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RESUMO 
 
 

Obedecendo-se um ciclo de análises e aplicando-se o uso de ferramentas especificas como 
por exemplo o Brainstorm, Synetics e Diagrama FAST (Function Analysis System Tree), este 
trabalho tem como objetivo apresentar os resultados da Metodologia de Valor em 
equipamentos de controle de fluxo desenvolvidos para mercado de óleo e gás. Desenvolvida 
durante a Segunda Guerra Mundial esta metodologia apresenta conceitos muito particulares 
com relação ao valor do produto segundo suas funções. Fortemente embasada na análise de 
funções, esta metodologia só será efetiva se esta análise conseguir alcançar um completo 
entendimento dos requisitos. Quando aplicada em um projeto em desenvolvimento ou mesmo a 
produtos fabricados em grande escala pode-se obter excelentes resultados, como por exemplo: 
redução de custo, aumento de performance ou oferta de novos produtos. Durante o 
aprimoramento do processo de aplicação desta metodologia, elaborou-se um plano de trabalho 
normativo, baseado pela SAVE International (Society American of Value Engineering), 
denominado como Value Standard, esta norma está estruturada através de seis fases 
fundamentais que expõem os requisitos mínimos e fases de pré e pós trabalhos, dentre as 
fases tem-se: informação, análise das funções, criativa, evolução, desenvolvimento e 
apresentação. Estruturado sobre um grupo multidisciplinar de pessoas de diversos 
departamentos a metodologia aumenta a comunicação interdepartamental, permite um maior 
entendimento das diversas áreas sobre o produto em análise, aumentando consideravelmente 
a oportunidade de desenvolver novos produtos e projetos, agregando assim um diferencial no 
valor do produto, segundo suas funções. Através de uma abordagem direta será apresentado a 
aplicação da metodologia no mercado de óleo e gás especificamente sobre os produtos da 
empresa OneSubsea, com ênfase no setor de equipamentos submarinos de controle de fluxo, 
como por exemplo as ANMs que são instaladas diretamente aos poços perfurados ou PLEMs, 
PLETs e ILTs aplicados a sistemas de escoamento. Apresentando de maneira geral os projetos 
desenvolvidos na empresa, serão demonstrados os resultados obtidos com a metodologia no 
decorrer do período de aplicação da mesma sobre os equipamentos em fase de projeto e 
fabricação. Devido a expressiva carteira de equipamentos e a repetibilidade dos conjuntos e 
subconjuntos desenvolvidos pela empresa, os ganhos devido a utilização da metodologia foram 
muito expressivos, pois estima-se que a economia pode chegar a R$ 40 milhões no decorrer de 
5 anos. Uma vez que este mercado exige altos investimentos e busca-se rápido retorno sobre o 
investimento, toda redução ou aumento de performance neste mercado é altamente apreciada 
e representa um ganho respeitável. Conclui-se então que diferentemente do que se ocorre em 
outras simples mudanças, a Metodologia do Valor opera uma intensa mudança nas etapas de 
concepção de produtos, serviços e sistemas de produção. 


