma a serem ordenadas. Em seguida, outras 

ferramentas podem ser utilizadas para aprofundar uma análise, conforme o tipo de 

problema abordado: diagrama de causa e efeito, folha de verificação, análise de forças 

de campo etc.  

Há, basicamente, duas maneiras de se conduzir um brainstorming: a condução 

estruturada e a não estruturada. No primeiro caso, todos os participantes devem expor 

suas ideias de forma ordenada, cada um apresentando uma ideia quando chegada a sua 

vez e aguardando a próxima rodada para expor a ideia seguinte. Os participantes podem 

usar algum material de apoio para anotar ideias enquanto aguardam sua vez. No 

segundo caso, a exposição das ideias é livre. 

Desta maneira, brainstorming é uma técnica de melhoria que é usada para 

solucionar problemas em meio à variedade de opiniões e ideias, baseando-se na 

habilidade e vontade dos envolvidos. Quanto maior o número de ideias, teoricamente 

teremos um resultado com maior qualidade. 
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2.4.2 Ciclo PDCA 

 

O conceito do método de melhorias, conhecido atualmente como ciclo PDCA, 

foi desenvolvido por Walter A. Shewhart na década de trinta. Contudo, esse método só 

ficou conhecido e consagrado por Willian Edwards Deming a partir da década de 

cinquenta, onde foi empregado com sucesso nas empresas japonesas para o aumento da 

qualidade de seus processos (PACHECO et al., 2010). 

Moura (1997, p.90) apud Andrade (2003) explica o ciclo PDCA como “uma 

ferramenta que orienta a sequência de atividades para se gerenciar uma tarefa, processo, 

empresa, etc.” Além disso, o autor enfatiza que o ciclo PDCA está estruturado nos 

conceitos da administração, amplamente divulgados e estudados, fazendo com que o 

conceito seja fácil de ser compreendido.  

Pelo fato do ciclo PDCA está relacionado com a compreensão do conceito de 

processos, é importante que todas as pessoas envolvidas em sua aplicação entendam a 

visão processual como a identificação clara dos insumos, dos clientes e das saídas que 

estes adquirem, além dos relacionamentos internos que existem na empresa 

(TACHIZAWA, SACAICO, 1997 apud PACHECO et al., 2010). 

O ciclo PDCA foi criado para controle e melhoria de processos, mas também é 

útil para solucionar problemas; permite aprender, criar, copiar e difundir conhecimento, 

transformando a organização em um colégio, onde a procura por resultados é paralela à 

busca do conhecimento. É uma ferramenta simples, no entanto, quanto mais se 

aprofunda o seu uso na empresa, mais se percebe sua complexidade, portanto é uma 

busca constante de informações e conhecimento (FALCONI, 2009). 

Para Campos (1996, p.262) apud Andrade (2003) o método de melhorias, ou 

ciclo PDCA é definido na seguinte frase: “O PDCA é um método de gerenciamento de 

processos ou de sistemas. É o caminho para se atingirem as metas atribuídas aos 

produtos dos sistemas empresariais.”. 

Segundo o SEBRAE (2010), a principal função do ciclo PDCA é ser uma 

ferramenta de qualidade que favoreça a tomada de decisões, com o intuito de garantir o 

alcance das metas necessárias à sobrevivência das organizações. Mesmo que de simples 

entendimento, representa um avanço para o planejamento eficaz e seu ciclo é composto 

por 4 fases. 
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Suzuki (2000) apud Andrade (2003) explica a utilização do PDCA como a forma 

de “embutir” qualidade no produto final, com o seguimento dos quatro módulos 

inerentes ao método.  

Os quatro termos no ciclo PDCA têm o seguinte significado: 

 Planejar (Plan) consiste em: 

a) Estabelecer metas sobre os indicadores, ou seja, as faixas de valores 

desejadas para esses itens; 

b) Estabelecer a maneira (o caminho, o método) para se atingir as metas 

propostas (NEVES S.,2011). 

 

Essa primeira parte é considerada a mais importante do ciclo, por se tratar do 

início do ciclo, desencadeando todo processo referente ao ciclo PDCA. Logo, a eficácia 

dos próximos passos estará baseada em um planejamento bem elaborado e meticuloso, o 

qual proverá dados e informações a todas as etapas restantes do método (BADIRU, 

1993 apud ANDRADE, 2003).  

 

 Executar (Do) consiste em:  

a) Execução da tarefa exatamente como prevista no plano; 

b) Coleta de dados para verificação do processo. 

Nesta etapa é essencial o treinamento no trabalho decorrente da fase de 

planejamento (NEVES S., 2011). 

 

A etapa Do possibilita que o plano de ação seja executado de forma organizada, 

em uma escala gradual, permitindo maior eficácia das medidas a serem tomadas 

(BADIRU, 1993 apud ANDRADE, 2003). 

 

 Verificação (Check) consiste em:  

Monitorar e medir os processos e comunicar os resultados. Deve-se 

verificar se o executado está conforme o planejado e identificar os 

desvios. Deve ser contínua a verificação, tanto através de sua observação, 

quanto do monitoramento dos índices de qualidade e produtividade. 

Auditorias internas também podem ser utilizadas como forma de 

verificação (PACHECO et al., 2010). 
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 Atuar (Action) consiste em:  

Nessa última fase o imprescindível é fazer as correções necessárias com 

o objetivo de evitar a repetição dos problemas ocorridos. Podem ser 

atitudes corretivas ou de melhorias que tenham sido constatadas como 

necessárias na fase anterior. Circunda a ideia por melhoria contínua até 

se atingir o padrão e, para isso, é necessário a capacitação do pessoal; o 

preenchimento das lacunas de conhecimento necessário à solução do 

problema, propiciando a criação de novos conhecimentos e a 

atualizações do padrão (CHOO, 2003 apud PACHECO et al., 2010). 

 

Segue abaixo uma ilustração para evidenciar as etapas do ciclo PDCA:   

 

 

Figura 01– Ciclo PDCA 

Fonte: NEVES S. (2011) 

 

2.4.3 Diagrama de Causa e Efeito 

 

Na década de 1940 essa ferramenta de melhoria de processos foi desenvolvida 

pelo professor Kaoru Ishikawa, para mostrar a relação entre um efeito e todas as 

possibilidades de causas desse efeito. É denominada de diagrama de Ishikawa, devido 

ao seu criador, diagrama de espinha de peixe, devido à sua forma, ou diagrama de causa 

e efeito, devido a sua funcionalidade (LINS, 2006).  
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De acordo com Miguel (2006) apud Junior (2010), esta ferramenta consiste em 

uma forma gráfica usada como metodologia de análise para representar fatores de 

influência (causas) sobre um determinado problema (efeito). 

Marshall Junior et al. (2006) apud Salgado (2008)explica que o diagrama de 

Ishikawa permite chegar a níveis mais detalhados das causas de um determinado 

problema, possibilitando assim ao seu usuário identificar a causa raiz deste problema, 

atuando como fonte de informações para a solução do mesmo. 

O diagrama de causa e efeito pode ser elaborado perante os seguintes passos:  

 Determinar o problema a ser estudado (identificação do efeito) e colocá-

lo do lado direito, dentro de um retângulo;  

 Relatar sobre as possíveis causas e registrá-las no lado esquerdo do 

diagrama;  

 Estabelecer as categorias de causas, tendo em vista que para cada efeito 

existem várias categorias; 

 Agrupar o resultado da pesquisa das causas nas categorias; 

 Analisar o diagrama, a fim de identificar as causas verdadeiras;  

 Correção do problema. 

 
Algumas pessoas defendem que podemos definir antecipadamente as categorias 

de causas, tais como: Material, Método, Mão-de-obra, Máquinas, Medição e Meio 

Ambiente. 

A figura abaixo apresenta um diagrama de causa e efeito genérico, para auxiliar 

no entendimento da ferramenta.  

 

Figura 02– Diagrama de Causa e Efeito genérico 

Fonte: Instituto Universitário de Lisboa 
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2.4.4 Diagrama de Pareto 

 

O diagrama de Pareto é baseado nos princípios do sociólogo e economista 

Vilfredo Pareto, que modelou a distribuição de renda na sociedade em que vivia, de 

acordo com a condição financeira da população. Mais tarde, J. M. Juran percebeu que 

ocorria um fenômeno semelhante com os problemas da qualidade e adaptou os 

conceitos de Pareto, desenvolvendo assim o digrama de Pareto, que também é 

conhecido como análise ABC, ou pela regra dos 80-20 (TRIVELLATO, 2010) 

Para Marshall Junior et al. (2006) apud Leandro (2008), o diagrama de Pareto é 

um gráfico de barras criado através de um procedimento de coleta de dados, e deve ser 

usado quando se deseja priorizar problemas ou causas relativas a um determinado 

assunto. 

O Diagrama de Pareto é uma figura simples que tem como objetivo dar uma 

representação gráfica à estratificação (CAMPOS, 1992 apud NUNES, 2008). 

Esta ferramenta possibilita hierarquizar graficamente uma série de elementos, 

ordenando-os por ordem decrescente de frequência. Devido a isso,essa ferramenta 

torna-se muito útil na análise de problemas e tomada de decisões. A base de 

entendimento é simples e se dá por um pequeno número de causas vitais (geralmente 

20%) ser responsável pela maioria dos problemas (80%). Com isso, os pontos chaves 

são facilmente identificados e ações de controle devem ser criadas para mitigar esses 

problemas. A elaboração do diagrama de Pareto é simples, consiste em ordenar as 

causas e/ou os problemas por frequência e, em seguida, traçar a curva da percentagem 

acumulada. 

 

2.4.5 Fluxograma 

 

São figuras esquemáticas que servem para mapear o planejamento das etapas de 

umprocesso ou descrever um processo existente ou novo, sendo considerado como uma 

forma de "linguagem gráfica” (NEVES S., 2011). 

SegundoPereira (1994) apud Nunes (2008), o fluxograma é definido como uma 

representação gráfica destinada ao registro das diversas etapas que constituem um 

determinado processo, facilitando sua visualização e análise. Tem a finalidade de 

ordenar a sequência de etapas. 
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O fluxograma é uma ferramenta de baixo custo e de alto impacto, utilizada para 

analisar fluxos de trabalho e identificar oportunidades de melhoria (SCARTEZINI, 

2009). Seguindo ainda os pensamentos do autor, o fluxograma permite uma ampla 

visualização do processo e facilita a participação das pessoas. Serve, ainda, para 

documentar um órgão ou seção específica envolvida em cada etapa do processo, 

permitindo identificar as interfaces do mesmo. O seu estudo permite aperfeiçoar os 

fluxos para maximizar as etapas que agregam valor e minimizar os custos, além de 

garantir a realização de tarefas indispensáveis para a segurança de um sistema 

específico. 

A grande vantagem do uso do fluxograma é a percepção das etapas da execução 

do processo, ou seja, de tornar visível o método. Outra vantagem é que a montagem do 

fluxograma identifica variações no processo, quando este é executado por pessoas ou 

equipes diferentes (LINS, 1993). 

Para Nunes (2008), as principais vantagens da realização do fluxograma são a 

definição clara dos limites do processo, a utilização de símbolos simples (linguagem 

padrão de comunicação), a possibilidade de visão global do processo, a identificação de 

ciclos de retrabalho e, por fim, a facilidade da identificação de clientes e fornecedores. 

 
 

2.4.6 Matriz GUT 

 

A Matriz GUT é uma ferramenta usada para definir prioridades, dadas diversas 

alternativas de ação. Essa matriz foi desenvolvida com o intuito de mensurar a 

gravidade, urgência e tendência de determinado problema para auxiliar na ação de 

priorização e correção do mesmo (MEIRELES, 2001). 

Gomes (2006) apud Vasconcelos et al., (2009)aponta que a Matriz GUT 

(gravidade x urgência x tendência), é uma ferramenta que exemplifica uma matriz de 

decisão na priorização de problemas.  

De acordo comGrimaldi (1994) apud Pinto et al. (2006), a técnica de GUT foi 

criada com o objetivo de auxiliar nas decisões mais complexas, ou seja, decisões que 

envolvam muitas questões. A mistura de problemas gera confusão. 

A Matriz GUT é a representação de problemas, ou riscos potenciais, através de 

quantificações que buscam estabelecer prioridades para abordá-los, visando minimizar 

os impactos (MARSHALL JUNIOR et al.,2006 apud SILVA, 2012). 
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A ferramenta é feita através da listagem de várias atividades a realizar e, a partir 

daí, é atribuído graus quanto a gravidade, urgência e tendência. 

 Gravidade é a proporção dos danos que um problema pode causar se não 

for solucionado. A gravidade pode ser definida numa escala de 1 a 5:  

-1 = dano mínimo; 

-2 = dano leve; 

-3 = dano regular; 

-4 = grande dano; 

-5 = dano gravíssimo (MEIRELES, 2001). 

 Urgência é o tempo previsto para osurgimento de determinados 

resultados indesejáveis (considerados na gravidade) de algum problema. 

A urgência pode ser definida numa escala de 1 a 5:  

-1 = longuíssimo prazo (2 meses ou mais);  

-2 = longo prazo (um mês);  

-3 = prazo médio (15 dias);  

-4 = curto prazo (uma semana); 

-5 = imediatamente (está ocorrendo) (MEIRELES, 2001). 

 Tendência é a disposição que um problema terá se nada for feito para 

resolvê-lo. A tendência pode ser definida numa escala de 1 a 5:  

-1 = os danos previstos desaparecerão com o tempo; 

-2 = os danos previstos reduzir-se-ão com o tempo; 

-3 = os danos continuarão no mesmo nível; 

-4 = os danos aumentarão com o decorrer do tempo;  

-5 = os danos considerados já estão ocorrendo (MEIRELES, 

2001). 

 

Após a realização da análise dos dados e fatos disponíveis, pode-se utilizar os 

valores apresentados na Tabela 1abaixo para verificar o real impacto do problema 

apresentados sobre o processo em estudo. 
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Tabela 01-Exemplo de Matriz GUT 

 

Fonte:Grimaldi,(1994) apud Pinto et al., (2006) 

 

2.4.7 5W2H 

 

A ferramenta 5W2H foi elaborada por profissionais da indústria automobilística 

do Japão como uma ferramenta ajudar na utilização do PDCA, principalmente na fase 

de planejamento. Segundo Polacinski (2012), a ferramenta consiste num plano de ação 

para atividades pré-estabelecidas que é necessário um desenvolvimento com maior 

clareza possível, além de funcionar como um mapeamento dessas atividades. O autor 

ressalta que o objetivo central da ferramenta 5W2H é responder a sete questões e 

organizá-las. 

Segundo Marshall Junior et al. (2006), o 5W2H representa as inicias das 

palavras, em inglês, why, what, where, when, who, how, e howmuch, que traduzindo 

para o português significam: por que, o que, onde, quando, quem, como e quanto custa. 

A ferramenta é empregada especialmente no mapeamento e padronização de 

processos, na elaboração de planos de ação e no estabelecimento de procedimentos 

associados e indicadores. É de caráter basicamente gerencial e busca o fácil 

entendimento através da definição de responsabilidades, métodos, prazos objetivos e 

recursos associados. 
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Tabela 02: Relação das informações a serem obtidas com o 5W2H 

 

Fonte:Silveira (2013) 
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3. METODOLOGIA 

 

O trabalho decorre através da revisão bibliográfica, do método qualitativo e 

explicativo, através de um Estudo de Caso em que o autor identificará a problemática 

existente no Designof Service, propondo uma condição de melhoramento em seu 

método de execução.   

Segundo Yin, (1994): “O Estudo de Caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno no seu ambiente natural, quando as fronteiras entre o fenômeno 

e o contexto não são bem definidas (...) em que múltiplas fontes de evidência são 

usadas”. 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 

definida, como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou 

uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 

determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir 

o que há nela de mais essencial e característico. (FONSECA, 2002, p. 33). 

Segundo Vergara (2009), o estudo de caso é utilizado, porque através dele pode-

se conhecer mais detalhadamente o objeto estudado, como será demonstrado passo a 

passo neste assunto. 

Minayo define método qualitativo como aquele capaz de incorporar a questão do 

significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas 

sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, 

como construções humanas significativas (MINAYO, 1996, p.10).  

No caso do método explicativo, esse tem o objetivo de registrar fatos, analisá-

los, interpretá-los e identificar suas causas. Essa prática visa ampliar generalizações, 

definir leis mais amplas, estruturar e definir modelos teóricos, relacionar hipóteses em 

uma visão mais unitária do universo ou âmbito produtivo em geral e gerar hipóteses ou 

ideias por força de dedução lógica (LAKATOS E MARCONI, 2011). 

É importante para o entendimento do trabalho ter um método como o 

explicativo, devido ao seu poder de identificar os fatores que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos ou variáveis que afetam o processo, que no caso deste estudo 

de caso são os problemas que serão analisados e explicar o porquê dos acontecimentos 

dos problemas que a empresa passa no cotidiano. 

A empresa em questão tem sua sede na cidade de Macaé/RJ e presta serviços de 

óleo e gás para as operadoras de petróleo. Para conseguir atender suas metas com 

http://oferta.vc/omhS
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excelência e qualidade, foram criados os valores da empresa, que devem ser as 

diretrizes de todos os trabalhos efetuados.  

Liderança em segurança: nunca devemos passar por cima das medidas de 

segurança, seja para qualquer ganho de tempo ou material.  

Excelência Operacional: Devemos sempre seguir os padrões mínimos globais e 

os procedimentos para garantir a entrega de um serviço de qualidade.  

Comportamento Ético: Exige a dedicação de cada funcionário em respeitar os 

outros funcionários e as normas da empresa.  

Inovação Tecnológica: Os desafios tecnológicos aumentam em cada novo 

trabalho, e devemos buscar sempre as melhores soluções para os clientes.  

Como foi apresentado no início do trabalho, que buscou dentro da sua narrativa 

trazer o assunto que será abordado e sua importância para a organização, demonstrando 

como a mesma tem conquistado anos de atuação no mercado e ao mesmo tempo 

enfrentado alguns tipos de problemas, o qual um desses problemas foi apontado pelo 

autor e, consequentemente, ocorrerá a busca, dentro desse estudo de caso, de descrever 

os apontamentos às falhas do processo de construção e execução do Design of Service 

que ocorrem pela falta de utilização do mesmo. 

Como se pode observar, pelas explicações apresentadas no decorrer do projeto, 

essa ferramenta é importantíssima para que os trabalhos sejam executados de forma 

correta e com excelência em qualidade e segurança. 

O estudo de caso decorreu através da coleta de dados realizada no cotidiano do 

trabalho, através de entrevistas com os colaboradores envolvidos na metodologia 

estudada, ocorrendo assim o levantamento de opiniões a respeito do assunto proposto e, 

além disso, a experiência do autor, por estar atuando nesta área há algum tempo, 

auxiliou na percepção de possíveis melhorias no processo, que irão ser explicadas 

mediante a continuação do assunto.  

Portanto, o estudo de caso se iniciará com a modelagem, afim de definir como 

está mapeado o processo atualmente. Na modelagem serão explicados e identificados os 

processos de construção e execução do DoS. 

A modelagem de processo de utilização do Desenho do Serviço (DoS) inclui um 

conjunto fundamental de habilidades e técnicas que permitem que as pessoas 

compreendam, comuniquem, avaliem e administrem os principais componentes dos 

processos de negócio. A resolução dos problemas será baseada no Guia de Processos de 

Negócio Corpo Comum de Conhecimento (CBOK). 
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Primeiramente, será mapeado, em decorrência da coleta de dados que o mesmo 

já abordou acima, como o processo de execução do Design of Service é feito 

atualmente.  

O seguinte passo será identificar, de acordo com a definição atual do modo de 

execução do DoS, as diferenças com a proposta teórica que foi levantada na revisão 

literária feita pelo o autor. 

Feito isso, para tentar descobrir as causas raízes dos problemas que ocorrem hoje 

em dia, será utilizado a ferramenta do Diagrama de Causa e Efeito, citado no 

Referencial Teórico.  

Após essa etapa, será realizada uma análise dos fatores de influência (causas) 

sobre um determinado problema (efeito). Para nos auxiliar nessa etapa, a Matriz GUT 

será utilizada para priorizar os principais pontos de melhoria, medindo o acumulado da 

gravidade, urgência e tendência de um problema, e nos retornando o nível de criticidade 

dos mesmos.  

Com as principais causas detectadas, serão criados Planos de Melhorias para 

sanar essas causas. O Brainstorming será utilizado para o levantamento de ideias para a 

criação dos planos.  

Por fim, a implementação dos Planos de Melhorias ficará a cargo da empresa em 

estudo. Segue abaixo o fluxograma (Figura 3) com os passos para o Estudo de Caso, 

explicado acima: 
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Figura 03– Metodologia do Estudo de Caso 

Fonte: Autor 
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4. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA 

 

4.1 Modelagem 

 

A Figura 4 representa a modelagem do processo de Construção e Execução do 

Design ofService na empresa Estudo de Caso. Para a realização da modelagem foram 

consideradas a experiência do autor na área e a realização de uma coleta de dados com 

as pessoas envolvidas no processo. 
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Figura 04– Modelagem do Processo de Construção e Execução do Design ofService 

Fonte: Autor 
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Todo trabalho fornecido pela empresa em questão, no setor de estudo do aluno, 

começa com o recebimento das informações. Essas informações vêm em forma de 

reuniões com o cliente, solicitações de serviço e relatórios de visitas técnicas à 

plataforma (RigVisit). A partir desses documentos,os parâmetros do poço necessários 

são retirados para a preparação do trabalho. Abaixo os principais parâmetros solicitados 

e avaliados: 

 Vazão de óleo; 

 Vazão de gás; 

 Razão Gás-Óleo (para obter vazão de líquido ou gás quando se tem somente 

uma das informações); 

 Concentração de H2S; 

 Concentração de CO2; 

 Grau API do óleo; 

 Gravidade específica do gás; 

 Pressão de cabeça; 

 Temperatura de cabeça; 

 Presença de Areia. 

 

Com o recebimento desses inputs, o próximo passo é o planejamento do 

trabalho. Nessa etapa é feito o estabelecimento de quais e quantos equipamentos serão 

necessários para atender ao serviço.  

Abaixo alguns exemplos da definição de quantos e quais equipamentos serão 

utilizados para cada tipo de trabalho:  

a. Choke Manifold Convencional ou Choke Manifold Especial 

Com relação a presença de areia ou um alto valor da pressão na superfície, a 

empresa em questão tem um equipamento específico para esse tipo de trabalho. 

Com o uso desse dispositivo, a ocorrência de corrosão e formação de hidratos, 

por causa da areia, nas válvulas do equipamento será consideravelmente menor, 

e, em relação a pressão, o uso desse equipamento se faz necessário para que 

tenhamos uma queda menos abrupta na pressão ao passar pelas válvulas e assim 

conseguir trabalhar com um valor a jusante mais baixo. 

 

b. Aquecedor 
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Normalmente utilizamos somente um Aquecedor, porém em alguns casos 

podemos trabalhar com dois. Casos que necessitam o uso de dois Aquecedores: 

 Alta concentração de CO2; 

 Alta vazão de gás; 

  Poço contendo óleo muito viscoso, necessidade de aquecer para melhorar o 

escoamento deste através da planta. 

 

c. Separador Trifásico ou Separador Quadrifásico 

O Separador convencional, usado na maioria dos trabalhos, é o Separador 

Trifásico, onde a sua funcionalidade é realizar a separação efetiva do gás, do 

óleo e da água, mas quando existe a possibilidade de vir areia do poço, deve-se 

utilizar o Separador Quadrifásico, para que tenhamos uma melhor separação do 

gás, da água, do óleo e da parte sólida. 

 

d. Equipamento de Alívio de Pressão 

Cálculos comprovam que o uso desse equipamento é necessário quando a 

pressão que chega na superfície ésuperior a 1440 psi. 

 

e. Tanques Atmosféricos e Pressurizados 

Em trabalhos com H2S deverão ser utilizados uma quantidade maior de 

Tanques Pressurizados, pelo fato do Tanque Atmosférico não ser recomendado 

para trabalhos com possibilidade de H2S. 

Todos os nossos tanques trabalham com a capacidade máxima de 80%, com 

isso os TanquesPressurizadosque comportam em tese 100 barris, trabalham com 

o volume de 80 barris e os Tanques Atmosféricos que são 200 barris na teoria, 

trabalham na verdade com a capacidade de 160 barris. Sabendo disso, 

precisamos ter conhecimento também da tancagem esperada para a planta de 

teste, para definirmos a quantidade de tanques a ser utilizada. 

 

Com a definição dos equipamentos que serão utilizados, seguimos para 

aelaboração do layout. Para isso, é necessário analisar o peso máximo suportado por 

metro quadrado pelo piso da plataforma e verificar se os nossos equipamentos se 

encaixam nesse valor, caso contrário será necessário o envio de vigas ou módulos, as 
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rotas de fuga da sonda e o espaço disponível para alocação dos mesmos, para que a 

montagem da planta seja a mais eficiente possível.  

Figura 05 – Exemplo de Layout 

Fonte: Autor 

Com o layout pronto, é necessário analisar o mesmo, para ter certeza que todos 

os equipamentos estão nas suas respectivas áreas classificadas, respeitando as suas 

normas de segurança e atendendo ao seu tipo de designação.  

Caso tenha algum equipamento classificado em uma área de risco, será 

necessário realocá-lo em algum outro local, para que se possa ser feita a adequação aos 

padrões da indústria (API RP 500/API RP 505). 
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Figura 06 – Exemplo da Análise de Risco do Layout 

Fonte: Autor 

 

Depois disso, é construído o Diagrama de Instrumentação e Tubulação (P&ID), 

que é onde ocorre uma representação gráfica detalhada dos equipamentos, da 

instrumentação e das especificidades dos tubos que serão usados na operação. Cada 

detalhe é muito importante, pois a partir dessa definição, será feita a separação do 

crossovers, das válvulas de segurança, a definição da pressão de trabalho dos 

equipamentos e etc.  

O Diagrama de Instrumentação e Tubulação é uma ferramenta que auxilia 

bastante no entendimento do processo operacional, pelo fato da representação gráfica do 

sistema de trabalho.  

 



 
 

43 

 

Figura 07 – Exemplo do Diagrama de Instrumentação e Tubulação  

Fonte: Autor 

Com o Diagrama de Instrumentação e Tubulação pronto, o próximo passo a ser dado é a 

realização do Diagrama de Fluxo de Processos, que se caracteriza também como uma 

representação gráfica dos dispositivos, mas sem os detalhes requeridos no P&ID. O 

importante nesse diagrama é a numeração das válvulas dos equipamentos, pois é essa 

numeração que dará suporte para que a Sequência de Testes de Pressão seja elaborada, 

que é uma sequência de testes feita previamente a qualquer fluxo de hidrocarbonetos na 

superfície, para garantir que os equipamentos de superfície estejam devidamente 

vedados.  
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Figura 08 – Exemplo do Diagrama de Fluxo de Processos 

Fonte: Autor 

 

Com esses documentos prontos, é necessário a inclusão deles no Design of 

Service, e o preenchimento do mesmo. O Design of Service é um 

documentodesenvolvido pela própria empresa para a realização dos projetos dos poços, 

além dos desenhos explicados acima, outros itens importantes são levantados pelo 

documento, como por exemplo: 

 Análise de Segurança do Projeto, item que demonstra aonde e o porquê de se 

usar possíveis dispositivos de segurança no segmento do fluxo; 

  Cálculo da Válvula de Alívio, cálculo realizado para verificar se com 

determinado volume de óleo e gás a área da válvula de alívio será capaz de 

liberar todo fluxo em um caso crítico; 

 Dimensionamento do Separador, cálculo realizado para verificar se com os 

inputs obtidos o diâmetro do vaso do separador é o suficiente para se trabalhar; 

 Cálculo da placa de orifício do Separador, cálculo realizado para verificar o 

diâmetro da placa de orifício, tomando como base a vazão de gás, a temperatura 

e pressão de trabalho, o diferencial de pressão, a gravidade específica e o fator 

de compressibilidade do gás;  
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Depois do recebimento das informações, em paralelo a esses processos 

apresentados acima, existem colaboradores que estão preparando os materiais para 

embarcar para o trabalho. A preparação desses equipamentos é extensa, pois é 

necessário a separação correta da metragem de tubos e mangueiras, a manutenção dos 

equipamentos necessários, a instrumentação exata, entre outros detalhes. Com toda a 

preparação do trabalho feita, os equipamentos partem para embarque. 

Por fim, todo equipamento que foi separado, manutenido e embarcado será 

montado na plataforma, testado e, com a abertura do poço, operado. Caracterizando 

assim a execução do trabalho na plataforma.  

 

4.2 Identificação das diferenças entre o Modelo Atual e a Proposta Teórica 

 

Todo o mapeamento feito acima pode-se dividir em três grandes macroprocessos, 

que são:  

 

Figura 09– Macroprocessos do Modelagem 

Fonte: Autor 

 

 Receber Informações, engloba o processo de Receber Informações; 

 Construir o trabalho, engloba os processos de Planejar Trabalho, Elaborar 

Layout, Analisar Layout, Construir o Diagrama de Instrumentação e Tubulação, 

Construir o Diagrama de Fluxo de Processos, Elaborar o Design ofService, 

Preparar o Trabalho e Embarcar os Materiais. 

  Executar o Trabalho, engloba o processo de Executar o Trabalho. 

 

Com isso, a comparação entre o Processo Atual de Construção e Execução do 

Design of Service com o Referencial Teórico será feita abordando os macroprocessos da 

modelagem. 
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As informações abaixo sobre a Proposta Teórica do DoS foram retiradas do 

procedimento da empresa estudo de caso e foram citadas no capítulo 2. Esses passos 

correspondem a teoria do modelo e deveriam ser seguidos pelos colaboradores da 

empresa. 

Abaixo está apresentada a Tabela 03que demonstra as diferenças entre o Modelo 

Atual e a Proposta Teórica. 

 

Tabela 03– Diferença entre o Modelo Atual e a Proposta Teórica 

Identificação das 

diferenças entre o 

modelo atual e a 

proposta teórica 

Modelo Atual Proposta Teórica 

Receber Informações 

Recebimento incompleto dos dados do poço Preenchimento correto e completo da solicitação 

de serviço 

Intervalo de tempo curto entre o recebimento dos 

dados e início do trabalho 

Pessoal suficiente para cumprir os tempos 

estabelecidos 

Uso da experiência para assumir valores de dados 

faltantes 

Assumir os parâmetros de poços correlatos, para 

dados desconhecidos 

Construir o trabalho 

Não cumprimento de algumas normas na execução do 

DoS 

Seguimento das normas mais atualizadas da 

indústria 

Não realização de algumas análises e simulações para 

determinados trabalhos 

Todo trabalho deve conter as análises e simulações 

requeridas pela empresa 

Falta de histórico de lições aprendidas Documentar todas as lições aprendidas nas 

reuniões finais dos trabalhos 

Preparação dos equipamentos em paralelo a 

construção do DoS 

A preparação deve ser iniciada após a construção 

do DoS 

Falta de uma apresentação do DoS para todos 

envolvidos no processo 

Realizar reuniões internas e externas com todas as 

companhias e pessoas envolvidas no trabalho 

Executar o trabalho 

Falta de estudo do DoS Todos as pessoas envolvidas na operação devem 

estar cientes do documento 

Não seguimento do DoS na execução do trabalho  O DoS é o projeto proposto para a execução do 

trabalho 

Fonte: Autor 

 

A explanação das diferenças entre os modelos já nos revela alguns problemas 

nítidos, como:  

 Comunicação falha entre o cliente e a companhia de estudo; 

 Comunicação interna falha; 

 Falta de conhecimento dos colaboradores; 

 Dificuldades com os procedimentos e normas. 
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Os impactos causados por esses problemas podem ser catastróficos, pois estão 

diretamente ligados as operações, podendo ocorrer derrames ambientas, incidentes, 

acidentes, paralizações do trabalho por ineficiência, entre outros. 

Para a criação dessa tabela foi realizado um Brainstorming, com a participação 

de 6 (seis) integrantes. Todos os participantes estão diretamente envolvidos no processo 

de execução e construção do Design of Service, mas atuam em áreas diferentes do 

mesmo.  

Dois deles trabalham na área de projetos da empresa, planejando o DoS. Os 

outros três participam da preparação dos materiais e execução do trabalho na plataforma 

e o último é responsável pelo contato com o cliente e recebimento dos dados do 

trabalho.  

Com a identificação das diferenças entre os modelos, o próximo passo a ser dado 

é a realização do Diagrama de Causa e Efeito, para identificarmos a(s) causa(s) raiz(es) 

do problema. 

 

4.3. Identificação das causas do problema 

 

O Diagrama de Causa e Efeito foi realizado pelo próprio autor, levando em 

conta a tabela de comparação realizada no item 4.2. Nessa etapa do trabalho a ideia era 

separar e relacionar cada causa com o efeito. 

Segundo Marshall Junioret al. (2006) o Diagrama de Causa e Efeito permite, a 

partir de grupos básicos de causas, chegar a níveis mais detalhados de causas e um 

problema, possibilitando assim ao seu utilizador identificar a causa raiz deste problema, 

atuando como fonte de informações para a solução da mesma. 
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Figura 10– Diagrama de Causa e Efeito  

Fonte: Autor 

4.4. Análise dos Problemas 

 

Definidos os principais problemas que afetam o processo, e suas causas raízes, 

partimos para a priorização dos problemas. Vamos verificar quais são os problemas que 

mais afetam a continuidade do processo, e quais causam mais impacto. Pois o foco da 

melhoria será baseado nos problemas com maior prioridade.  

Para definirmos essa questão de prioridade, utilizamos a ferramenta da qualidade 

que tem essa função, a matriz GUT.  

Para a realização da matriz GUT, os seis participantes que auxiliaram na 

realização da tabela de identificação das diferença entre o modelo atual e a proposta 

teórica foram novamente reunidos, pois eles estão diretamente envolvidos no processo 

de execução e construção do Design of Service. O critério utilizado para definir o valor 

atribuído para cada problema identificado foi o consenso da equipe. A cada problema da 

matriz que era pra se atribuir um valor, a equipe se reuniu, e juntamente definiu o valor 

a ser atribuído.  

Utilizamos como parâmetros, valores de 1 a 5, sendo 1 de menor relevância, e 5 

com maior relevância. Os resultados obtidos estão expressos na Tabela 3. 
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Tabela 04– Matriz GUT para priorização dos problemas 

Problema 
Gravidade Urgência Tendência 

Resultado Prioridade 
(G) (U) (T) 

Falta de treinamento das pessoas 5 5 5 125 1 

Falta de comunicação entre as pessoas 5 5 5 125 1 

Falta de Comprometimento 1 2 3 6 7 

Desconhecimento das atividades 5 5 5 125 1 

Pretenciosismo 2 3 2 12 6 

Difícil entendimento do Procedimento 2 3 5 30 4 

Difícil acesso ao Procedimento 2 2 3 12 6 

Datas mais plausíveis 2 2 3 12 6 

Atraso no recebimento dos dados 3 3 3 27 5 

Tempo curto de planejamento do trabalho 4 3 4 48 3 

Problemas no contrato 2 1 1 2 8 

Falta de comprometimento de terceiros 4 4 4 64 2 

Pressão feita por terceiros 5 3 2 30 4 

Fonte: Autor 

De acordo com os resultados obtidos com a Matriz GUT, podemos constatar que 

os principais problemas apresentados foram: Falta de treinamento das pessoas, Falta de 

comunicação entre as pessoas e Desconhecimento das atividades. Os problemas Falta de 

treinamento das pessoas e Desconhecimento das atividades tem uma relação direta, pois 

o fato da ausência de treinamentos gera o desconhecimento das atividades, portanto 

esses dois problemas serão tratados como apenas um, até mesmo por quê o Plano de 

Melhoria que será feito para solucioná-los será o mesmo.  

Os problemas Falta de comprometimento de terceiros, Tempo curto de 

planejamento do trabalho e Pressão feita por terceiros estão relacionados diretamente 

com os nossos clientes, se tornando problemas mais difíceis de serem resolvidos.  

Portanto, a criação dos Planos de Melhorias será realizada para dois problemas 

principais, que são: 

 Falta de treinamento das pessoas; 

 Falta de comunicação entre as pessoas; 
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4.5. Planos de Melhorias 

 

Nesta última etapa da Aplicação da Metodologia Proposta, partimos para a 

formalização das propostas de melhorias, mesmo não sabendo se será possível a 

implementação ou não. Essa decisão ficará a cargo da empresa. 

A apresentação dos Planos de Melhorias será realizada utilizando a ferramenta 

do 5W2H, pois facilitará no entendimento e na visualização das soluções.  

O primeiro Plano de Melhoria realizadoserá para atuar no problema de Falta de 

treinamento das pessoas (e Desconhecimento das atividades). Abaixo a tabela 05 

apresenta a proposta criada: 

 

Tabela 05– 5W2H do problema Falta de treinamento das pessoas 

Falta de 

treinamento 

das pessoas 

O que Porque Como Onde Quem Quando Quanto 

Treinamento 

de Design of 

Service 

Para aumentar 

o 

conhecimento 

de todos 

envolvidos nas 

operações 

Nos treinamentos será 

explicado a preparação 

do DoS, desde o 

Planejamento do 

Trabalho até a 

Elaboração do Design of 

Service 

Na 

empresa 

estudada 

Engenheiro 

de 

projetos 

do setor 

A duração 

do curso 

será de dois 

dias e a 

ocorrência 

será de duas 

em duas 

semanas 

Hora 

homem do 

professor 

mais as 

horas 

homens 

dos 

inscritos 

no curso 

Fonte: Autor 

 

A ideia desse Plano de Melhoria é aumentar o conhecimento do pessoal que está 

ligado diretamente com a execução dos projetos na plataforma, pois é perceptível o 

desconhecimento de algumas abrangências que são feitas no DoS.  

O instrutor será o engenheiro de projetos do setor, que é a pessoa responsável 

pelo planejamento do trabalho e os alunos inscritos serão os operadores que estiverem 

desembarcados e de folga, por isso a rotatividade de duas semanas de um curso para o 

outro, para tentarmos abranger todo o contingente de pessoal existente no setor. 

Para atacar o problema de Falta de comunicação entre as pessoas, serão criados 

dois Planos de Melhorias. Abaixo a tabela 06 demonstra a proposta criada:  
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Tabela 06– 5W2H do problema Falta de comunicação entre as pessoas 

Falta de 

comunicaçã

o entre as 

pessoas 

O que Porque Como Onde Quem Quando Quanto 

Realizar 

reunião 

antes de 

começar a 

Construir o 

DoS e 

Preparar o 

trabalho 

Para alinhar o 

grupo 

responsável, 

evitar retrabalho, 

envio de 

equipamentos 

incompatíveis e 

etc 

Após a notícia de um 

trabalho futuro, o 

grupo de projetos, 

juntamente com o(s) 

operador(es) 

responsável(is) pela 

preparação do 

trabalho devem se 

reunir, para deixar 

claro o passo a passo 

do andamento do 

trabalho 

Na 

empresa 

estudada 

Grupo de 

projetos e 

responsávei

s pela 

preparação 

do trabalho 

Logo após o 

recebimento 

da notícia de 

um novo 

trabalho 

Hora 

homem 

das 

pessoas 

envolvidas 

na reunião 

Apresentar o 

Design of 

Service no 

Pré-Job 

Para sanar 

quaisquer dúvidas 

existentes por 

parte do pessoal 

que irá embarcar 

para o trabalho 

Será feita uma 

passagem dos pontos 

principais do Design 

of Service na reunião 

que antecede o 

trabalho, para sanar 

qualquer dúvida 

existente e também 

para que ocorra um 

debate e possíveis 

ideias de melhorias 

do DoS 

Na 

empresa 

estudada 

Algum 

funcionário 

do grupo de 

projetos 

No dia da 

realização 

da reunião 

Pré-Job 

(reunião que 

antecede o 

trabalho) 

Sem 

custos, pois 

as pessoas 

já estariam 

envolvidas 

na reunião 

Fonte: Autor 

 

Para esse problema, criamos dois Planos de Melhorias, o primeiro aborda a 

necessidade de realização de uma reunião logo após a notícia de que a companhia irá 

executar um trabalho. A ideia dessa reunião é fazer o alinhamento entre o pessoal de 

projetos e o pessoal de operação que virá para a base para preparar os materiais para 

embarque. Na teoria, a preparação desses materiais só pode começar, após a construção 

do Projeto de Serviço, o que raramente ocorre.  

Portanto, nessa reunião deverá ser definido os prazos de entrega para cada parte 

do processo, para que tudo ocorra corretamente e não ocorram atrasos para embarcar os 

materiais e o estabelecimento de uma comunicação, para que depois do DoS pronto 

ocorra o entendimentoe o preparo em cima das requisições do mesmo.  

O outro Plano de Melhoria fala sobre a apresentação do Designdo Serviço na 

reunião que antecede os trabalhos, chamada internamente de Pre-Job. Essa medida irá 

aparar todas as possíveis arestas que existirem em relação ao entendimento do Projeto 
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de Serviço e ainda irá promover discussões enriquecedoras sobre propostas de 

melhorias para o DoS. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Para elaboração deste projeto final de curso foi realizado um estudo de caso em 

uma empresa de grande porte do setor de óleo e gás, que atua nas áreas deinterpretação 

de dados sísmicos, perfuração, completação, cimentação, avaliação, perfilagem, entre 

outros. 

Nesse trabalho foi apresentada uma pesquisa que abordou o tema de 

Mapeamento e Melhoria de Processos, com o objetivo de realizar propostas de 

melhorias nos problemas descobertos no processo de construção e execução do Design 

of Service, através do auxílio de ferramentas da qualidade. 

O trabalho buscou, dentro de seu objetivo, ser fiel na sua abordagem do 

problema, já que o assunto é de grande valia para os negócios da empresa.Relatou o 

passo a passo, demonstrando a atual situação da empresa estudada no que consterna a 

sua forma de trabalhar e comparou-a com o modelo teórico de atuação. 

Como se pode observar no decorrer deste trabalho, o Design do Serviço é o 

principal meio para se realizar um projeto e, para isso, os profissionais devem estar 

atentos a cada informação passada pelo mesmo.  

A partir de todos os conhecimentos que foram adquiridos no decorrer da 

realização dessa pesquisa, podem-se fazer algumas sugestões para o desenvolvimento 

de estudos futuros:  

 Aplicação na empresa das propostas de melhorias mencionadas no presente 

trabalho, no intuito de investigar as mudanças geradas, para apurar se ocorreu 

uma melhoria efetiva no processo; 

 Criação de propostas de melhorias também para os itens avaliados na Matriz 

GUT com pontuação regular, aplicando-as, com o objetivo de tornar o processo 

o mais eficaz possível. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 

 

 

6. REFERÊNCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

Andrade, F. O Método de Melhorias PDCA. São Paulo, 2003  

 

BALDAM, Roquemar et al. 2008. Gerenciamento de Processos de Negócios. São 

Paulo: Ética, 2008. 

 

Biazzi, M. Indicadores de Desempenho Associados a Mapeamento de Processos: 

Estudo de Caso em Instituição Pública Brasileira. Fortaleza, 2006. Disponível em: 

<http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2006_TR470326_7741.pdf> . Acessado 

em: 13 jun. 2015 

 

Boffi, S. Análise dos Indicadores de Desempenho das Unidades Estratégicas de 

Negócios: uma aplicação de caso. Taubaté, 2004. Disponível em: 

<http://www.ppga.com.br/mba/2004/boffi_sandra_aparecida_nogueira_de_oliveira.pdf

>. Acessado em: 15 jun.2015 

 

Bond, E. Medição de Desempenho para Gestão da Produção em um Cenário de Cadeia 

de Suprimentos. São Carlos, 2002  

 

Brighenti, J. Simulação e Otimização de Uma Linha de Manufatura em Fase de Projeto. 

Itajubá, 2006. Disponível em: <http://saturno.unifei.edu.br/bim/0030278.pdf>. 

Acessado em: 02jun. 2015 

 

Broetto, L. Estudo da Eficiência de Separação Gravitacional Via Aquecimento 

Convencional em Petróleo Pesado. São Mateus, 2013  

 

CHIAVENATO, IDALBERTO.Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 

Ciribeli, J. O PDCA como Metodologia de Indicador de Desempenho: uma análise das 

equipes da empresa ENERGISA. Disponível em: 

http://www.convibra.com.br/upload/paper/adm/adm_3378.pdf. Acessado em: 16 

jun.2015 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2006_TR470326_7741.pdf
http://www.ppga.com.br/mba/2004/boffi_sandra_aparecida_nogueira_de_oliveira.pdf
http://www.ppga.com.br/mba/2004/boffi_sandra_aparecida_nogueira_de_oliveira.pdf
http://saturno.unifei.edu.br/bim/0030278.pdf
http://www.convibra.com.br/upload/paper/adm/adm_3378.pdf


 
 

55 

 

 

Coletti, J. Avaliação de defeitos no processo de fabricação de lamelas para pisos de 

madeira engenheira dos com uso de ferramentas de controle de qualidade. Ano: 2009. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/aa/v40n1/v40n1a17.pdf>. Acessado em: 17 

jun. 2015 

 

Correia, K. Mapeamento de processo: uma abordagem para análise de processo de 

negócio. Curitiba, 2002. Disponível em: 

<http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2002_TR10_0451.pdf>. Acessado em: 

04 jun.2015 

 

Cunha, V. Melhoria Contínua do Sistema de Controlo da Qualidade. Portugal, 2010. 

Disponível em: <http://repositorio-

aberto.up.pt/bitstream/10216/61362/1/000149267.pdf>. Acessado em: 18 jun.2015 

 

Exame Abril. Os 20 maiores produtores de petróleo no mundo; Brasil é 13º. 

Disponível em:<http://exame.abril.com.br/economia/noticias/os-20-paises-que-lideram-

a-producao-de-petroleo-no-mundo>. Acesso em: 25mai. 2015. 

 

FALCONI, V.O verdadeiro poder.Nova Lima: INDG, 2009. 

 

Fernandes, D.R. Uma contribuição sobre a construção de indicadores e sua importância 

para a gestão empresarial. Revista da FAE, 2004. Disponível em: 

<http://www.logfacilba.com.br/media/FAEIndicadores.pdf>. Acessado em: 

 

Fonseca, A. Uma análise sobre o Ciclo PDCA como um método para solução de 

problemas da qualidade. Fortaleza, 2006. Disponível em: 

<http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2006_TR470319_8411.pdf>. Acessado 

em: 18 jun.2015 

 

FPNQ – Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade – Critérios de Excelência 2000 

– versão cortesia. 

 

http://www.scielo.br/pdf/aa/v40n1/v40n1a17.pdf
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2002_TR10_0451.pdf
http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/61362/1/000149267.pdf
http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/61362/1/000149267.pdf
http://www.logfacilba.com.br/media/FAEIndicadores.pdf
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2006_TR470319_8411.pdf


 
 

56 

 

Gonçalves, J.E.L. As Empresas são Grandes Coleções de Processos. Revista de 

Administração de Empresas, 2000. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rae/v40n1/v40n1a02.pdf>. Acessado em: 18 jun.2015 

 

Goulart, C. Proposta de uma Modelo de Preferência para Planejamento e Controle da 

Produção em Empresas Virtuais. São Carlos, 2000. Disponível em: 

<http://www.sebraepb.com.br:8080/bte/download/Gest%C3%A3o%5CPlanejamento/17

5_1_arquivo_evirtual.pdfp>. Acessado em: 03 jun.2015 

 

Hernandez, J. Resistência à mudança: uma revisão crítica. São Paulo, 2001. Disponível 

em: < http://www.scielo.br/pdf/rae/v41n2/v41n2a04>. Acessado em: 06 set.2015 

 

ISCTE. Instituto Universitário de Lisboa. Identificação de causas pelo diagrama de 

espinha de peixe (Ishikawa). Disponível em: 

<http://cadeiras.iscte.pt/PTecIII/Docs/Ishikawa.PDF>. Acessoem: 14 jun.2015 

 

JESTON, J.; NELIS, J. Business Process Management: pratical guidelines to successful 

impementations.Oxford: Elsevier, 2006.  

 

JHON, OAKLAND.Gerenciamento da Qualidade Total. TQM. São Paulo: Bookman, 

1994.  

 

Kiyan, F. Proposta para Desenvolvimento de Indicadores de Desempenho como Suporte  

Estratégico. São Carlos, 2001  

 

Leal, F. Um diagnóstico do processo de atendimento a clientes em uma agência 

bancária através de mapeamento do processo e simulação computacional. Itajubá, 2003. 

Disponível em: <http://saturno.unifei.edu.br/bim/0031150.pdf>. Acessado em: 04 jun. 

2015 

 

Leandro, F. A Utilização da Estatística como Ferramenta na Tomada de Decisão: 

Estudo de Caso em Uma Indústria de Base. Juiz de Fora, 2008. Disponível em: 

<http://www.ufjf.br/ep/files/2014/07/2008_1_Fl%C3%A1vio.pdf>. Acessado em: 19 

jun.2015 

http://www.scielo.br/pdf/rae/v40n1/v40n1a02.pdf
http://www.sebraepb.com.br:8080/bte/download/Gest%C3%A3o%5CPlanejamento/175_1_arquivo_evirtual.pdfp
http://www.sebraepb.com.br:8080/bte/download/Gest%C3%A3o%5CPlanejamento/175_1_arquivo_evirtual.pdfp
http://cadeiras.iscte.pt/PTecIII/Docs/Ishikawa.PDF
http://saturno.unifei.edu.br/bim/0031150.pdf
http://www.ufjf.br/ep/files/2014/07/2008_1_Fl%C3%A1vio.pdf


 
 

57 

 

 

Lins, B. Ferramentas Básicas da Qualidade. 1993.  Disponível em: 

<http://revista.ibict.br/cienciadainformacao/index.php/ciinf/article/view/1190/833>. 

Acessado em: 02 jun.2015 

Manual de Well Test .EXPRO, set. 2008. Apostila 

 

MANUEL, MEIRELS.Ferramentas Administrativas para Identificar, Observar e 

Analisar Problemas. São Paulo: Bookman, 2001. 

 

Martins, R. Indicadores de Desempenho para a Gestão pela Qualidade Total: Uma 

Proposta de Sistematização. 1998. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/gp/v5n3/a10v5n3.pdf>. Acessado em: 13 jun.2015 

 

Mello, C. Mapeamento dos processos em serviços: estudo de caso em duas pequenas 

empresas da área de saúde. Porto Alegre, 2005. Disponível em: 

<http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2005_Enegep0207_0556.pdf>. 

Acessado em: 10 jun.2015 

 

Moioli, B. Planejamento Estratégico e Operacional na Pequena Empresa. São Carlos, 

2008 

 

NEVES S., J. Análise e Melhoria de Processos: curso de Engenharia de Produção, 

Universidade Federal Fluminense, fev.2010. Apostila 

 

Pacheco, A. O ciclo pdca na gestão do conhecimento: uma abordagem sistêmica. 

Disponível em: <http://isssbrasil.usp.br/isssbrasil/pdfs2/ana.pdf>. Acessado em: 19 

jun.2015 

 

Pinto, A. Projeto Preliminar: Levantamento de requisitos e proposta de um 

Planejamento Estratégico Transparente e Participativo para o IFSC. São Carlos, 2006. D 

Disponível em: 

<http://www.ifsc.usp.br/qualidade/arquivos/Projeto_Planejamento_Estrategico.pdf>. 

Acessado em: 19 jun.2015 

 

http://revista.ibict.br/cienciadainformacao/index.php/ciinf/article/view/1190/833
http://www.scielo.br/pdf/gp/v5n3/a10v5n3.pdf
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2005_Enegep0207_0556.pdf
http://isssbrasil.usp.br/isssbrasil/pdfs2/ana.pdf
http://www.ifsc.usp.br/qualidade/arquivos/Projeto_Planejamento_Estrategico.pdf


 
 

58 

 

Pinto, L. Combinação entre as Técnicas de Fluxograma e Mapa de Processo no 

Mapeamento de um Processo Produtivo. Disponível em: 

http://www.leansixsigma.com.br/ACERVO/ACERVO_12202512.PDF. Acessado em:  

03 jun.2015 

Pradella, S. Gestão de Processos: uma Metodologia Redesenhada para a Busca de Maior 

Eficiência e Eficácia Organizacional. Revista Gestão & Tecnologia, 2013. 

 

Procedimento de Requerimentos de Pasta do Poço. HALLIBURTON, mar. 2013. 

 

Procedimento de Design of Service. HALLIBURTON, jun. 2015. 

 

RAFAEL, PAIM.Gestão de Processos - Pensar, Agir e Aprender. Rio de Janeiro: 

Bookman, 2009. 

 

Roldan, L. Brainstorming em Prol da Produtividade: Um estudo de caso em três 

empresas de Varginha – MG. Varginha, 2009. Disponível em: 

<http://www.faceca.br/revista/index.php/revisiniciacao/article/viewFile/106/20>.  

 

Salgado, L. O sistema de excelência em gestão e sua implantação em uma empresa de 

mineração e construção. Juiz de Fora, 2008. Disponível em: 

<http://www.ufjf.br/ep/files/2014/07/2008_3_Leonardo.pdf>. Acessado em: 19 

jun.2015 

 

Scartezini, L. Análise e Melhoria de Processos. Goiânia, 2009. Apostila. Disponível em: 

<http://www.aprendersempre.org.br/arqs/GE%20B%20-%20An%E1lise-e-Melhoria-de-

Processos.pdf>. Acessado em: 14 jun.2015 

 

SEBRAE.O ciclo PDCA. Disponível 

em:<http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bds.nsf/0f5e363a16336c5e03256c670067

99da/49b285ddc24d11ef83257625007892d4/$FILE/NT00041F7 2.pdf>. Acesso em: 04 

jun. 2015. 

 

Silva, A. O Uso das Ferramentas da Qualidade como Instrumento de Excelência de 

Uma Organização. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: 

http://www.leansixsigma.com.br/ACERVO/ACERVO_12202512.PDF
http://www.faceca.br/revista/index.php/revisiniciacao/article/viewFile/106/20
http://www.ufjf.br/ep/files/2014/07/2008_3_Leonardo.pdf
http://www.aprendersempre.org.br/arqs/GE%20B%20-%20An%E1lise-e-Melhoria-de-Processos.pdf
http://www.aprendersempre.org.br/arqs/GE%20B%20-%20An%E1lise-e-Melhoria-de-Processos.pdf


 
 

59 

 

<http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/K221406.pdf>. Acessado em: 

20 jun.2015 

 

Silva, C. Mudança e Estratégia nas Organizações: Perspectivas Cognitiva e 

InstitucionalSanta Catarina, 1998.  

 

Takasina, N.T. & FLORES, M.C.X. (1999). Indicadores da qualidade e do desempenho: 

como estabelecer metas e medir resultados. Rio de Janeiro, Qualitymark 

 

Tessari, R Gestão de Processos de Negócio: Um Estudo de Caso da BPMN em Uma 

Empresa do Setor Moveleiro. Caxias do Sul, 2008. Disponível em: 

<https://repositorio.ucs.br/jspui/bitstream/11338/428/1/Dissertacao%20Rogerio%20Tes

sari.pdf>. Acessado em: 10 jun. 2015 

 

Trivellato, A. Aplicação das Sete Ferramentas Básicas da Qualidade no Ciclo PDCA 

para Melhoria Contínua: Estudo de Caso numa Empresa de Autopeças. São Carlos, 

2010.  

 

Vasconcelos, D. A utilização das ferramentas da qualidade como suporte a melhoria do 

processo de produção - estudo de caso na indústria têxtil. Salvador, 2009. Disponível 

em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2009_tn_stp_091_621_14011.pdf>.  

Acessadoem: 20 jun. 2015 

 

Vernadat, F. B.Enterprise modeling and integration: principles and applications. 

London: Chapman & Hall, 1996. 

 

Zago, M. Implatação de Planejamento Estratégico e Consequente Sistema de Medição 

em Empresa Têxtil: Estudo de Caso. Porto Alegre, 2002. Disponível em: 

<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/3736/000342400.pdf?>. Acessado 

em: 20 jun. 2015 

 

Zamberlan, C. Gerenciamento de processos: o caso da lj central de cosméticos 

ltda.Bauru, 2006. Disponível em: 

http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/K221406.pdf
https://repositorio.ucs.br/jspui/bitstream/11338/428/1/Dissertacao%20Rogerio%20Tessari.pdf
https://repositorio.ucs.br/jspui/bitstream/11338/428/1/Dissertacao%20Rogerio%20Tessari.pdf
http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2009_tn_stp_091_621_14011.pdf
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/3736/000342400.pdf


 
 

60 

 

<http://www.simpeptestemigracao.feb.unesp.br/anais/anais_13/artigos/901.pdf>. 

Acessado em: 20 jun. 2015 

 

 

http://www.simpeptestemigracao.feb.unesp.br/anais/anais_13/artigos/901.pdf

