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RESUMO 

Este trabalho tern como objetivo discutir as formas de aplicagao dos conceitos de 

Gestao de Conhecimento (GC) em projetos de paradas de manutengao de grande 

porte em unidades oleo e gas. Estes projetos sao especialmente complexes, sendo 

vistas mais como urn portfolio de projetos do que como urn projeto isolado. Este 

trabalho justifica-se na medida em que propoe uma abordagem pratica para a 

aquisiyao, manutengao e acesso ao conhecimento tecnico especializado (tacito) 

gerado durante estes projetos. Tambem se justifica pelo aumento do nivel de 

controle, da rapidez na tomada de decisoes e da melhoria da efici€mcia e eficacia 

das agoes realizadas. Durante o amadurecimento deste trabalho, ficou cada vez 

mais evidente a necessidade de urn processo que, em sua essencia, viesse a 

consolidar a experiencia, do saber fazer (know how) de cada evento e, como 

consequencia direta, obter urn aumento real na confiabilidade do processo. 

Palavras-chave: 1. Gestao do Conhecimento. 2. Paradas de Manutenyao. 3. 

Conhecimento Especializado. 4. Experiencia. 5. Confiabiridade. 
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ABSTRACT 

This paper aims to discuss the applicability of the concepts of Knowledge 

Management - KM in projects to Turnaround events maintenance in oil and gas 

plants. These projects are particularly complex, being viewed more as a portfolio 

rather than as a project itself. This work is justified in that it proposes a practical 

approach to the acquisition, maintenance and access to specialized technical 

knowledge (tacit) generated during these projects. Also by extending the level of 

control, speed in decision making and improves the efficiency and effectiveness of 

actions taken. During the maturation of this work, it became increasingly clear the 

need for a process that in its essence, would undertake a consolidation of expert 

knowledge and know how obtained in each event and, consequently, adding 

reliability to the process. 

Key works: 1. Knowledge Management. 2. Turnarounds Events. 3. Expert 

Knowledge. 4. Know How. 5. Reliability. 
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LISTA DE TERMOS TECNICOS DE MANUTENCAO 

Benchmark- os melhores valores de desempenho de lfderes de mercado. 

Benchmarking - e a atividade de comparar urn processo com os lfderes 

reconhecidos, com o objetivo de identificar oportunidades de melhoria. 

Condicionamento de Parada - Compreende o perfodo entre o corte geral da carga, 

limpeza e descontaminagao da unidade para infcio dos servigos de manutengao. 

Condicionamento de Partida - Compreende o perfodo entre o condicionamento 

das linhas e equipamentos, entrada de carga e especificagao dos produtos para 

tanque. 0 infcio do Condicionamento de Partida se dara formalmente pelo do 

Gerente Geral da UN, atraves de Reuniao como Comite Coordenador da parada. 

Confiabilidade - e a capacidade de urn item de desempenhar uma fungao requerida 

sob condigoes especificadas, durante urn intervalo de tempo (NBR 5462). 

Defeito - qualquer desvio de uma caracterfstica de urn item em relagao a seus 

requisitos (NBR 5462). 

Escopo de Servi~os- 0 escopo de Servigos se constitui na relagao geral de todas 

as atividades a serem executados na parada, quer sejam de Manutengao ou de 

Projetos, contemplando servigos tfpicos e especfficos, detalhadas na forma de 

macro tarefas. 

Falha - termino da capacidade de urn item de desempenhar a fungao requerida. 

Depois da falha o item tern uma pane (NBR 5462). 

Feedback- retorno ou reagao a uma agao ou informagao. 

Follow UP - acompanhamento ou monitoramento da situagao atual. 
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Item de Controle - item estabelecido para medir a qualidade de urn processo, 

constitui-se indicadores para provocar melhorias no processo. 

Manuten~ao Planejada - manutengao organizada e efetuada com previsao e 

controls, a manutengao preventiva sempre e planejada, enquanto a manutengao 

corretiva pode ou nao ser pranejada. 

Manuten~ao por Ocasiao - consists em executar concertos em urn item que fica 

parado (par falta de qualquer insumo), objetivando aproveitar o tempo de parada e 

aumentar a disponibilidade. 

Manutenibilidade - e a capacidade de urn item de ser mantido ou recolocado em 

condig6es de executar suas fungoes requeridas, sob condigoes de usa 

especificadas, quando a manutengao e executada sob condigoes determinadas e 

mediante procedimentos e meios prescritos. 

Ordem ou Nota de Manuten~ao - instrugao escrita enviada mediante documento 

eletronico, que define urn trabalho a ser executado pela manutengao. 

Pane - e o estado de urn item em falha. 

Parada Nao Programada - E. toda parada decorrente de problema identificado 

durante a campanha que possa ocasionar perdas significativas de produgao ou 

danos pessoais, materiais ou ao meio ambients. Pode ser de longa ou curta 

duragao, ter ou nao urn planejamento previa dos servigos, ser decorrente de urn 

problema operacional de equipamentos. A Parada nao Programada pode ser 

reclassificada para uma Parada Programada (c6digo PPG), desde que leve a uma 

extensao do tempo de campanha da unidade. 

Parada Programada - pode ser classificada em Parada Programada Geral quando 

planejada para ser realizada no vencimento da campanha ou Parada Programada 

Parcial visando o cumprimento da campanha para a unidade. 
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Parada Programada Geral- E toda parada de unidade planejada para ser realizada 

no vencimento da campanha, com perda total da produyao, para execuc;ao de 

servic;os de manutenc;ao geral e I ou projetos de melhoria operacional ou de 

ampliac;ao de capacidade (Revamp). Representa o marco de final e infcio de 

campanha. 

Parada Programada Parcial - E toda parada previamente planejada para dentro do 

perfodo da campanha, podendo ocasionar perda total ou parcial da produc;ao, para 

execuc;ao de servic;os de manutenc;ao e ou projetos em urn equipamento especffico, 

visando o cumprimento da campanha programada para a unidade. Para ser 

caracterizada como 'Parada Programada Parcial', a parada devera ser programada 

simultaneamente com a 'Parada Programada Geral'. 

Plano de Abastecimento: Oocumento mensa! que orienta as areas do 

Abastecimento no tocante as principais decisoes econ6micas e de suprimento, no 

horizonte de 12 meses. 

Plano de Manuten~ao - e urn documento elaborado sobre a necessidade de uma 

manutenc;ao executada de acordo com urn programa preestabelecido. 

P6s-Parada - E o perfodo onde sao realizados servic;os planejados e negociados, 

antecipadamente para serem feitos ap6s o condicionamento para partida da 

Unidade. 

Prazo de Parada - A durac;ao de uma parada, seja Programada Geral ou Parada 

nao Programada, compreende o perfodo entre o corte de carga para a unidade ou 

determinado equipamento, ate o infcio do envio de produto especificado para 

tanque. 0 somat6rio do perfodo de durac;ao da Parada Programada Geral com o de 

Parada Programada Parcial, devera estar de acordo com o estabelecido para as 

Unidades de Alta Performance (UAP). 

Pre-Parada - E o perfodo que antecede a Parada em que sao realizados servic;os 

programados, relacionados com a parada, com a Unidade ainda em operac;ao. 
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Preparativos para partida da unidade - E o perfodo em que os servigos de 

manutengao estao em fase de conclusao e iniciam-se o condicionamento de 

utilidades, testes de maquinas e malhas de instrumentagao, aquecimento de 

equipamentos, bern como o infcio do check-list operacional para a partida. 

Relat6rio de Fechamento da Parada - Relat6rio elaborado pelo Comite 

Coordenador da Parada, com a participagao das pessoas envolvidas nas principais 

atividades da Parada, tendo como objetivo registrar dados que possam subsidiar o 

planejamento de paradas futuras, bern como recomendar estudos e ag6es que 

assegurem a melhoria da confiabilidade operacional. 

Reparo - e a restituigao de um item a sua condigao admissfvel de operagao atraves 

do conserto ou reposigao das partes danificadas, gastas ou consumidas. 

REVAMP- revisao e ampliagao de um equipamento ou unidade industrial, visando 

aumento da capacidade de processamento, aumento da seguranga da operagao ou 

modernizagao. 

Servi~os Especificos- Sao todos os servi<;os caracterizados par serem realmente 

necessarios e cuja liberagao para execugao em campanha e impossfvel ou 

acarretaria grandes transtornos operacionais; com perda total ou parcial de produgao 

de unidade, degradagao de frag6es nobres de hidrocarbonetos e I ou elevados 

riscos a seguranga de pessoas ou instalag6es. 

Servi~os Tipicos - Sao os servigos que sempre ocorrem nas paradas programadas 

par vencimento do perfodo de campanha, independentemente de solicita<;ao 

especifica, tais como: abertura e fechamento de BVs (bocas de visita), instalagao de 

acessos e limpeza interna de equipamentos etc. 

SMS: Seguranga, Meio Ambiente e Saude. 

TAG - e um c6digo de identifica<;ao do equipamento ou conjunto de equipamentos, 

e 0 enderego fisico do equipamento. 
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Tempo de Campanha - Considera-se tempo de campanha de uma unidade, o 

perfodo compreendido entre duas paradas programadas gerais. 0 infcio da 

campanha se da com o termino da Parada Programada Geral, ou seja, a contagem 

da campanha inicia-se com o envio de produto especificado para tanque. 

UAP- Unidade de Alta Performance, comparativamente a referencial internacional. 

UN: Unidade de Neg6cio. 
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CAPiTULO I - INTRODU<;AO 

1.1 - Conceito Geral 

Paradas programadas de manutengao, principalmente as de grande porte, estao 

situadas de uma maneira toda especial, com urn conjunto de caracterfsticas 

proprias, dentro dos conceitos de gerenciamento de prejeto. 

Em unidades industriais de oleo e gas, devido as peculiaridades inerentes ao 

precesso, ( complexidade, alta restrigao de prazo, perfodos de execugao 

extremamente curtos, grande mobilizagao de recursos de mao-de-obra altamente 

especializados e materiais com prazo de entrega muitas vezes superior a 600 dias, 

sequenciamento de tarefas de execugao com logica restritiva, etc ... ) estas 

caracterfsticas sao ainda mais acentuadas. 

Estes projetos sao eventos cfclicos, entretanto, devido as constantes alteragoes de 

normas, leis e tecnicas, que resultam em grandes variag6es de escopo ao Iongo do 

proprio evento e entre urn evento e outre, os processes utilizados para este tipo de 

projeto possuem uma mutabilidade extremamente acentuada. 

Para urn entendimento mais clare, devemos considerar uma parada de manutengao 

de grande porte mais como urn portfolio de projetos do que como urn projeto isolado. 

Estas "janelas" de manutengao sao utilizadas como espago ideal para implantagao 

de novos sistemas, equipamentos e prejetos paralelos dos setores de engenharia e 

empreendimentos. 

Estes fates tornam diffcil a gestae do conhecimento, pois existe grande numero de 

agoes pontuais, para as quais nao existe historico, bern como outras agoes que, por 

integrarem a retina dos eventos de Paradas de Manutengao, sao do conhecimento 

geral, mas nao possuem urn registro formalizado (conhecimento tacite). Ao mesmo 

tempo, por ser urn evento tecnico de grande porte, existe urn numero elevado de 
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metodos, processos, normas e diretrizes que regem cada uma das especialidades 

tecnicas exigidas pelo projeto (conhecimento explfcito). 

Neste contexto o estfmulo em entender, adquirir e preservar o conhecimento que 

nao esta relacionado diretamente com o sistema formal e relativamente baixo. 

Entretanto, com a expansao do setor nos ultimos anos, e devido a baixa capacidade 

de forma gao de mao-de-obra especializada para este ramo da industria ( apesar da 

criagao de alguns programas publicos e privados direcionados ao problema) existe 

uma exigencia direta pelo conhecimento que existia, mas por nao ter sido registrado, 

esta se tornando urn artigo escasso, na figura dos profissionais que o detem. 

A introdugao e consequente viabilidade do conceito de gestao de conhecimento 

tornam-se urn problema muito interessante, urn teste de aplicagao pratica de uma 

serie de conceitos te6ricos, desde a coleta das informagoes, que deve ocorrer em 

urn cenario dinamico e sujeito a extremas pressoes devido aos prazos exfguos 

necessaries, passando pela selegao das informagoes e sua forma de 

armazenamento e, nao menos importante, terminando na sua forma de acesso e 

disponibilizagao. 

"Quanto me/hor nos comunicarmos, maior e a chance de 
conseguirmos que as outras pessoas fac;am aquilo que 
precisamos de/as". (Verri, 2008, p. 163). 

Este trabalho esta embasado em urn tripe, formada pelo (1) entendimento correto do 

conceito de parada de manutengao de grande porte, (2) aquisigao dos fatores chave 

da Gestao do Conhecimento e (3) apresentagao de urn modelo viavel para aplicagao 

pratica. Esta estrutura sustenta o peso daquilo que Paul Dinsmore chama de fator 

humano. 

"Boa parcela da interface necessaria em gerenciamento 
de projetos e comportamental, e outros aspectos tambem 
envolvem o fator humano de a/guma maneira". 
(Dinsmore, 2005, p. 06). 

A gestao do conhecimento nao e urn tema novo, apesar de ter-se algado para urn 

patamar mais elevado e estar mais visfvel nas ultimas decadas. 



3 

"0 estudo do conhecimento e tao antigo quanto a hist6ria 
do homem. Tem sido tema central da filosofia e 
epistemologia desde o periodo grego. 0 conhecimento 
tambem comeqou a ganhar uma redobrada atenqao 
recentemente. Nao s6 te6ricos como Peter Drucker e 
Alvin Toffler chama ram nossa atenqao para a importancia 
do conhecimento como recurso e poder gerencial como 
tambem um numero crescente de estudiosos nas areas 
de organizaqao industrial, gerenciamento da tecnologia, 
estrategia gerencial e teoria organizacional comeqou a 
teorizar sobre a administraqao do conhecimento." 
(Nonaka & Takeuchi, 1997, p. XII). 

Assim, para obtermos urn processo melhorado de paradas de manutengao, 

especialmente as de grande porte, uma das maneiras e entender o processo de 

criagao e execugao das solugoes encontradas. Este e urn dos fatores crfticos de 

sucesso das empresas modernas. 

"0 mundo nao se divide mais em grandes e pequenos, 
esquerda e direita, mas entre rapidos e lentos. "(Tofler, 
1994, VIII) 

Este e o item que norteia este trabalho, apresentar uma ideia que possa vir a ser 

utilizada de modo coerente para garantir urn processo de melhoria contfnua, 

trazendo agilidade e confiabilidade aos projetos de parada, e esta em acordo com 

aquila que se chama moderno paradigma da manutengao. 

'~ manutenqao deve ser organizada de tal maneira que 
o equipamento ou sistema pare de produzir somente de 
forma planejada. {. .. ] o homem de manutenqao sente-se 
bem quando ele consegue evitar todas as fa/has nao 
previstas." (Kardec, Flores & Seixas, 2002, p. 17). 

Oeste modo, este trababalho procura uma maneira de organizada e intuitiva de 

apresentar urn processo simplificado, para apoiar a melhoria de urn ambiente que, 

apesar de sua modernidade e eficiencia tecnol6gicas, bern como relativa maturidade 

organizacional, apresenta uma defasagem real e preocupante em relagao aos 

metodos e processos em usa no mercado para projetos correlatos. 

"Nao sabemos o que sabemos (we don't know what we 
know) - em organizaqoes maduras com ambientes 
dinamicos, a informaqao esta escondida, dispersa, o 
conhecimento e tacito, nao codificavel." (Alvarenga Neto, 
2008, p. 77) 
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0 que podemos esperar, e que este trabalho possa trazer uma alteragao positiva ao 

ambients de realizagao de paradas de manutengao de grande porte, auxiliando o 

desenvolvimento de uma area pouco explorada, mas essencial para instalag6es 

industriais, principalmente as 61eo e gass. Tornar expHcito o know how obtido 

durante o prazo de execugao de cada um deste projetos e uma exelente pratica. 

A ampliagao do centrale, devido ao aumento na rapidez da tomada de decis6es e 

melhoria da eficiencia e eficacia das ag6es necessarias, traz em seu bojo uma 

expansao da confiabilidade, que deve estar sempre presente nestes projetos 

(Kardec & Lafraia, 2002, p. 06 a 10). 

1.2 - Problemas de Pesquisa 

• Como tratar a criagao do conhecimento (know how) gerada pelos recursos 

envolvidos em paradas de manutengao de grande porte? 

• Como gerir o conhecimento adquirido sabre paradas de manutengao grande 

porte, para realizar a transposigao de nfvel, de tacite para expHcito? 

• Como tornar acessfvel o conhecimento adquirido, sabre paradas de 

manutengao de grande porte? 

1.3 - Delimita~oes da Area de A~ao da Pesquisa 

• Este trabalho esta com seu foco direcionado para projetos de parada de 

manutengao de grande porte, em instalag6es industriais do setor 61eo e gas. 

1.4 - Objetivo Geral 

• Avaliar formas de aquisigao, registro e disponibilizagao de conhecimento 

(know how) em projetos de parada de manutengao de grande porte em 

instalag6es industriais do setor de 61eo e gas. 



5 

1.5 - Objetivos Especificos 

• ldentificar uma maneira de mapear os principais focos de criac;ao de 

conhecimento em projetos de parada de manutenc;ao de grande porte em 

organizac;oes do setor 61eo e gas. 

• Apresentar urn metoda de melhoria continua para os processos utilizados na 

realizac;ao de projetos de parada de manutenc;ao de grande porte em 

instalac;Oes industriais do setor 61eo e gas, tendo como base a teoria de 

criac;ao do conhecimento e a gestao de conhecimento. 

1.6 - Procedimentos Metodol6gicos 

Para aplicac;ao dos procedimentos cientfficos em uma pesquisa, deve ser adquirido 

aquila que a literatura formal chama de "tecnica", assim como a estrutura oriunda da 

associac;8o de uma serie de tecnicas e denominada metoda. 

'f. . .] e a realizaqao concreta de uma investigaqao 
planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as 
normas da metodologia consagrada pela ciencia. E o 
metodo de abordagem de um problema em estudo que 
caracteriza o aspecto cientifico de uma pesquisa." (Ruiz, 
1993, p. 48) 

A realizac;ao deste trabalho foi apoiada principalmente nos princfpios da pesquisa

ac;ao, e da observac;ao participants (Severino, 2007, p. 120). A opc;ao por estes 

metodos foi devida ao contexto geral do posicionamento profissional do executante 

deste trabalho em relac;ao ao projeto, e as principais caracterfsticas do proprio tipo 

de projeto objeto do estudo. 
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Figura I. 6. 1 - Fluxograma da Elaboraqao do Trabalho 
(Adaptado de Severino, 2007, p. 128 - Metodologia do 
Trabalho Cientffico) 

A capacidade de realizar urn estudo detalhado, atraves da participagao ativa nos 

processes de paradas de manutengao de grande porte, bern como o acesso a 

pontes de vista diferenciados dos outros stakholders e a toda a documentagao, 

normas, metodos, processes e diretrizes necessarias a pesquisa e a formulagao 

deste trabalho ficam facilitadas quando as necessidades da pesquisa ficam 

igualadas as necessidades profissionais do dia-a-dia. Em todas as paradas foram 

realizadas avaliag6es cuidadosa das mudangas identificadas no conhecimento 

explicito e urn estudo de identificagao e evolugao do conhecimento tacite. 

1(0 pesquisador coloca-se numa postura de identificaqao 
com os pesquisados. Passa a interagir com eles em 
todas as situaqoes [. . .] 0 conhecimento visado articula-se 
a uma finalidade intencional de alteraqao da situaqao 
pesquisada." (Severino, 2007, p. 120 

Para embasar corretamente o assunto, foi realizado urn estudo paralelo, especffico, 

sabre a teoria consagrada que poderia ser aplicada a solugao destas quest6es. A 

aquisigao da base te6rica necessaria atraves da leitura de livros e textos tecnicos 

das areas de paradas de manutengao, gestae do conhecimento, planejamento e 

controle de produgao, aspectos humanos aplicados a execugao de tarefas, analise 
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da informa9ao e metodos de cria9ao e aplica9ao de dinamicas do conhecimento, foi 

realizada ao Iongo do processo. Desta forma, houve uma intera9ao entre pratica e 

teoria ao Iongo do desenvolvimento deste trabalho. 

Este desenvolvimento paralelo trouxe urn acrescimo de conteudo ao trabalho. As 

necessidades identificadas dentro do reposit6rio te6rico de conhecimento podiam 

ser atendidas pela altera98o ou cria98o de uma nova abordagem na analise 

realizada. 0 inverse da situa9ao tambem e verdadeiro, para consolidar uma a9ao ou 

processo pratico de campo, muitas vezes foi necessaria buscar uma literatura 

adequada que fornecesse a base dos conceitos e uma melhor no9ao de sua correta 

utiliza9ao. 

Esta percep9ao cruzada somente foi posslvel pelo Iongo perlodo de observa9ao e 

pela participa9ao ativa em diversos projetos de paradas de manuten9ao. Tal fato 

agregou urn grande conteudo de informa96es ao desenvolvimento do trabalho, que 

de outra forma teria assumido uma estrutura muito diferente da atual e, com certeza, 

com urn nfvel de detalhamento e precisao inferior ao apresentado. 
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CAPiTULO II - PARADAS DE MANUTEN<;AO 

11.1 - Hist6ria da Manutenc;ao 

0 termo manutenc;ao tern sua origem no latim manus tenere, cujo significado literal e 

manter o que se tern. Desde o momento em que o homem comec;ou a manusear 

instrumentos de produc;ao, dos quais dependia para sua subsistemcia, existiu a 

necessidade de manter essas ferramentas adequadas ao uso, de modo a garantir o 

seu modus vivendi. 

Segundo Viana (Viana, 2002, 01) no final do seculo XVI, com o advento dos 

primeiros teares mecanicos, marcou o inlcio do abandono da produc;ao artesanal, de 

urn sistema economico feudal e o infcio de urn sistema de ideias que prosperou ao 

Iongo dos seculos seguintes e culminou na Revolugao Industrial no final do seculo 

XVIII. A partir deste momento, o termo manutenc;ao comec;ou a ganhar maier 

importancia, atraindo a atenc;ao de diversas pessoas sobre o assunto. Embora ainda 

toscas, surgiram as primeiras tentativas de estudos na area. Em 1900 surgiram as 

primeiras tecnicas efetivas de planejamento de servic;os, com Taylor e Fayol e, logo 

ap6s, surgia o Grafico de Gantt. 

A partir deste momento, entramos em uma nova era da manutenc;ao (Kardec & 

Nascif, 1998, p.04), a moderna manutenc;ao industrial, que pode ser divida em tres 

grandes fases. 

• Primeira Gerac;ao: abrange o perlodo antes da Segunda Guerra Mundial, 

quando a industria era pouco mecanizada, os equipamentos eram simples e, 

na sua grande maioria, superdimensionados, e com caracterlsticas de 

manutenc;ao tambem muito simples. 

• Segunda Gerac;ao: esta gerac;ao vai desde a Segunda Guerra Mundial ate 

os anos 60. Neste perlodo, aumentou muito a quantidade, capacidade e 

complexidade das instalac;oes industriais. Estes fatores causaram urn 
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aumento do custo de manutenc;ao muito superior ao aumento do custo de 

outros itens. 0 valor investido nas instalac;oes industriais aumentou, o capital 

investido para aquisic;ao de itens ffsicos e mao-de-obra subiu muito, e os 

perfodos de retorno do investimento foram expandidos. Neste cenario, as 

pessoas comec;aram a buscar meios de aumentar a vida util dos 

equipamentos. 

• Terceira Gera~ao: a partir da decada de 70, surgiu aquila que chamamos de 

modern a manutenc;ao ( e com ela os conceit as de parada de manutenc;ao 

programada), pais o conceito de qualidade na manutenc;ao exigia cada vez 

maiores recursos e investimentos para atender o mercado. 

• Concerto ap6s 
falha 

Figura II. 1. 1 - Evoluqao da Manutenqao (Adaptada de 
Kardec & Nascif, 1998, p. 08 - Manutenqao - Funqao 
Estrategica) 
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Segundo (Verri, 2007, p 01), a manutenc;ao, ate infcio da decada de 1980, ainda 

tinha um estigma de "arte negra", ou seja, poucos iniciados entendiam exatamente 

as necessidades do conceito. A sociedade como um todo, teve de empreender um 

movimento de uma era industrial simples para uma de complexidade e tecnologia 

cada vez mais exacerbadas. 

Um dos ultimos itens somados a esta complexidade foi a extrema valoriza<;ao da 

seguranc;a no trabalho neste ramo de atividade. 

II. 2 - Conceitos de Paradas 

Para instalac;oes de processamento contfnuas, como qufmicas, 61eo e gas e outras 

similares, que possuem como meta te6rica uma produc;ao de 24h/dia, 07 dias por 

semana, qualquer paralisac;ao ou reduc;ao de carga e encarada como reduc;ao da 

lucratividade. Entretanto, este tipo de instalac;ao possuf um ambiente altamente 

corrosivo para os materiais e equipamentos instalados, e estes necessitam de uma 

inspe<;ao e manutenc;ao contfnuas para manter as caracterfsticas de UAP- Unidade 

de Alta Performance, que e um indicador internacional gerido pelo /PA -

Independent Project Analysis (Verri, 2008, p 04 a 06). 

A medic;ao da disponibilidade ffsica dos sistemas ou equipamentos (Viana, 2002, 

143 a 145) e conhecida por OF, e de acordo com a ABNT e a capacidade de um 

item de estar em condic;oes de executar certa func;ao em um dado intervalo de 

tempo. A formula do calculo da disponibilidade varia de um setor produtivo para 

outro, e ate mesmo de uma empresa concorrente para outra. 

A parada (ou "turnaround" em ingles) e um evento de manutenc;ao onde ocorre a 

paralisac;ao completa das atividades da instala<;ao de processamento. Paradas 

podem se programadas (levando em conta vida util dos equipamentos, hist6rico de 

falhas, normas aplicaveis ou recomendac;oes do setor de inspec;ao de 

equipamentos) ou nao programadas (falhas nao previstas em equipamentos e 

sistemas, necessidades emergenciais, oportunidades). 
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Sucesso em paradas de manutenc;ao, ate 1990, significava cumprir ou reduzir o 

prazo prometido a alta gerencia, ficar dentro do orc;amento previsto e nao ter 

qualquer acidente grave, e isto dentro de um custo razoavel (Verri, 2008, p 01). Uma 

parada de manutenc;ao tern todas as caracterlsticas de um projeto, ou seja, e um 

empreendimento temporario com o objetivo de criar um produto ou servic;o unico. 

"A parada se encaixa dentro da definiqao de "Project': 
portanto e tratada como tal tanto pelo PM/ como pelo 
/PA." (Verri, 2008, 08) 

0 moderno conceito de paradas, alem de agregar os conceitos de qualidade e meio

ambiente, considera um aumento continuo dos Indices de comparac;ao utilizados e 

significativa melhora no atendimento de todos estes Indices (Verri, 2008, p 03). 

0 futuro da manutenc;ao esta amarrado, entre outros, ao conceito de Manutenc;ao 

Produtiva Total (TPM- Total Productive Maintenance). Sabre este assunto Verri, em 

outro livro (Verri, 2007, 36), nos diz que industrias de processamento continuo se 

caracterizam pelo grande porte de seus equipamentos (torres, vasos, caldeiras, 

tubulac;oes, bombas, reatores, fornos), operados em conjunto por um grupo 

relativamente pequeno de operadores. Os processes, em instalac;oes oleo e gas, 

como o proprio nome ja declara, sao flsico-qulmicos, e sao realizados em grandes 

volumes (a capacidade de processamento de uma unidade de refine e expressa em 

termos de milhares de m3 /dia, ou seja, milhoes de Lidia). Uma instalac;ao industrial 

de oleo e gas encaixa-se nesta definic;ao. Podemos notar, pelas caracterlsticas ja 

citadas, que conceitos comuns em manutenc;ao como "da minha maquina cuido eu", 

ficam prejudicados. 

Como qualquer conceito, a manutenc;ao necessita de um embasamento para sua 

correta realizac;ao em instalac;oes industriais de oleo e gas (Verri, 2007, 34). Alguns 

dos conceitos de TPM sao vitais a uma parada programada de manutenc;ao de 

grande porte, como: 

• Normalizac;ao 

• Sistematizac;ao 

• Administrac;ao 

• Produtividade e Qualidade 
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• Reduc;ao de Custos 

• Diminuigao dos Acidentes de Trabalho 

• Meio Ambiente 

• Clima Organizacional 

Para podermos atingir as metas propostas, e necessaria uma ambiencia especffica, 

em que haja comprometimento desde a alta gerencia ate o executante. Tal fato e 

necessaria par que existe pouca disposigao e baixo conhecimento par parte da alta 

administragao, principalmente par nao ter a exata percepc;ao de que a boa 

manutenc;ao e uma vantagem competitiva. Esta atitude acaba percorrendo a 

estrutura hierarquica, em caminho inverse, causando falta de interesse das 

gerencias de nfvel mediae tambem dos fornecedores que, par nao terem estfmulo, 

nao aderem ao processo de modo espontaneo (Verri, 2007, 38). 

Uma das maneiras de atender as necessidades futuras da manutenc;ao, e das 

paradas programadas de manutenc;ao, e utilizar o planejamento e a organizac;ao 

para atender estas metas. 

"a) A organizaqao da manutenqao de qualquer empresa 
deve estar voltada para a gerencia e a soluqao dos 
problemas na produqao, de modo que a empresa seja 
competitiva no mercado. 
b) A manutenqao e uma atividade estruturada da 
empresa, integrada as demais atividades, que fomece 
soluqoes buscando maxi mizar os resultados." (Kardec & 
Nascif, 1998, p. 55) 

Dentro desta linha de pensamento, vemos ainda que a definic;ao da forma de 

abordagem destas necessidades dependera muito de algumas premissas, ou formas 

de atuac;ao, conforme demonstra Kardec (Kardec & Nascif, 1998, p. 63 a 93). 

Quando falamos de paradas programadas de manutenc;ao, estas ac;oes sao ainda 

mais exacerbadas, pais devem tratar de varies itens como: 

• Entrosamento das diversas especialidades 

• Necessidades de aumento da produtividade e qualidade 

• Maier conhecimento da unidade produtiva 

• Atuac;ao multifuncional 

• Maier necessidade de integrac;ao entre pessoas 
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• A forma gerencial da estrutura de manutengao 

• A estrutura dos sistemas de controle da manutengao 

• Avaliagao dos Sistemas lnformatizados 

• Suprimentos 

• Requisites da lnspegao de Equipamentos 

• Requisites da Operagao I Produgao 

• Manutenibilidade 

E por este cenario complexo, que este tipo de projeto exige uma agao de 

planejamento conhecida como micro detalhamento (Kardec & Nascif, 1998, p. 72}. 

Nesta agao, todas as necessidades de execugao dos servigos de parada sao 

detalhadas com precisao, que muitas vezes chega a 0,5h. No caso de paradas de 

manutengao, que e urn projeto com urn grande volume de tarefas e recursos, este 

micro detalhamento acaba gerando cronogramas muito grandes. Em uma parada de 

grande porte, o numero de tarefas planejadas e controladas, na somat6ria dos varios 

cronogramas, a ultrapassa a casa de 150.000 em urn perfodo de execugao entre 30 

e 40 dias. Esta quantidade e necessaria porque existe uma linha muito tenue entre 

as definig6es de pacote de trabalho e pacote de controle, fato que torna este tipo de 

projeto urn desafio aos profissionais de gestao e planejamento, e exigem urn grande 

suporte em relagao a informag6es e conhecimentos aplicaveis. 
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Somados a isto, temos ainda a grande flexibilidade dos escopos de manutengao de 

paradas programadas de grande porte, advindos da 16gica de funcionamento de 

uma unidade industrial de grande porte, que esta em constante processo de 

desgaste. Sabre estes e outros fates relatives a cenarios de paradas de 

manutengao, Verri cementa: 

ucomo todos sabem (se nao sabem, saberao), a unJca 
coisa que nunca muda e o fato de que tudo muda, o 
tempo todo" (Verri, 2008, 08) 

11.3 - Parada Programada de Manuten~ao de Grande Porte 

Para deixarmos claras as necessidades de uma parada programada de manutengao 

de grande porte, principalmente em unidades 61eo e gas, devemos adquirir urn 

sensa de tempo proprio deste tipo de projeto. 

'/8-12' meses antes 12-9 meses ames I 9-4 mese.s antes 4-0 meses antes 

Fase 1-Preparar;ao 

Gom;eitual 

Fase JI-Preparafao 

Preliminar 

Fase 111-Preparafao 1 fase IV-Execufao de Pre.parada 

Detalhada ~ e final da PreparafiiO 

da Parada da Parada 

Entre a!> Fases VJ e I 

da Parada da Parada 

r 

Fase V 

Execu~ao da· Parada 

Fas·e 0 - · Planejamento em Campanha 
0·2 meses apos 

Fase VI- Pos-Para'da 

Figura 11.3. 1 - Prazos para /tens Mais lmporlantes 
(Adaptada de Verri, 2008, p. 11 - Sucesso em Paradas 
de Manutenqao) 

0 IPA (Independent Project Analysis) utiliza urn conceito conhecido como FEL (Front 

End Load), que nao possuf tradugao para o portugues, mas que pode ser 

interpretado como "Grau de Definigao", e sua meta e definir quantas e quais 
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informagoes temos e qual a qualidade delas em diversos mementos do 

planejamento (Verri, 2008, p. 11 a 13). A figura da pagina anterior resume a linha de 

tempo basica e as fases de preparagao de uma parada. 

Estes prazos sao indicatives. Em alguns projetos de paradas de manutengao de 

grande porte, estes prazos devem ser estendidos para que seja criado o ambiente 

necessaria a perfeita execugao do projeto. 

A mesma estrutura descrita de modo simplificado no desenho acima pode ser 

descrita de modo a se obter um maior entendimento, conforme a figura abaixo: 
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Entre Fa~e VIe 18-12 meses 12....9 meses 
Ht1e I antes antes 

Faseiii Fa'ie IV 

9-4 meses 4~~ 
antes antes 

Fa'ieV 

Pa:t·ada 

Fa~e VI 

0-2 meses 
apos 
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Figura 11.3.2 - Prazos para /tens mais lmportantes 
(Adaptada de Verri, 2008, p. 11 - Sucesso em Paradas 
de Manutenqao) 

1. Define Datas e Prazos de Parada 

• Analisa relat6rio da ultima parada; 

• Consulta Tabela Unidades de Alta Performance (UAP); 

• Consulta Plano de Paradas do Refino; 

• Alimenta NS-56 (Controls de Parada); 

• COPAR (Comite Permanents de Paradas do Transports e Refino); 

• Analisa data e prazo proposto; 
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• Define custo preliminar da Parada. 

• Esta definiyao de prazos e datas e uma definiyao inicial, baseada em ordem 

de grandeza, para balizar o desenvolvimento das tarefas subseqoentes. 

2. Elabora Cronograma de Atividades de Planejamento e Execu~ao 

• Elabora Cronograma de ayaes de gestao da Sistematica de Planejamento de 

Paradas Programadas; 

• Realiza revisao de cronograma de planejamento. 

3. Define Escopo de Servi~o de Manuten~ao 

• ldentifica fontes para gera9ao de escopo; 

• Solicita envio das listas iniciais de servi90 aos geradores de escopo; 

• Elabora e Consolida listas de servi9o; 

• Analisa criticamente o escopo utilizando sistematica TR1 da KBC; 

• Congela escopo de servi9o; 

• Controla modificayao de escopo de acordo com regras pre-definidas; 

• Revisao de custo e prazo da Parada. 

Cabe identificar este ponto ( escopo) com um item que gera uma grande 

complexidade no projeto, vista que o mesmo, devido as caracterlsticas de uma 

parada programada de manuten9ao de grande porte, se estende ao Iongo de toda a 

vida do projeto. 

4. Define e Detalha Projetos a serem Executados 

• fdentifica fontes para gera9ao de escopo de projeto; 

• Realiza reuniao de OPC (Oportunidades para a Proxima Campanha); 

• Analisa as necessidades dos novas projetos para a realizayao na proxima 

Parada; 

• Consolida e congela lista de projeto; 

• Controla modificayao de escopo de projeto de acordo com regras pre

definidas; 

• Levantamento de campo de dados para o projeto; 
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• Detalha projetos executivos e envia aos respectivos executantes para 

avalia<(8o; 

• Revisao de custo e prazo da Parada. 

5. Planeja Tecnicamente os Servi~os 

• Elabora o estudo de montagem e manuten<(8o de sistemas crfticos; 

• Detalha servigos de manuten<(8o e projetos previstos para a Parada; 

• Define caminhos crfticos; 

• Define servigos de Pre-parada; 

• Realiza revisao de custo e prazo; 

• Elabora planejamento operacional de Parada e de Partida; 

• Aprova planejamento basico da Parada; 

• Define sistematica e planejamento de controle das fases de execugao; 

• Consolida o planejamento operacional de Parada e de Partida; 

• Avalia o micro-planejamento de execugao das Contratadas; 

• Aprova o planejamento de execugao das Contratadas; 

• Conclui detalhamento do planejamento dos servigos de Parada; 

• Realiza reunioes tecnicas de execugao; 

• Treina operadores no procedimento operacional de Parada e Partida; 

• Elabora e divulga o Relat6rio de Planejamento de Parada; 

• Confirma prazo e custo da Parada. 

6. Obtem Materiais (Especifica, PATEC e PVM) 

• ldentifica e deflagra compra de materiais crfticos (Projetos e manutengao); 

• Emite requisi<(8o de compra de materiais nao crfticos; 

• Emite PATEC (Parecer Tecnico); 

• Diligencia os processos de compra; 

• Confirma data de entrega dos materiais (criticos e nao-crfticos); 

• Elabora relat6rio de acompanhamento de aquisigao; 

• Emite PVM (Pedido de Verifica<(8o de Material}; 

• Recebe, Estoca e Condiciona materiais adequadamente; 

• Revisa custo e data da Parada; 

• Elabora Plano de Contingencia de aquisigao de materiais. 
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7. Elabora a Especifica~ao de Contratos 

• Elabora Plano de Contrata98o; 

• Elabora a Especifica98o T ecnica e demais anexos para contrata98o; 

• Adequa os anexos contratuais ao escopo dos serviyos; 

• Elabora estimativa de custos dos serviyos; 

• Solicita contrata98o ao 6rgao pertinente. 

8. Elabora Pianos de Suporte as Paradas (SMS, lnfra-estrutura, Fiscaliza~ao) 

• Define Plano Geral de Contingencia para Parada; 

• Elabora Plano Geral de Contingencia para Parada; 

• Consolida Plano Geral de Contingencia para Parada; 

• Elabora Plano de SMS e APR - Analise Preliminar de Risco; 

• Elabora Plano de Comunicayao; 

• Elabora Plano de lnfra-Estrutura; 

• E!abora Plano de RH; 

• Elabora desenho esquematico de distribui98o de energia eletrica; 

• Elabora outros Pianos de Suporte. 

9. Gerencia e Fiscaliza Contratos 

• Realiza reuniao de abertura de contrato; 

• Mobiliza a equipe de planejamento e parte da supervisao da Contratada para 

preparayao detalhada da Parada; 

• Emite AIS (Autorizayao de lnfcio de Serviyo); 

• Mobiliza a forya de trabalho da Contratada para execu98o de Pre-parada e 

Parada; 

• Analisa qualificayao de pessoal, tendo como referencia exigencias 

contratuais; 

• Fiscaliza serviyos no campo; 

• Garante atendimento das obrigayoes da Petrobras; 

• Cobra atendimento das obrigayaes da Contratada; 

• Emite RM (Relat6rio de Mediyao); 

• Abre, analisa e cementa ROO (Relat6rio Diario de Obras); 

• Emite BAD (Boletim de Avalia98o de Desempenho); 
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• Desmobiliza Contratadas; 

• Emite TRD (Termo de Recebimento Definitive). 

10. Programa e Executa o Servi~o (Pre-parada e Parada) 

• Fiscaliza e executa servigos de fabricagao e Pre-Parada; 

• Controla o avango ffsico dos servigos de Pre-parada e Parada; 

• Realiza planejamento da Parada; 

• Gerencia condigoes de mudanga; 

• Realiza reunioes diarias de acompanhamento; 

• Garante cumprimento das praticas de seguranya (DDSMS - Dialogo Diario de 

SMS, auditorias comportamentais, e outras); 

• Emite PTT (Permissao Temporaria de Trabalho) durante Pre-parada; 

• Emite PT (Permissao para Trabalho); 

• Gerencia servigos nao-previstos; 

• Gerencia diariamente a Parada com indicadores de Planejamento; 

• Fiscaliza e acompanha servigos de caldeiraria, tubulagao e solda; 

• Fiscaliza e acompanha servigos complementares (lsolamento termico, 

refratario, pintura, manuseio de recheios termicos, limpeza quimica, 

andaime, movimentagao de carga, hidrojato, obras civis e outros); 

• Fiscaliza e executa servigos em equipamentos dinamicos, eletricos e de 

instrumentagao; 

• Fiscaliza e executa servigos de inspeyao em equipamentos e ENDs (Ensaios 

Nao Destrutivos); 

• Fiscaliza e executa servigos de liberayao de equipamentos; 

• Conclui servigo de Parada e condiciona Unidade para a partida. 

• Executa servigos de P6s-Parada 

11. Avalia a Parada 

• Avalia as diversas fases de planejamento da Parada; 

• Elabora recomendagoes de Projeto e lnspeyao para a proxima Parada; 

• Elabora Relat6rio de Fechamento da Parada e registra Li<;Oes Aprendidas; 

• Realiza reuniao de encerramento da Parada. 



20 

Quando falamos de planejamento programac;ao e centrale da manutenc;ao, devemos 

estar cientes que, muito diferente da produc;ao fabril, onde as atividades sao 

repetitivas e conhecidas, a mao-de-obra e estavel, com condic;oes de trabalho 

adequadas e protegidas das condic;oes do tempo, o cenario de paradas de 

manutenc;8o nos remete a projetos que costumam ser de curtissimo prazo, nao 

rotineiros, executados sob as condic;oes mais adversas, em locais insalubres ou 

perigosos, muitas vezes nao projetado para a presenc;a humana e, executada por 

mao-de-obra, na sua maier parte, temporaria. Devido a isto, existe a premente 

necessidade de maier flexibilidade no planejamento e a consciencia da aceitac;ao de 

urn maier valor dos riscos envolvidos (Fernandes, 2008, p. 253 a 265). 

Sabre politica de manutenc;ao, para unidades industriais no setor oleo e gas 

(Kardec, Flores e Seixas, 2008, p. 36), a mesma dita que devemos manter o foco em 

urn programa que maximize a confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos, 

bern como a otimizac;ao dos recursos com qualidade, seguranc;a e conservac;ao do 

meio ambiente. 

Foram estabelecidas algumas diretrizes para garantir a exequibilidade da 

manutenc;ao em paradas de grande porte (Kardec, Flores e Seixas, 2008, p. 36 a 38} 

que podem por si s6 resumir o que foi dito neste trabalho ate este ponte, e que sao: 

• Manutenc;ao com qualidade e disponibilidade, tomando por referencia 

indicadores de desempenho internacionais (IPA). 

• Aumento da confiabilidade e disponibilidade, atraves do trabalho integrado da 

manutenc;ao industrial (MI), operac;ao (PR) e engenharia (EN), atraves de 

enfase na preditiva e engenharia de manutenc;ao, soluc;8o de problemas 

cr6nicos, eliminac;ao de reservic;os, elaborac;ao e utilizac;ao de procedimentos 

adequados, participagao na analise de novas projetos, TPM e enfase em 

paradas de manutenc;ao de minima prazo. 

• Garantia dos prazos de execuc;ao das paradas programadas de manutenc;ao. 

• Elaborac;ao de pianos de inspec;8o. 
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• Preserva9ao da melhoria continua atraves de novas tecnologias, programas 

de treinamento e desenvolvimento de novas metodos e procedimentos 

aplicados a paradas. 

• Contratayao de empresas capacitadas tecnica e gerencialmente, visando o 

desenvolvimento e a consolidayao do conhecimento. 

Os dados informados sabre manuten9ao, e mais especificamente sabre paradas 

programadas de manutenyao de grande porte, fornecem o embasamento para que 

se possam compreender as peculiaridades e necessidades deste tipo de projeto, 

bern como permite urn melhor aproveitamento do capitulo seguinte, que fala sabre a 

gestao do conhecimento. 

'~s melhores praticas e ferramentas de gerenciamento 
de projetos sao amp/a mente documentados, contudo, sua 
ap/icaqao efetiva ainda apresenta lacunas na maioria dos 
casos praticos. Ou seja, o grande desafio atual da 
industria e formar equipes de projeto que tenham 0 

conhecimento, a habilidade e a atitude, necessaries para 
aplicar efetiva e integra/mente tais praticas e ferramentas. 
- Cesar Luiz Pa/agi - Gerente Geral da Unidade de 
Neg6cios de Exp/oraqao e Produqao do Rio de Janeiro, 
Petrobras " (Dinsmore & Neto, 2006, capa) 

A tratativa que este trabalho oferece, para as questoes de aquisi9ao, gestao e 

disponibilizayao do conhecimento em projetos de parada programada de 

manutenyao de grande porte, pretende obter a sintonia entre as necessidades atuais 

do mercado e as da organizayao. 
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CAPiTULO Ill- GESTAO DO CONHECIMENTO 

111.1 - Gestio do Conhecimento 

A definiyao de conhecimento, ainda nos dias de hoje, e urn trabalho ingrate. Existe 

uma falta de consenso entre o que e conhecimento eo que e informagao (Alvarenga 

Neto, 2008, p. 02), bern como uma falta de concordancia entre as escolas orientais e 

ocidentais, entre empirismo e racionalismo (Nonaka & Takeuchi, 1997, p. 24). 

0 conhecimento, para poder existir, necessita de urn local para ser criado. A 

definiyao deste local, na terminologia da GC e conhecida por "ba", e urn a de suas 

melhores definigoes, para a compreensao pela mente ocidental e: 

'1- .. ] a eficacia da criaqao do conhecimento depende de 
um contexto capacitante - um espaqo compartilhado que 
fomente novos relacionamentos; o espaqo do 
conhecimento: pode ser fisico, virtual ou mental, ou -
mais provavelmente - todos os tres. 'Von Krogh, lchijo e 
Nonaka (2001) citados em (Alvarenga Neto, 2008, p. XVI) 

Neste trabalho realizaremos uma tratativa mais ampla, sem nos atermos a definigoes 

filos6ficas, mas sim a apresentayao e utilizayao destes conceitos, sejam eles 

derivados de qualquer uma das correntes vigentes, que possam ser utilizados de 

modo a atingir os objetivos propostos neste trabalho, atendo-nos, entretanto, ao 

conceito tradicional do conhecimento: 

'T. .. ] crenqa verdadeira e justificada[. .. ]" (Nonaka & 
Takeuchi, 1997, p. 63) 

Para obter nosso intento, adotaremos uma premissa basica: 

'T. .. ] o conhecimento s6 existe na mente humana e entre 
as mentes. 0 conhecimento fora deste contexto e visto 
como informaqao [. .. ]" (Alvarenga Neto, 2008, 02) 
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Assim, nosso ponto de vista basico, e que o conhecimento e sua gestao sao uma 

vantagem competitiva de grande valor, auto-sustentavel, por estar proximo da agao 

ou levar a ela. Em outras palavras, uma organizagao deve aprender a transformar 

informa9ao em conhecimento. 

'f. .. ] uma mistura flu fda de experiencia condensada, 
valores, informaqao contextual e insight experimentado, a 
qual proporciona uma estrutura para a avaliaqao e 
incorporaqao de novas experiencias e informaqoes. Ele 
tem origem e e aplicado na mente dos conhecedores" 
Davenport & Prusak, 1998, p. 06) 

Neste contexte podemos definir o conhecimento como aquilo que nao pode ser 

ensinado e nem transmitido, mas que deve ser vivenciado. T alvez seja rna is facil 

evidenciar o conceito atraves de urn exemplo que todos conhecem. Todos nos 

sabemos que o fogo queima, causa dor e desconforto. 

Os adultos tentam explicar isto as crian9as, mas estas somente transformam a 

informa9ao em conhecimento quando, apesar de toda a cautela de seus tutores, a 

mesma vivencia diretamente o fato, ou seja, queima-se e passa pela dor e pelo 

desconforto, transformando a informagao recebida em urn conhecimento. E. o 

processo de tentativa e erro que nos fornece uma das mais poderosas, mas nao a 

unica, ferramenta do conhecimento. 

Existe tambem o conhecimento advindo do raciocinio sistemico, da mente pura, 

conceito muito amplo e desenvolvido, do qual podemos citar como urn dos muitos 

exemplos o "Learning Organization" ou "Organiza9ao que Aprende", amplamente 

difundido. 

Colocando de outra forma, nossa cultura tende a reconhecer somente o 

conhecimento explfcito, aquele que pode ser mensurado, demonstrado, que e 

formal, sistematico e objetivo. Entretanto, existe tambem o conhecimento tacito, algo 

diffcil de exibir e de exprimir, subjetivo, mas que forma a maior parte do nosso 

conhecimento, e e pouco reconhecido. A consciencia de ambos os tipos nos leva a 

uma perspectiva nova da organizagao, ou seja: 
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T . .J nao a de uma maquina de processamento de 
informaqoes, mas a de um organismo vivo." (Nonaka & 
Takeuchi, 1997, p. 08) 

'T. . .] a emergenc1a de um novo paradigma 
tecnoeconomico baseado em informaqoes, conhecimento 
e inovaqoes [. .. ] a percepqao de que a informaqao e o 
conhecimento consolidam-se como os principais fatores 
de diferenciaqao para a competitividade organizacional 
[. .. ]"(Alvarenga Neto, 2008, 01) 

.. GG~3 ·. 
Alte,-a~Qes. entre·. 
as Dinai{Dieas do ·. 
Conhecimento 

Tacito ·~· Explicito 

Figura Ill. 1. 1 - Dominios da GC nas Organizaqoes 
Contemporaneas (Adaptado de Alvarenga Neto, 2008, p. 04) 

A nogao do conhecimento, como area de estudos, nao e recente. Platao e 

Arist6teles, ja ensaiavam o assunto. Em 1710, o Bispo George Berkeley escreveu 

"Os Princfpios do Conhecimento Humane". 

Outros grandes pensadores ja trataram do assunto tais como Rene Descartes, John 

locke, Kant, Hegel, Marx, Yujiro Nakamura, Kitaro Nishida, Marshall, Hayek, 

Penrose, Winter, Barnard, Alvin Toffler, James Brian Quinn, Robert Reich e Peter 

Drucker, para citar somente alguns. 

As bases conceituais da Gestao do Conhecimento podem ser resumidas em um 

quadro, para simplificac;ao e melhor entendimento (proxima pagina). 
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111.1.2- Bases Conceituais da Gestao do Conhecimento 
(Adaptado de Alvarenga Neto, 2008, p.47) 

0 conhecimento e sua gestao, neste trabalho, sao vistas principalmente como 

vantagem ou recurso competitive para as organizagoes. Quando pensamos nos 

requisites de projetos, principalmente naqueles informados no capitulo anterior, 

sabre paradas de manutengao de grande porte, vemos toda uma area de aplicagao 

para o novo foco do conhecimento. 

tnovaqao Continua 

u 
· ~ x.~~~a,~,~a9em-:,,¢~mp~t~~.iva .. ·. 

Figura 111.1.3 - 0 Novo Foco no Conhecimento como 
Recurso Competitivo (Adaptado de Nonaka & Takeuchi, 
197, p.05) 
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111.2 - Cria~ao do Conhecimento Organizacional 

Na medida em que aumentam tanto o interesse quanta a necessidade das empresas 

em gerir o seu conhecimento, e tambem na mesma medida, surgem questoes como 

propriedade intelectual, vemos que a criayao do conhecimento tern implicagoes 

profundas no processo gerencial, mas, com uma forga ainda maior, impacta na 

estrutura organizacional. 

Quando estamos falando em gestao do conhecimento organizacional, percebemos 

que deve existir um processo de gestao especffico sabre criayao e identificayao do 

conhecimento que sera gerido. Alvarenga Neto (2008, p.58) nos passa a noyao 

temporal dos modismos gerenciais, assim como Kardec, Flores e Seixas (2002, p. 

05). 

Ambos nos mostram que estes "modismos" duram em torno de 5 anos no mercado, 

e que somente as correntes que efetivamente trazem resultados duradouros 

perduram por tempos superiores. Neste contexto, a GC na passou na prova do 

tempo, e se depender do volume de publicagoes sobre o tema, temos ainda muito a 

progredir. 

"Ao inves de falarmos em mudanqa de cultura, que e um 
processo Iento e nao condizente com as necessidades 
atuais, e preciso que a gestao implemente uma cultura de 
mudanqas, onde o inconformismo com a perpetuaqao de 
paradigmas e de praticas seja uma constante" (Kardec, 
Flores e Seixas, 2002, p.04) - como referencia geral a 
area de gestao em manutenqao. 

A criagao do conhecimento e um processo baseado na mobilizagao e conversao do 

conhecimento tacito em explfcito, apoiado por duas dimensoes, a Ontol6gica (os 

nfveis das entidades criadoras na organizagao) e a Epistemol6gica (a estrutura 

te6rica). 
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Figura 111.2. 1 - A Teoria da Criaqao do Conhecimento 
(Adaptado de Nonaka & Takeuchi, 1997, p. 62) 

Quando vemos o conhecimento circulando de tacite para explicito, de epistemol6gico 

para ontol6gico, e refazendo o caminho inverse, subindo de nfvel e retomando o 

processo do infcio, passamos a ter a consciencia de que conhecimento e alga 

dinamico que deve sempre ser passado adiante, deve ser levado ate urn nfvel maior. 

Nonaka e Takeuchi ( 1997, 61 a 82) chamam este processo de motor da cria9ao do 

conhecimento, e renomeiam os quatro modes como socializa9ao, externaliza9ao, 

combina9ao e internaliza9ao. Desta forma a espiral e transformada em urn processo, 

mais acessfvel, ou, melhor explicando, alem da cria9ao em si, o conhecimento passa 

par sucessivas convers6es: 

Socializa~ao: conhecimento tacite para conhecimento tacite (compartilhado) 

Externaliza~ao: conhecimento tacite para conhecimento explfcito (conceitual) 

Combina~ao: conhecimento explfcito em conhecimento explfcito (sistemico) 

lnternaliza~ao: conhecimento explfcito em conhecimento tacite (operacional) 
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DI.ALOGO 

APRENDER FAZENDO 

Figura 111.2.2 - Cicio do Conhecimento (Adaptado de 
Nonaka & Takeuchi, 1997, p. 80) 

Quando realizamos uma analise da criagao do conhecimento nas organizagoes, 

vemos que a maioria destas esta organizada em uma estrutura do tipo Top-Dow ou 

Botton-Up. Entretanto, ambos os modelos se mostram inadequados quando falamos 

em criagao e gestao do conhecimento (Nonaka e Takeuchi, 1997, p. 142 a 174). 

Quando falamos em estrutura Top-Down, enxergamos uma estrutura de 

gerenciamento classica, piramidal. Este sistema acaba sendo urn solo tertii para a 

criagao do conhecimento explfcito. lnformagoes simples e selecionadas sobem a 

piramide, sao analisadas pelos executives e, ap6s terem elaborado seus pianos de 

agao, as ordens descem a hierarquia. As informag6es sao processadas em um 

sistema de divisao de trabalho, onde ninguem possui a visao do todo. Neste tipo de 

estrutura, a criagao de conhecimento e fungao quase que exclusiva da alta gerencia. 

Assim, o conhecimento acaba sendo criado de maneira aleat6ria, nao controlada e 

imprevisfvel. 
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Alto Escalao 

Alto Escalao 

Media Escalao 

Media Escalao 

Operacional Operacional 

Figura 111.2.3 e 111.2.4- Processos Top-Down e Botton-Up 
(Adaptado de Nonaka & Takeuchi, 1997, p. 142) 

A estrutura Botton-Up par sua vez, possuf uma estrutura muito mais achatada, 

tendendo a horizontalidade, mais adequada a criagao do conhecimento tacite, par 

sua flexibilidade inerente. Com poucas fungoes entre a base e o topo, os gerentes 

acabam agindo como "patrocinadores" de projetos para o media escalao e, os 

funcionarios mais dinamicos deste escalao, acabam agindo de modo isolado, e com 

pouca comunicagao entre si. Neste cenario, sao os indivfduos do media e baixo 

escalao que criam o conhecimento, mas o mesmo ainda encontra os mesmos 

problemas, ou seja, acaba sendo criado de maneira aleat6ria, nao controlada e 

imprevisfvel. 

A estrutura, para criagao do 

conhecimento, Middle-Up-Down, 

como a propria designagao aponta, 

esta centrada no escalao de nfvel 

media da organizac;ao, que esta em 

uma posigao estrategica, quando 

observamos atraves do conceito da 

criayao do conhecimento. 

Alto Escah3.o 

Medi o Escalao 

Operacio a 

Figura 111.2.5- Processos Middle-Down-Up (Adaptado de 
Nonaka & Takeuchi, 1997, p. 143) 
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Normalmente os problemas de uma estrutura organizacional nao estao nem na 

base, e nem no topo, mas em seu segmento media. Quando agregamos as noc;oes 

de equipes de trabalho autonomas, organizac;ao autoprojetada, envolvimento e 

desenvolvimento total dos funcionarios, vemos que o media escalao e a ponte s61ida 

e mantenedora do acesso e transmissao do conhecimento entre os escaloes. 

'T. .. ] os ideais visionarios do topo e as realidades quase 
sempre ca6ticas do neg6cio enfrentadas pelos 
funcionarios da linha de frente." (Nonaka & Takeuchi, 
1997, p. 146) 

No momenta em que olhamos as organizac;oes sob as luzes da gestao do 

conhecimento podemos estabelecer uma comparac;ao, com base na dinamica das 

comunicac;oes e nas interac;oes humanas, que venha a nos fornecer urn 

posicionamento da estrutura organizacional em relac;ao a sua percepc;ao do 

conhecimento (Alvarenga Neto, 2008, p. 75 a 78). 

Para a realiza<;ao deste intento, Alvarenga Neto nos apresenta uma estrutura de 

quadrantes que auxilia neste estudo e posicionamento, e permite uma visao das 

necessidades basicas a serem atingidas e fornece urn ponto de partida para a 

cria<;ao de urn modelo conceitual passfvel de utilizac;ao. 

em 
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sao ~reconhecidos 

Figura 111.2.6- Jane/as do Conhecimento (Adaptado 
de Alvarenga Neto, 2008, p. 77) 
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-Ma~~a.rr1~nto dQ coq~~cirnento Des~ob,ert~:: go conhecimento . 
Corn:uriidade .. · de · ;·::,p'f~tic~, ·· redes ·> de Planejari1C3,.P!9 de ... cenarios, ·prospecgao 
cohtieCimento · no futuro, ·dialogo 

Figura 111.2.6 - Jane/as da Gestao do Conhecimento 
(Adaptado de Alvarenga Neto, 2008, p. 78) 

A criagao do conhecimento e a gestao do mesmo sao apontadas como os principais 

fatores de competitividade para organizagoes no atual cenario do mercado. Ambos 

devem ser relacionados diretamente com a estrategia empresarial, devem ser 

tratados como urn dos principais ativos da empresa. 

~ ..... 

( T.I. ) 
....____...,......,;,,, 

Su ll ~~t~·t~.~nol6gir. o, 
agrega~ao''(le.~:~or 

ao s dado s e a;·~ .. "'-, .. 
i:nfonna~oes ··· .................. . 

1\tielltoiia ~~ntinual 
acen~J (le . 

tn·o cedh~~ntos e 
instn~does 

Tecnic as.,l~si;~ r.ificas 
1)31'Jlrt'~nversao «lo 

co~1-h~·~hnento ; inova~ao ~ "1 ·, 

Figura 111.2. 7. - Relacionamento GC & Plan. Estrategico 



32 

Paradas de manutenyao de grande porte, em geral, sao realizadas em empresas 

com uma estrutura burocratica, principalmente devido as caracterfsticas pr6prias do 

segmento. Entretanto sao realizadas por urn arranjo temporario da equipe 

disponibilizada para execugao em urn modelo de forga-tarefa para "atacar'' o 

problema, que esta desvinculada das rotinas e normas ordinarias da organizagao. 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 186 a 188) nos exortam ao pensamento crftico em 

relagao aos dois modelos basicos de estrutura administrativa, a Burocratica e a 

F orga Tarefa. 

A burocratica tern como itens principais seu formalismo, controle, especializayao, 

padronizayao dos processes de trabalho, realizayao eficiente de trabalho de rotina 

em larga escala. Ela e mais presente em organiza<;Qes que atingiram urn born grau 

de maturidade organizacional, e que, na maior parte do tempo, lidam com assuntos 

repetitivos. Em contraponto, apresenta uma grande inercia a iniciativa individual e a 

mudangas rapidas, resistencia intra-organizacional, excesso de documentagao, 

lentidao em sua tramitayao, inversao de meios e fins e departamentalismo. 

A for<;a-tarefa foi urn modelo criado para combater os pontos negatives da 

burocracia, apresentando como expoentes a flexibilidade, adaptabilidade e dinamica 

participativa. Entretanto, a mesma apresenta seus pr6prios pontos fracos, como a 

ineficiencia da transferencia do conhecimento criado para o restante da estrutura. 

Esta falha e principalmente preocupante quando a organizayao cria uma serie de 

forgas-tarefa em pequena escala, pois isso inviabiliza que se possa atingir a maior 

parte das metas. 

A solugao dada pelos autores e uma estrutura sintetica, que agrega as vantagens de 

ambas e tenta minimizar os problemas, baseada em uma sub-estrutura, nao ligada a 

hierarquia tradicional, mas dependente de seus processes, denominada hipertexto, 

uma metafora a uma ferramenta de Tl. 

As organiza<;Oes que efetuam paradas de manutenyao de grande porte, em sua 

maioria, possuem uma estrutura muito similar a descrita para o hipertexto 

(burocratica com forgas-tarefa pontuais), mas possuem uma falha cronica nos 
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processes de criac;ao e gestao de seu conhecimento, que eo n6 que este trabalho 

se prop6e a desatar. 

Kardec & Lafraia comentam justamente sobre o posicionamento de se obter uma 

"Visao de futuro, que s6 se obtem atraves de urn plano de ac;ao suportado pelas 

melhores praticas, ou caminhos estrategicos. 

"A questao fundamental nao e, apenas, conhecer quais 
sao estas melhores praticas, mas sobretudo, ter a 
capacidade de liderar a sua implementagao numa 
ve/ocidade rapida." (Kardec & Lafraia, 2002, p. 08) 
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CAPiTULO IV - CONSIDERACCES SOBRE A GEST AO DO 

CONHECIMENTO EM PARADAS DE MANUTENCAO DE GRANDE 

PORTE. 

IV.1 - Onde estamos- A Situa~ao Atual 

As paradas de manuten9ao de grande porte, tambem chamadas de parada geral de 

manutengao, marcam os grandes ciclos de manuten9ao das unidades 61eo e gas, 

conhecido como perfodo de campanha. Estes perfodos variam urn pouco, devido a 

uma serie de fatores (necessidades de manuten9ao, criterios de abastecimento do 

mercado, polfticas organizacionais, prazos de entrega de materiais, etc ... ), mas 

podemos considerar como media para 

este trabalho urn perfodo de 48 meses 

de campanha. Devemos entender 

tambem o atual momenta da 

manuten9ao, que devido aos grandes 

avan9os tecnol6gicos e metodol6gicos 

tende a ser cada vez mais cobrado, par 

resultados cada vez mais expressivos, 

em itens cruciais como prazos cada vez 

mais reduzidos; aumento das condi96es 

de seguran9a da for9a de trabalho; 

atendimento a urn numero cada vez 

maier de itens de leis; aumento da 

qualidade e redu9ao de custos de 

execu9ao dos servi9os, etc ... 

Figura IV. 1. 1. - Paradas de manutenqao - Proporqao 
entre Conhecimento Tacito x Explicito 
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Considerando-se ainda os fatores descritos anteriormente neste paragrafo, devemos 

tambem compreender a dinamica necessaria a preparagao e execugao de projetos 

de grande porte neste ambiente, e a criagao do conhecimento tacito, cujo volume e 

muito superior ao conhecimento formal, explicito. 

Tudo isto nos remete a urn ponto, uma primeira aquisigao de conhecimento tacite 

grupal ou ate mesmo empresarial, que e a necessidade urgente da apresentagao de 

urn modele exeqOivel de criagao, aquisigao e disponibilizagao do conhecimento 

como item crucial de reforge para o atendimento das metas organizacionais com 

foco em paradas de manutengao de grande porte. 

IV. 2 - 0 fim que e o inicio - 0 ponto de virada do ciclo 

Vamos iniciar nossa avaliagao pela ultima tarefa efetiva da Fase VI de uma parada 

de manutengao de grande porte, a fase de encerramento, que e a realizagao do 

relatorio de conclusao da parada de manutengao de grande porte. Esta tarefa 

deveria conter a sfntese do conhecimento criado e adquirido durante todo o 

processo de parada, fornecendo a base de conhecimentos neces~arios para que se 

possa encerrar urn cicro e iniciar outre. 

ITEM 3.7.4 
i:~;~Relatori.o.::dErfe·c.b·am~nto:·'.:aa·:~..,.,aftattar.,;hlstoricO. I·'e . lf ." ,'~ !es ''a '. : "renaiaas)·~:~~:;r··:· .... ,. ·.:;: ·T·::'i~· .. ~. /T ...... ,.,.,,,,. , ,.,·,, · .. ,.r,,t.•;.;,< .. ,;r·~- ':'-~ ·,-.·•.·''~"'' ·•"•······ . .'i\_; .. , ... ,,. · ·,._ .,,.,~ .•.. , .. <t<lJ ... ,, P "•'·'·· .'. ,,.,,_. -.i.· .· .•;•i'J·, 

Da boa elaboragao deste relatorio, dependera o sucesso da proxima parada ou se 
estara correndo o risco de repetir todos os erros cometidos, nao aproveitando a 
chance para a sua corregao. 

Tem como objetivo ser o principal insumo para o planejamento da proxima parada 
e portanto, deve ser elaborado pelos participantes da parada, assim que esta 
term ina. 

Sua emissao tern as seguintes finalidades: 
• Registrar os acontecimentos e dados da parada; 
• Registrar as novas sistematicas adotadas, bem como os ganhos obtidos 

pelas mesmas; 
• Subsidiar a Gerencia Setorial da operagao para os possiveis cuidados 

operacionais, visando eliminar as causas de caracterfsticas operacionais 
que provocaram os danos encontrados nos equipamentos durante a 
parada, garantindo a campanha programada; 

• Definir possiveis modificag6es necessarias para permitir aumento de 
confiabilidade e disponibilidade ou de campanha; 
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• Subsidiar a elaboragao do escopo de servigos para a parada seguinte; 
• Relatar eventuais pendencias referentes a recuperagao de sobressalentes; 
• Alertar sobre os cuidados operacionais a serem observados, resultantes 

das analises dos servigos realizados; 
• Avaliagao reliminar dos projetos implementados na Parada. 

Objetivo: Registrar dados que possam subsidiar o planejamento de paradas 
futuras, bern como recomendar estudos e agoes que assegurem a 

· melhoria da confiabilidade o eracional. 

• Registros significativos de todo processo de planejamento (pre
parada/parada/partida/pos-parada); 

• Recomendagoes de inspeyao e de projeto para a proxima parada 
(item3.7.3); 

• Dados de desempenho da unidade apos partida. 

• Analise crftica das informagoes destacando as pontes fortes e pontes para 
melhoria; 

• Registros para o processo de melhoria continua da "Sistematica de 
Planejamento de Paradas do Abastecimento. 

• Desvio do prazo de emissao do relatorio; 
• Abrangencia do relatorio. 

Figura IV.2. 1 - Relat6rio de Fechamento de Parada 

IV.3 - A transi~ao que deveria ser continua - Aquisi~ao lnicial de 

Conhecimento 

Quando falamos da importancia da cria9ao e da gestae de conhecimento em 

paradas de manutengao de grande porte para as organizagoes, nosso ponto de 

alavancagem para o processo nao e a organizayao em si, mas as pessoas, as 

grupos de trabalho. A organizagao ja desenvolveu uma consciencia propria sabre a 

importancia deste tema, tanto que, de maneira clara e explicita, este fate e 
normalmente declarado em seus processes e procedimentos internes. 

Para a continuidade do processo de criagao e gestae do conhecimento comegar a 

truir, au seja, para que o conhecimento comece a efetivamente circular em uma 

"espiral do conhecimento" as envolvidos nestes projetos devem transformar o 

conhecimento da empresa em urn conhecimento proprio, internalizando o mesmo. 
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Urn born exemplo da (dificil, mas possfvel) realizac;ao deste tipo de conversao e 
aquele obtido pelos resultados, nos ultimos anos, em questoes de SMS. Urn born 

amigo, o Gomes, especialista nesta area, tern o costume de dizer que "os processes 

demoram a ser transformados em valor, a entrar na veia do pessoal, mas basta a 

gente querer, tudo e possfvel". Adequando a informac;ao ao foco deste trabalho, 

podemos dizer a mesma coisa de uma maneira urn pouco diferente, "para a 

informac;ao explfcita ser transformada em conhecimento tacite, atraves da 

internalizac;ao e necessaria urn processo continuo e apoio burocratico da 

organizac;ao, atraves de processes formais". 

Conforme ja informado, o conhecimento, sua aquisigao e gestae, as inovac;oes que o 

mesmo traz, sao urn dos maiores diferenciais competitivos da atualidade. Tal fato e 
de dominic publico, e as organizac;oes na area de 61eo e gas tern plena consciencia 

disto, como podemos ver em urn item de urn processo de gestae e planejamento de 

paradas, da Fase 0, ou fase de transic;ao. 

• Relat6rios de missoes ao exterior. 

• Banco de dados atualizado das experiencias. 
Figura IV.3. 1 - Busca de Experiencias sobre Parada 

Assim, temos urn processo formal que requisita a busca do conhecimento tacite, sua 

devida avaliac;ao, sua conversao em conhecimento explicito e sua disponibilizac;ao 

para a estrutura organizacional. Esta em perfeita sintonia como conceito de espiral 

do conhecimento. Falta transformar em valor, como foi dito. 
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IV.4 - 0 inicio que nao acontece - lmplementa~ao do Plano de Li~oes 

Aprendidas 

Quando falamos em lic;oes aprendidas, estamos falando em know-how, em novas 

experiencias adquiridas, em aprender a fazer melhor ou resumindo, em 

conhecimento tacite, e tanto faz se a base deste conhecimento veio da pratica de 

execuc;ao das tarefas das paradas de manutenc;ao ou da internalizac;ao e melhoria 

dos processes formais. Ele possuf caracterfsticas que o diferenciam das praticas 

anteriores, e quando estamos dizendo que este conhecimento e diferente, nao 

estamos afirmando que ele e melhor, ou mais avanc;ado. 0 conhecimento pode ser 

tanto sobre "o como fazer melhor" quanto sobre "o que nao fazer''. As lic;oes 

aprendidas podem ser positivas ou negativas, mas seu valor e indiscutfvel. 

ITEM 3.2.1 

Esta atividade e considerada o marco inicial do processo de planejamento de uma 
parada, pois e muito importante que OS aprendizados das paradas passadas 
sejam considerados durante todo o planejamento. 

do relat6rio da parada 

o usa de melhores 

• Relat6rios de auditorias. 

para utilizac;ao na gestao e 
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As paradas de manuten~o de grande porte requerem urn grande numero de 

profissionais, de diversas areas do conhecimento que devem trabalhar de modo 

altamente cooperative, o que gera uma serie de conflitos tecnicos em relac;ao a 
melhor soluc;ao de execuc;ao para as necessidades do projeto. Tais soluc;oes, se nao 

forem devidamente registradas, acabam perdendo a condic;ao de repetibilidade 

futura, pois nao existe garantia de que os mesmos profissionais estarao envolvidos 

quando o projeto reiniciar. 

Como agravante para a captayao do conhecimento, as paradas utilizam urn volume 

de mao-de-obra tecnica temporaria muito elevada, com grande experiencia em sua 

especialidade, mas muitas vezes com pouca experiencia em projetos na area 61eo e 

gas. Esta falta de experiencia acaba gerando soluc;oes inusitadas, positivas ou 

negativas, que deveriam ser registradas e disponibilizadas. No outro extrema, temos 

os profissionais altamente especializados do quadro proprio da organizac;ao, que 

devido ao conhecimento sabre tecnicas e normas geram uma evoluc;ao lenta e 

contfnua das formas de execu~o das tarefas, fato que acaba transformando o 

conhecimento explfcito em tacito, e assim, a espiral realiza mais uma conversao. 

IV.5 - 0 que e, e aquilo que deveria ser - A diferen~a entre a realidade 

executiva e a realidade corporativa 

Uma boa maneira de entendermos o ambiente organizacional que nos cerca e 

compararmos aquila que e solicitado pelas normas e procedimentos da organizac;ao 

com aquila que e efetivamente realizado por esta organizayao, encontrando os fatos 

que geraram esta diferenc;a. Esta compara~o e salutar para compreendemos que 

existe uma interpretayao diferente entre a necessidade real e o produto entregue 

pelos processes. 

Este tipo de projeto, do ponto de vista da organizayao, requer a utilizac;ao de uma 

equipe dedicada, retirada temporariamente das ac;oes de rotina, para apoio a equipe 

de planejamento e gestao do projeto de parada de manuten~o de grande porte e, 

se posslvel, para as paradas menores. Do ponto de vista executive, a equipe e 

disponibilizada, mas como detem uma serie de conhecimentos tacitos unicos (nao 

compartilhados pelo grupo de origem) tern de ser frequentemente acionada para a 
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solugao de problemas pontuais de rotina. Para as paradas de menor porte, 

praticamente nao existe esta mobilizagao. 

A organizagao enxerga como primordial a execugao de registros significativos por 

parte de todos os envolvidos, em todas as fases do projeto, para subsidiar a 

elaboragao de urn relat6rio consistente logo ap6s a conclusao do projeto. Como o 

foco executive e a realizagao das necessidades do projeto, o registro de dados 

pertinentes e relegado a segundo plano, ficando todo 0 peso da aquisigao de dados 

e elaboragao de relat6rio para termino do projeto. Desta forma, muitos dados sao 

perdidos, ou seu registro e feito de modo incomplete, pais existe certa rotatividade 

na equipe envolvida na parada e, a cada troca, perdem-se conhecimentos valiosos. 

Sabre ligaes aprendidas e pianos de implementagao de ligoes aprendidas, a 

organizagao considera tal tarefa como marco inicial do planejamento, devido a sua 

importancia como ferramenta de transferencia de informagao e conhecimento, e 

garantia de realizagao com maior qualidade. Tambem e solicitada uma analise crftica 

destas ligaes sabre a aplicabilidade das mesmas, para evitar a repetigao de falhas. 

0 tratamento dado no ambiente executive e quase que estritamente tacito, existindo 

pouco apoio documental para a analise destas boas praticas. Tal fato acaba 

redundando na inexistencia de urn plano de implementagao das recomendagoes 

oriundas das ligaes aprendidas, e assim, tornando o projeto vulneravel a repetigao 

de falhas. 

Quando a organizagao tala em "busca de experiencia e aprendizado continuo sabre 

paradas", a mesma solicita ao executive destas paradas que realize urn a prospecgao 

continua de informagaes, metodos, processes e conhecimentos, tanto dos que 

levam ate a evolugao do "o que fazer'', quanto do "o que nao se deve fazer''. E, por 

aprendizado continuo, entenda-se ao Iongo de todo o processo, e nao somente em 

seu infcio. A visao desta tarefa e de uma posigao pr6-ativa em relagao as 

necessidades do projeto. Em sua execugao, esta tarefa transforma-se em um 

processo reativo em relagao aos problemas encontrados; em insigths dos 

especialistas e em criterios de tentativa e erro, do que em processes estruturados de 

busca por uma evolugao sustentada dos conhecimentos da manutengao em paradas 

de grande porte. 
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CAPiTULO V - PROPOSTA DE APLICA<;AO DE GESTAO DO 

CONHECIMENTO APLICADA A PARADAS DE MANUTEN<;AO DE 

GRANDE PORTE 

As paradas de manutenyao programadas, principalmente as de grande porte, 

necessitam de urn substrate solido, uma estrutura a qual todos possam utilizar como 

apoio, urn ponto de partida para suas agoes e urn ponto focal de retorno, onde as 

agoes de melhoria possam tomadas. 

A propria estrutura da organizayao fornece todos os itens necessaries. Os 

procedimentos ja estao adequados e alinhados aos conceitos te6ricos que orientam 

o desenvolvimento dos temas de manutengao e gestae do conhecimento. 

A atual posigao sobre conhecimento aplicado a paradas esta focada em tres itens 

principais: 

• 0 que foi realizado: quais foram exatamente os servigos executados e em 

quais equipamentos; 

• Quem executou: qual empresa/contrato executou os servigos 

• Quanto (custo/prazo): quanto tempo foi utilizado para a execugao das 

tarefas; quanto custou a realizagao. 

Tais itens nos fornecem uma posigao imediatista, uma estrutura voltada para o 

agora, com cunho mais administrative do que tecnico e, com este tipo de 

abordagem, a condiyao de previsibilidade e melhoria para agoes futuras fica muito 

prejudicada. 

Para realizarmos uma aquisigao do conhecimento tacite criado em paradas, e 

realizarmos uma conversao adequada em conhecimento explfcito, existem dois itens 

que, apesar de serem tao ou mais importantes, estao sendo relegados ao 

esquecimento formal. 



42 

• Como: a solugao tecnica 

escolhida para a execugao das 

tarefas; as opgoes contratuais 

utilizadas. 

• Por que: a disponibilizagao 

dos dados que serviram de 

suporte as decisoes tomadas 

para o projeto. 

Figura V. 1 - Desequilibrio A valiado das Dimensoes do 
Conhecimento Ap/icado a Paradas 

0 objetivo e, ao Iongo do processo, adquirir o conhecido criado sabre o "como fazer'' 

gerado em cada processo. Desta forma, quando for necessaria a duplicagao do 

processo, a experiencia adquirida estara devidamente registrada, sendo facilitado o 

tratamento inicial, ou seja, a avaliagao e validagao dos dados obtidos, para que 

estes possam fornecer as alteragoes necessarias em metodos e processes 

utilizados. 

0 resultado desta agao e um equilibria entre a preocupagao imediatista e a visao de 

Iongo prazo. Este posicionamento 

mediano, um meio termo entre a 

necessidade imediata de realiza<;ao e 

a necessidade futura de evolugao e 

melhoria e o desfio que deve ser 

aceito por toda a estrutura da 

organizagao, mas principalmente pelo 

escalao de nlvel media. 

Figura V.2 - Equilibria 
Proposto das 
Dimensoes do 
Conhecimento Aplicado 
a Paradas 
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· Una processo d~ acompanham ento e 

) 
ay;clliac;ao d o t:on.Jechnento que p e rnlita 

r·~-~ ~~~?liar a. capacidade de sucesso . dos . 
~o]etos. · . .. 

Porque foi ferro? 

Como foi realizado? 

Quem realizou? 

Qual o prazo ? 

Porque deu certo ou errado? 

0 que e como melhorar? 

Figura V. 2 - Processo Proposto de A valiaqao do 
Conhecimento 

Neste ponto, temos de realizar alguns questionamentos, que devem ser 

devidamente tratados, para que a condigao de realizar a transposigao entre a teoria 

apresentada e a solugao pratica das necessidades, possa ser atingida. 

0 termo solugao pratica e decorrente de toda uma arquitetura elaborada sobre uma 

serie de resultados positives obtidos ao Iongo da experiencia com planejamento de 

projetos de parada de manutengao e, como nao podia deixar de ser, tambem dos 

resultados negatives. Todos eles ligoes aprendidas e conhecimento adquirido. 

V.1 - Como tratar a cria~ao do conhecimento em paradas programadas de 

manuten~ao de grande porte? 

Um dos principais problemas em tratar a criagao do conhecimento e que qualquer 

pessoa, em qualquer setor ou departamento, em maior ou menor grau, e uma 

possivel fonte geradora de conhecimento. Porem, como nosso foco e sobre o 

conhecimento especifico gerado em projetos de parada de manutengao de grande 

porte, esta tarefa fica facilitada, pois a tarefa de rastrear e identificar as fontes pode 
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se apoiar na propria estrutura da organizac;ao, e que nos fornec;a uma serie de 

informac;oes. 

A ideia basica e elaborar uma estrutura de coleta de conhecimento, baseada nos 

principais requisites para o planejamento, execuc;ao e controle de atividades em uma 

parada de manutenc;ao, com foco voltado para as de programadas e de grande 

porte. A figura seguinte apresenta urn modelo de como este sistema funciona, de urn 

modo bastante simplificado. 

I EAP- Estrutura Analitica ,do Prajeto, I 
ANALIIE,CRUZADA 
~>«que deu certo? I (OQUE ) I 

j_(Por que) I 

Porque deu errado? 
Oque melhOrar? 
Comomelhorar? 

CC & CCR - Conente Critica, (Tamfas) 
& Conente Critica de Recursos 

I (COMO- QUANOO- QUANTOS) I 

Figura V. 1. 1 - Dimensoes do Processo Proposto de 
A valiaqao do Conhecimento 

Para elaborar o mapa de identificac;ao de fontes de criac;ao de conhecimento e 

permitir uma interac;ao mais direta com estas fontes, devemos elaborar uma matriz 

entre a Estrutura Organizacional e OS Processes Organizacionais. A analise das 

normas e processes que regem a execuc;ao de paradas programadas de 

manutenc;ao, tanto as administrativas quanta as tecnicas, comparadas com o 

organograma do projeto, bern como as outras interac;oes possfveis, e uma fonte 

inestimavel de conhecimento. 
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A partir do momento em que passamos a ter a informac;ao do por que determinadas 

tarefas devem ser executadas e quem e responsavel por sua.execuc;ao, passamos a 

ter urn mapa de onde estao situados os possiveis detentores dos conhecimentos 

tacitos que devemos adquirir. Nosso ponto de atuac;ao basico sao os individuos, mas 

nao podemos nos 

esquecer que temos 

outros envolvidos neste 

processo. Apesar de o 

posicionamento 

individual sera base de 

tudo, temos de levar 

em conta tambem a 

influencia de outros 

elementos 

organizac;ao. 

da 
lndividuo Equipe de Departamento 

Trabalho 
Unidadede 

Neg6cio 

Figura V. 1.2 - Exemplo dos lndivfduos e o Processo de 
Avaliaqao do Conhecimento 

Empresa 

Para a obtenc;ao de urn melhor resultado no tratamento da criac;ao do conhecimento 

neste tipo de projeto, a utilizagao de uma matriz de responsabilidades, tomando 

como base o modelo grafico RACI, oferece urn excelente ponto de partida para a 

elaborac;ao de urn mapa dos focos de gerac;ao de conhecimento. 

A adaptac;ao da matriz RACI tern o objetivo de atender as particularidades da 

organizac;ao. 

Responsavel: e aquele que detem o controle, direto ou indireto, dos recursos 

necessaries a execuc;ao da atividade. 

Aprovador: e aquele que detem o poder politico para validar a conclusao da 

atividade. 

Executor: eo colaborador indicado para realizar efetivamente a tarefa. 

Consultor: e o colaborador que detem informac;oes ou conhecimentos uteis e 

necessaries a execuc;ao da tarefa. 

Tarefas: ac;oes necessarias citadas nas normas, metodos e processes necessaries 

a execuc;ao das atividades. 
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Preenchimento da matriz: deve ser feito atraves de urn rastreamento cujo resultado 

obtenha a maior proximidade posslvel com a realidade executiva do projeto. 

R 
R • 

1 
Responsavel pela condu~ao da 

esponsave Macro-Atividade 

A 
A d Responsavel pela aprova~ao da 

prova or Atividade 

E Executor 

c Consultor 

FASE Gl!riincia 

0 

PM 

0 PM 

0 Ml 

0 Ml 

0 Ml 

Responsavel pela execu-;ao 
detalhada da Atividade 

Apoio a execUI~ao 

Figura V.1.3- Matriz de Responsabilidade como Mapa 
de ldentificaqao de Fontes Geradoras do Conhecimento 

Quando obtivermos uma matriz preenchida, teremos em mao urn documento que 

nos fornece urn mapa do conhecimento expllcito aplicavel ao projeto (normas e 

procedimentos) e do conhecimento tacito (as pessoas e grupos que executam estes 

procedimentos). A partir deste ponto, 0 que devemos fazer e obter as diferen98S 

encontradas entre os dais tipos de conhecimento. Para isto, devemos concluir o giro 

da espirar do conhecimento, e obter novamente um conhecimento expllcito (Explfcito 

- Normas e Processos >>> Tacita - Pessoas e Grupos >>> Expllcito - Li¢es 

Aprendidas e Relat6rios ). Sao estas ligoes aprendidas e os relat6rios gerados que, 

se bem executados, tornam-se o fato causador da evolugao do conhecimento, pais 

forgam a alteragao de uma serie de itens utilizados no processo. 
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Figura V.1.4 - Proposta de Posicionamento do 
Conhecimento em Relaqao ao Processo 

Para podermos concluir a questao de aquisic;ao do conhecimento, devemos ainda 

obter uma forma pratica de registrar as lic;oes aprendidas e devemos ter um padrao 

simples e facil de seguir para a elaborac;ao dos relat6rios. 

A elaborac;ao de um banco de dados corporative de lic;oes aprendidas seria uma 

soluc;ao ideal, pais realizaria a coleta de dados pertinentes, baseados nas 

experiencias dos envolvidos com paradas programadas, e disponibilizando para 

analise um volume de informac;oes uteis que, ap6s serem devidamente tratadas, 

serao utilizadas como base inicial de desenvolvimento para um sistema de coleta de 

conhecimentos especfficos. 
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de 
vigilantes nas. faixas 
de pedestre do !ado 
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de p·essoal solic itado 

de outras UN" 

Figura V. 1. 5 - Exemplo de Planilha Simplificada de 
Liqoes Aprendidas 

Slm 

Nao 

Uma boa ferramenta que podemos utilizar para operacionalizar a aquisic;ao, 

tratamento e disponibilizac;ao destes conhecimentos sao os softwares de Enterprise 

Project Management - EPM. Este tipo de software fornece suporte a gestae de 

projetos e portfolios, oferecendo uma serie de ferramentas, customizaveis que 

podemos utilizar para atingir os objetivos propostos. Entre as funcionalidades do 

sistema, podemos referenciar: 

• Bancos de dados consolidados de projetos 

• Pool de recursos e arquivos de configurac;ao corporativos 

• Ferramentas de gerenciamento de relatorios dinamicos 

• Analise de Portfolio 

• Gerenciamento de documentos 

• Gestae de Quest6es 

• Gestae de Comunicac;ao 

A utilizac;ao deste tipo de sistema auxilia a manutenc;ao do alinhamento estrategico 

dos projetos, pais fornece transparencia e objetividade as quest6es desenvolvidas 
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nos projetos, pais fornece indicadores de todos os processes rastreados, e fornece 

as gerencias urn melhor ponte de visao do desenvolvimento das ac;oes do projeto. 

becutlvos 

Gerentes Projetos 

Tarefas e 
Cronogramas 

Figura V.1.6 - Processo Proposto de Avaliaqao do 
Conhecimento 

Sob a 6tica da gestae do conhecimento, as ferramentas mais importantes deste 

sistema, sao aquelas que nos fornecem o centrale sabre o gerenciamento de 

questoes, gerenciamento de banco de dados e gerenciamento das informagoes. 

0 gerenciamento de questoes (em ingles Issues) e especial mente bern vindo neste 

tipo de projeto, pais ele pede realizar a hospedagem e gerenciamento de toda uma 

serie de grupos de discussao simultaneos, sabre assuntos do projeto, registrando 

todo o desenvolvimento da experiencia adquirida e sua evolugao. 

Somando-se a isto a capacidade de gerenciamento de documentagao e 

comunicac;ao, temos urn ambiente ideal para a criac;ao e aquisigao do conhecimento. 
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i·Mi~rosoft Office Projecl'.'!eb Access 200~ -project demo ~ Microsofllnlernet Explorer EJ~I~ 
E!le !;.dt ~ew Fg_vort:es Iools tjelp 

............ ····· 

Ti t.le Status Priorit1• Categor~ Due Date 
Cuuul- :1 

Qualification of supplier equipment Scott Bishop (1) Active (3) Low (3) Category3 

Tax implications of location Jo Bro\'ln (2) Postponed (2) Medium (1) Category1 

!Conduct preliminary in~estigation on market for lOOX DVD Drive •· Brad Sutton (3) Closed (1) High (1) Category1 3/10/2006 12:00 AM 

~ View Issue 

'~ Edit!ssue 

X. Delete Issue 

. AlertMe 

I . ' ! i $ Trusted sites 

Figura V. 1. 7 - Sistema de Apoio a Gestao Conhecimento 

Tudo isto tendo como suporte a vantagem do acompanhamento gerencial on-line 

que pode ser implementado sabre todos estes processes, e que fornece um retorno 

imediato na forma de indicadores de processo e de desempenho. 

Um dos principais resultados e o aumento da colaboragao, pais as discuss6es 

ocorrem atendendo o "time" individual de cada envolvido, otimizando os recursos, e 

permitindo melhorias consideraveis na gestae. 
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Resource Workload by Area 

Work 400 h 

Availab ility 400 h 

Wo rk 1,200 h 

Ava ilability 900 h 

OAN BRAD LEY Al AN BREWER 

~~ 

iYL>elQ!C05I.rmiUII~.l • _ 6 X 

Avallablllty ZOOh Avail ability 150 h AvAilabili ty 5011 Avalli!bllily1 50 11 Availability SOh Availability SOh Ava ilability lOO t1 AvailabiiiTy 150 h 

;.;: 
.-HL _______ ,. _____ -.2:.: .. :"'"--··~---·:i::.~ .... -·---~·.4·,~·-i ____ _2[~ 

P6g~ l f4 

Figura V.1.8 -Sistema de Apoio a Gestao Conhecimento 

0 gerenciamento e customizagao dos relat6rios utilizados fornecem uma solugao 

para a elaboragao de relat6rio de uma maneira relativamente simples, ja que os 

dados estao todos disponfveis atraves do sistema de gerenciamento de banco de 

dados. Assim, a maior parte dos requisites de aquisigao do conhecimento pode ser 

atendida par um processo estruturado nos requisites da organizagao e em um 

sistema de gerenciamento de projetos. 

Os dados sabre o "0 que", "Como", "Quando" e "Quantos" podem ser obtidos uma 

serie de documentos elaborados para 0 projeto, e que fornecem as demais 

dimensoes do conhecimento para este tipo de projeto. 

0 que: a Estrutura Anal ftica de Projeto - EAP (em ingles Work Breakdown Structure 

- WBS) e a ferramenta que nos fornece a resposta sabre o que esta sendo feito no 

projeto, com um nfvel de detalhamento suficiente para apoiar o desenvolvimento das 

diversas ag6es gerenciais. 
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- ' ~ -

PARADA ' . POS 

Figura V.1.10- Modelo de Estrutura de EAP de Parada 
Programada de Manutenqao de Grande Porte 

0 microdetalhamento de paradas e uma estrutura particular deste tipo de projeto que 

e responsavel pela ampliagao dos dados de execuc;ao realizada no nfvel de pacote 

de tarefa. Neste conceito, o detalhamento da execuc;ao dos servic;os garante a visao 

plena sabre o "o que" devemos executar. Este nfvel de visao e necessaria pelo 

volume de interferencias de servic;os, pelo escopo multidisciplinar e pela extrema 

valorizac;ao sabre a reduc;ao de prazo. Em uma parada de grande porte, onde toda 

uma instalac;ao industrial esta em cessac;ao de produc;ao, o ganho au perda de 01 h 

do prazo de execuc;ao estimado e muito significative em termos financeiros. Este 

ganho e de valor tal, que compensa as custos de realizac;ao de um planejamento 

com foco tao fino. 0 microdetalhamento e executado somente no cronograma das 

atividades, nao sendo declarado na EAP. 
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ura V. 1. 11 - Exemplo de Microdetalhamento Utilizado em 
Paradas de Manutenqao 

8 hrs 

9hrs 

4hrs 

1 hr 

0 cronograma de tarefas e a ferramenta que nos fornece os dados de "Como", 

"Quando" e "Quantos" sabre as tarefas que sao detalhadas. 

• Como: e o detalhamento (micro) da execugao dos servigos, que reflete as 

decis6es tomadas sabre a melhor forma de realizagao das tarefas solicitadas 

para atingir os objetivos da manutengao. 

• Quando: e a dimensao temporal de execugao do servigo, ou seja, nos mostra 

o momenta ( data/hora) previsto de execugao de uma atividade e a sua 

posigao em relagao ao sequenciamento. 

• Quantos: e a determinagao dos recursos mfnimos necessaries a realizagao 

das atividades planejadas. 

Este sistema fornece ainda uma serie de outras possibilidades de aquisigao de 

conhecimento, devido a sua estrutura e as ferramentas utilizadas em sua gestao. A 

analise cruzada nos fornece uma condigao excelente de fornecermos outras 

respostas ao projeto, e assim, aumentarmos o conhecimento gerado durante o 

processo. 0 cruzamento de dados e sua analise permitem uma avaliagao detalhada 

sabre as ag6es realizadas. Desta forma podemos nao s6 informar o que deu certo 

ou errado, mas o porque do fato ter acontecido como efetivamente aconteceu, e a 
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partir desta base, podemos verificar quais fatores sao responsaveis pelo sucesso ou 

fracasso da linha de agao pretendida. 

Como este processo visa manter e melhorar o nfvel dos procedimentos, e assim do 

conhecimento aplicado a paradas programadas de manutengao de grande porte, 

ampliando a capacidade de repetibilidade das agoes implementadas. Nossa tarefa 

final em cada uma das linhas de raciocfnio desenvolvidas e definir o que e como 

devemos melhorar. 

V.2 - Como gerir o conhecimento adquirido sobre paradas programadas de 

manuten~ao grande porte? 

E o registro adequado, de todas as dimensoes das agoes executadas, que garante a 

aquisigao de todas as facetas do conhecimento gerado. Como estamos falando de 

organizagoes com uma estrutura matricial de gerenciamento de projetos, que alterna 

frequente seu posicionamento entre as necessidades do projeto e as da rotina, fato 

que deve ser aceito neste momenta de maturidade da organizagao, deve existir 

comprometimento das gerencias para que o processo de captagao do conhecimento 

gerado possa efetivamente ocorrer. 

E a partir do tratamento do conhecimento adquirido, sua classificagao, definigao do 

nfvel de importancia e caracterizagao dentro das diversas disciplinas do projeto que 

podemos iniciar o assunto de gestao do conhecimento em paradas programadas de 

manutengao de grande porte. A este tratamento deve-se adicionar urn componente 

estrategico. 0 conhecimento deve ser tratado como urn requisito essencial para o 

futuro da empresa, assim, ele deve estar inserido no planejamento estrategico da 

organizagao, e esta nogao de importancia deve permear toda a estrutura 

organizacional, desde a alta gerencia, ate os grupos de trabalho. Ao Iongo do 

desenvolvimento de urn empreendimento de gestao do conhecimento, 

principalmente em paradas programadas de manutengao de grande porte, devemos 

estar cientes da existencia do componente polftico, normal em grandes 

organizagoes, e que deve ser corretamente avaliado, antes de implementadas as 

alteragoes necessarias. 
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Como as organizag6es do setor de 61eo e gas possuem uma estrutura normativa 

plenamente desenvolvida, e urn sistema corporative de acesso a estas normas e 

procedimentos, a implementagao da gestae de conhecimento fica muito facilitada, 

nos requisites de ferramentas metodos e processes. 

I 

I EAP- Estrutura Analitica do Projeto I 
ANALISE CRUZADA 
PorCJje deu cer1D? 

Pcxque deu errado? 

I (OQUE) I 

Oquemebnr? 
ComomeiJorar? 

cc & CCR - Corrente Critica (Taretas) 
& Corrente Critica de Recursos 

I (COMO- QUANDO- QUANTOS) I 

Figura V.2.1- Detalhe do Modelo Proposto de Processo 
de Gestao do Conhecimento Adaptado para Operar 
dentro da Estrutura Organizacional de Projetos de Parada 

Quando relembramos a estrutura basica dos processes de aquisigao de 

conhecimento em paradas, vemos que sua "base" e formada pelos processes 

organizacionais. 

Desta forma, nao necessitamos de nenhum novo procedimento normative para a 

implementagao, mas sim de urn ciclo que deve ser aplicado a qualquer processo da 

organizagao. 
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Figura V.2.2 - Cicio do Conhecimento em 
Paradas de Manutenqao 

A forc;a deste sistema esta em sua simplicidade aparente. Sua ac;ao esta ancorada 

nos extremes dos processes. Tanto requisites de conhecimento gerados em ac;oes 

efetivas de realizac;ao de tarefas, quanta alterac;oes em normas e processes podem 

vir a disparar o ciclo, que funciona perfeitamente nos dais sentidos. As lic;oes 

aprendidas podem ou nao gerar uma alterac;ao normativa. A grande maioria delas 

sera de interpretac;oes de normas e processes ou soluc;oes imaginativas para 

problemas pontuais encontrados em paradas, algumas serao de itens pertinentes, 

que efetivamente geram um ganho efetivo no processo. 
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A caracterizac;ao do conhecimento pode 

ser obtida atraves de uma matriz 

formada par procedimentos, normas e 

especial idades ( servic;os) envolvidas no 

projeto de parada. A posic;ao do 

conhecimento nesta matriz e a posic;ao 

na estrutura organizacional. 

Figura V.2.3 Matriz de Caracterizaqao do 
Conhecimento Aplicado a Paradas 

A obtenc;ao da classificac;ao da importancia do conhecimento adquirido, par sua vez, 

depends muito da experiencia da equipe que realiza o tratamento, a analise das 

lic;oes aprendidas. 0 grupo de trabalho formado para esta analise deve ser 
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multidisciplinar e de experiencia idoneamente reconhecida em paradas programadas 

de manutenc;ao. 

As recomendac;oes de analise, complementac;oes ou modifica¢es de normas e 

processes devem ser elaboradas e encaminhadas aos setores competentes para 

uma avaliac;ao mais elaborada e possfvel aceitac;ao. 

As necessidades de gestao, do conhecimento adquirido em paradas, ficam 

centradas em uma sequencia simples de atividades, o que nao significa facilidade de 

implantac;ao. 0 empenho na dissemina98o da importancia deste tema, seus pontos 

positives e os ganhos inerentes a sua realizac;ao devem ter uma divulgac;ao bern 

elaborada, respaldada pelo envolvimento da equipe de gerencia. 

As ac;oes basicas a serem tomadas para a realizac;ao destas tarefas sao: 

• Agregar pessoas ao ciclo e nao setores e departamentos 

• Transformar o ciclo em pratica rotineira 

• Ampliar sua utilizac;ao gradualmente ao Iongo de toda a estrutura, tendo como 

ponto de apoio as gerencias de medio escalao 

• Criar uma cultura do conhecimento 

A realizac;ao de urn processo de gestao montado sobre uma estrutura normatizada, 

para que tenha condic;6es reais de sucesso, devera ser visualizado como urn 

processo de treinamento e valorizac;ao continuos dos conceitos informados sobre 

conhecimento. Para que isto possa ser atingido, sera necessaria urn ponto de 

partida, que deve ser formado pela resoluc;ao de algumas questoes: 

• Apoio da alta gerencia 

• Vinculac;ao da gestao do conhecimento como competencia de cargo agregado 

as gerencias 

• Cria98o de urn Grupo de Trabalho multifuncional (GT) focado na analise do 

conhecimento adquirido; 

• Utilizac;ao de elementos motivadores 

• Multiples canais para a transferencia do conhecimento 

• Valoriza98o da cultura orientada para o conhecimento 



58 

• Ajustes da infra-estrutura tecnica e organizacional existents 

• Orienta9ao a normas e processos organizacionais 

V.3 - Como tornar acessivel o conhecimento adquirido, sobre paradas de 

manuten~ao de grande porte? 

Quando chegamos neste ponto do trabalho, ja obtivemos informa96es suficientes 

para compreendermos a complexidade de paradas programadas de manuten9ao de 

grande porte. Estes projetos ocorrem em intervalos relativamente longos, com 

equipes diferentes em cada realiza9ao, e uma serie de outros fatores ja discutidos. 

Num ambients destes, a disponibiliza9ao do conhecimento adquirido e organizado e 

urn fator crftico de sucesso que nao deve ser desprezado. Entretanto, o volume de 

informa96es que pode ser adquirida neste ambiente e potencialmente enorme, e se 

nao existir urn metoda de entrega adequado, de facil acesso e de utiliza9ao intuitiva, 

o resultado final sera muito aquem do esperado. 

Neste momenta necessitamos das informa96es estruturadas em urn banco de dados 

relacional, que possa tanto armazenar os conhecimentos coletados em si, quanta 

manter a estrutura criada e desenvolvida para amparar o processo de cria9ao e 

gestao do conhecimento e ainda permitir o aceso as informa96es de urn modo que 

seja reconhecfvel pela estrutura. 

Como utilizamos a propria estrutura da organiza98o para apoiar os processos de 

aquisi98o, nada mais logico e simples que utilizar a mesma estrutura basica, para 

retornar estes conhecimentos a organiza9ao. Desta forma o proprio processo se 

converts em urn ciclo, equivalents ao conhecimento teorico adquirido e, de certa 

forma, urn espelho da espiral do conhecimento adaptada de maneira pratica a 

realidade das organiza96es do setor de oleo e gas. 

0 resultado se apresenta na forma de uma estrutura que e intuitiva para aqueles 

envolvidos em paradas. 
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I Pro·cessos e Normas I 
. I (Par-que) I 

Banoo de Dados R~eladonal 
de 

Conhecimentos Mqumdos 
em 

Paradas de Manutenc§o 

Contrato~s de Execu~o I 
I (COMO - QUANDO-QUANTOS) I 

Figura V.3. 1 - Visao da Interface Proposta de 
Disponibilizaqao dos Conhecimentos 

A estrutura apresentada para o resultado final pode ser sobreposta a estrutura da 

proposta basica, assim passamos a ter uma arquitetura unica e integrada, que 

permeia todos os setores da organizac;ao voltada a realizac;ao das paradas 

programadas de manutenc;ao de grande porte. 

As possibilidades de correlacionar informac;oes, obtendo toda uma serie de dados 

estatfsticos, Indices, modelos de soluc;oes, enfim, um conjunto de dados consolidado 

da aquisic;ao e tratamento do conhecimento, que pode ser usado pela estrutura 

organizacional como uma das principais ferramentas de suporte as decis6es em 

questoes de paradas de manutenc;ao, e produto final deste sistema de gestae. 

A obtenc;ao deste produto depende principalmente da utilizac;ao organizada e 

regrada dos metodos e ferramentas apresentados, que sao somente uma estrutura 

inicial, simplificada, e que devera ser ampliada na proporc;ao em que a maturidade 

organizacional voltada ao conhecimento atinja patamares cada vez mais altos. 

A melhoria continua, pregada tanto pela teoria, (Teboul, 1999, 169 a 197) quanta 

ditada pela pratica e o motivador basico que impulsiona a ac;ao dos profissionais 
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voltados para a execugao de paradas de manutengao de grande porte, e deve ser 

um fator consciente e presente em todas as agoes gerenciais. 

"0 general que vence muitas batalhas faz muitos pianos 
em seu templo." (Sun Tzu) 
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CAPiTULO VI - CONCLUSAO 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, falamos sabre conhecimento, 

manutenc;ao, estruturas organizacionais, paradas programadas de manutenc;ao e 

alguns outros temas. Esta junc;ao foi formada com o intuito de atingir alguns 

objetivos especfficos (adquirir gerenciar e disponibilizar o conhecimento sabre 

paradas programadas de manutenc;ao de grande porte), mas tambem com objetivos 

mais amplos como fomentar a discussao sabre a importancia do conhecimento e 

alterar o foco do "aprender fazendo par tentativa e erro" para "o aprender fazendo 

com plena consciencia do ambients", au melhor, do "nao sabemos o que sabemos" 

para o "sabemos o que sabemos". E esta transic;ao de posicionamento do nfvel do 

conhecimento dos envolvidos no processo que deve se tornar o objetivo das 

gerencias. E justamente sabre as ganhos oriundos da execuc;ao desta transposic;ao 

em relac;ao ao tipo de conhecimento, e aos ganhos desta mudanc;a que este 

trabalho procurou tratar. 

0 embasamento deste trabalho foi formado par urn tripe: 

• ( 1 ) entendimento correto do conceito de parada de manutenc;ao de 

grande porte; 

• (2) aquisiyao dos fatores chave da Gestae do Conhecimento; 

• (3) apresentac;ao de urn modele viavel para aplicac;ao pratica. 

0 capitulo 11 (Paradas de Manutenc;ao) procurou tornar acessfvel as conceitos e 

necessidades basicas de uma parada de manutenc;ao, e permitir uma transic;ao para 

o entendimento da necessidade de gerir o conhecimento criado neste tipo de 

projeto. 

Os capftulos 111 e IV (Gestae do Conhecimento e Considerac;oes Sabre a Gestae do 

Conhecimento) foram estruturados de modo a permitir a identificayao e 
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reconhecimento da importancia dos fatores chaves de GC, e sua aplicagao em 

projetos de parada de manutengao de grande porte. 0 capitulo IV apresenta ainda 

um resumo de situagao atual, com foco em GC, que visa permitir uma avaliagao 

mais focada sobre a proposta apresentada no capitulo seguinte, oferecendo uma 

condigao mais facil de entendimento entre o que existe hoje, e o que pode se obter 

como ganho potencial pela aplicagao do processo proposto. 

0 capitulo V apresenta uma proposta de criagao de um banco de dados de 

conhecimento, que considera um processo n-dimensional na criagao do 

conhecimento, e prop6e a uma estrutura de aquisigao de dados para implementar 

um banco de informag6es que possa ser transformado em um sistema relacional de 

conhecimento multidisciplinar. 

Este salto, aparentemente simples em teoria, requer uma grande dose de energia 

dos envolvidos neste tipo de projeto, principalmente para os gerentes de medio 

escalao, para que possa ser realizado a contento. 

"Os antigos consideravam um guerreiro ta/entoso aque/e 
que nao apenas vence, mas que prima por veneer com 
tranqailidade." (Sun Tzu) 

A vit6ria decorre de uma boa tatica elaborada pelo estrategista, que cria as 

condig6es favoraveis para garantir que os objetivos sejam atingidos com o mlnimo 

de percalgos. 

T emos de planejar e utilizar todos os recursos posslveis para que, na hora de 

executarmos as ag6es necessarias, baseados no conhecimento adquirido, 

possamos obter os resultados esperados. 

0 esforgo e plenamente justificado, pois cria um sistema estruturado de evolugao do 

conhecimento e tambem obtem um sistema estruturado de evolugao da mao-de-obra 

especializada envolvida e, com isso, de todos os processes, metodos, indicadores, 

referenciais e demais ferramentas necessarias a efetiva criagao de um diferencial 

competitive. 



63 

0 capital intelectual, nesta era de informagao e conhecimento, eo recurso definitive 

na diferenciagao das organizagoes no processo competitive do mercado. A 

consciencia do valor real do conhecimento e a barreira que as modernas gerencias 

devem superar, pais a valorizagao do que e imensuravel e urn conceito diffcil de 

absorver, a nao ser que consigamos fornecer uma dimensao para aquila que 

desejamos avaliar. 

'A liqao ja sabemos de cor, s6 nos resta aprender" 
(Beto Guedes, musico) 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

• ALVARENGA NETO, Rivadavia Correa Drummond. Gestao do 

Conhecimento em Organiza~oes: Sao Paulo, Saraiva, 2008. 

• DINSMORE, Paul Campbell & SILVEIRA NETO, Fernando Henrique da. 

Gerenciamento de Projetos e o Fator Humano: Rio de Janeiro, 

Qualitymark, 2005. 

• FERNANDES, Paulo S. Thiago: Planejamento, Execu~ao e Controle de 

Montagens lndustriais: Sao Paulo, Artiliber, 2005. 

• KARDEC, Alan & NASCIF, Julio.Manuten~ao, Fun~ao Estrategica: Rio de 

Janeiro, Qualitymark, 2001, 2a edigao. 

• KARDEC, Alan & LAFRAIA, Joao Ricardo. Gestao Estrategica e 

Confiabilidade: Rio de Janeiro, Qualitymark\Abraman, 2002. 

• KARDEC, Alan & FLORES, Joubert & SEIXAS Eduardo. Gestao Estrategica 

e lndicadores de Desempenho: Rio de Janeiro, Qualitymark\Abraman, 2002. 

• NONAKA, lkujiro & TAKEUCHI, Hirotaka. Cria~ao de Conhecimento na 

Empresa: Rio de Janeiro, Elsevier, 1997, 198 edigao. 

• SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Cientifico: Sao 

Paulo, Cortez, 2007, 238 edigao. 

• SUN TZU. A Arte da Guerra: Sao Paulo, DPL, 2008. 

• TEBOUL, James. A Era dos Servi~os: Rio de Janeiro, Qualitymark, 1999. 

• TOFFLER, Alvin. 0 Choque do Futuro: Rio de Janeiro, Arte Nova, 1972. 

• VERRI, Luiz Alberto. Gerenciamento pela Qualidade Total na Manuten~ao 

Industrial: Rio de Janeiro, Qualitymark, 2007. 

• VERRI, Luiz Alberto. Sucesso em Paradas de Manuten~ao: Rio de Janeiro, 

Qualitymark, 2008. 

• VIANA, Herbet Ricardo Garcia. PCM, Planejamento e Controle da 

Manuten~ao: Rio de Janeiro, Qualitymark, 2002. 




