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1) TÍTULO 

Gestão da Documentação das Unidades Operacionais. 

 

2) BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA 

A Liquigás Distribuidora S/A, empresa do sistema Petrobras, atua no engarrafamento, distribuição e 

comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo, também conhecido como GLP.  

 

Está presente em 23 estados brasileiros (exceto Amazonas, Acre e Roraima), representando uma ampla 

cobertura nacional. 

 

Fundada em 1953, passou a integrar o Sistema Petrobras no ano de 2004, por meio de aquisição de seu 

controle acionário pela Petrobras Distribuidora e, em novembro de 2012, após uma reorganização 

societária, passou a ser subsidiária direta da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras.  

 

Desde 2004, data de integração ao Sistema Petrobras, a empresa consolidou sua liderança no mercado 

de botijões de 13 kg – principal produto comercializado, utilizado principalmente em residências para 

cocção de alimentos – firmando sua posição como uma das maiores distribuidoras de GLP no Brasil, 

com participação de 22,6% do mercado nacional (base: janeiro a junho de 2015, fonte: Panorama do 

setor de Gás LP em movimento Junho 2015 – 14ª Edição - SINDIGÁS). 

 

Conta com uma força de trabalho de cerca de 3.200 empregados próprios, distribuídos em seus 23 

Centros Operativos, 18 Depósitos, 01 Base de Armazenagem e Carregamento Rodoferroviário, 01 

Base de armazenagem granel, 03 unidades de envasamento em terceiros e 01 Depósito através de 

Operador Logístico, uma rede com aproximadamente 4.800 revendedores autorizados na 

comercialização de GLP envasado, 35.000 clientes de medição individualizada e cerca de 20.000 

clientes dos demais segmentos do GLP granel. 

 

Figura 1 - Unidades Operacionais da Liquigás 
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Atende mensalmente mais de 35 milhões de consumidores residenciais, com soluções que abrangem 

desde variados tamanhos de embalagens, como os botijões de 2, 5, 8, 9 e 13 kg, para o gás de uso 

doméstico (Área de GLP Envasado) até o fornecimento de produtos e serviços sob medida aos mais 

diversos setores da indústria, comércio, agricultura, pecuária, aviários, condomínios, hotéis, entre 

outros (Área de GLP Granel).  

 

 

Figura 2 - Produtos Comercializados pela Liquigás 

 

 

Figura 3 - Centro Operativo Liquigás (Unidade Operacional) 

 

 

Figura 4 – Estrutura da Liquigás com a Gerência Geral de Operações Industriais (Área de utilização do Aplicativo) 

 

http://www.liquigas.com.br/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hvPwMjIw93IwMDFzcjA6OgoADLQA8XQ38vc30_j_zcVP2CbEdFAINQDio!/dl2/d1/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSkoxTkExTkk1MC13ISEvN19LTjAyMkhHMjAwREYyMDJSUlA5UUhEMUFRMw!!/?PC_7_KN022HG200DF202RRP9QHD1AQ3_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Web%20Content/liquigas/menu/produtos+e+servicos/botijoes+para+residencias/tipos+de+botijoes/p5+-+botijao+de+5kg/pagina+principal+botijao+p5
http://www.liquigas.com.br/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hvPwMjIw93IwMDFzcjA6OgoADLQA8XQ38vc30_j_zcVP2CbEdFAINQDio!/dl2/d1/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSkoxTkExTkk1MC13ISEvN19LTjAyMkhHMjAwREYyMDJSUlA5UUhEMUFRMw!!/?PC_7_KN022HG200DF202RRP9QHD1AQ3_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Web%20Content/liquigas/menu/produtos+e+servicos/botijoes+para+residencias/tipos+de+botijoes/p5+-+botijao+de+5kg
http://www.liquigas.com.br/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hvPwMjIw93IwMDFzcjA6OgoADLQA8XQ38vc30_j_zcVP2CbEdFAINQDio!/dl2/d1/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSkoxTkExTkk1MC13ISEvN19LTjAyMkhHMjAwREYyMDJSUlA5UUhEMUFRMw!!/?PC_7_KN022HG200DF202RRP9QHD1AQ3_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Web%20Content/liquigas/menu/produtos+e+servicos/botijoes+para+residencias/tipos+de+botijoes/p13+-+botijao+de+13kg
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Figura 5 – Estrutura da Gerência Geral de Operações Industriais com as unidades que utilizam o aplicativo Gestão 

de Documentação das Unidades Operacionais 

* A Gerência de Suporte Operacional é a gestora da ferramenta de Controle da Documentação das Unidades 

Operacionais da Liquigás. 

 

3) PROBLEMAS E OPORTUNIDADES 

 

O aplicativo Gestão de Documentação das Unidades Operacionais da GGOP, também denominado de 

Farol de Documentos, surgiu como uma oportunidade de melhoria e de otimização na gestão da 

documentação da Liquigás, em especial devido ao fato da Liquigás desenvolver suas atividades em 23 

estados brasileiros através de 47 unidades operacionais, o que dificultava o controle centralizado, 

preciso e seguro de toda a documentação existente nessas unidades. 

 

Até novembro de 2009, data de criação do aplicativo Gestão de Documentação das Unidades 

Operacionais GGOP, o controle de documentação era feito de maneira descentralizada, de modo que 
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cada unidade operacional cuidava de seus próprios documentos em arquivo físico, através de listagem 

em formulários ou planilha Excel. Cada gestor de unidade era responsável pela emissão, guarda, 

controle de vencimentos e renovações dos documentos pertencentes a sua unidade, tais como: 

 

 Alvara de Localização e Funcionamento; 

 

 Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB; 

 

 Licença de Operação – Empreendimento, Gasoduto, Equipamento, etc.; 

 

 Autorização de Operação – ANP; 

 

 Cadastramento Portaria ANP 297; 

 

 Alvará de Vigilância Sanitária; 

 

 Certificados de Aferição de Balanças; 

 

 Licença de Funcionamento de Rádios – ANATEL; 

 

 Certidões de Débito – Federal, Estadual e Municipal, entre outros. 

 

Esse tipo de controle de documentos descentralizado era frágil e gerou problemas relacionados à 

renovação de documentos junto às autoridades competentes, acarretando autuações fiscais. 

 

Para evitar a recorrência de problemas relacionados à gestão de documentação, a GGOP – Gerência 

Geral de Operações Industriais da Liquigás optou por desenvolver uma metodologia com recursos de 

TI, onde gerou a criação de um aplicativo de gestão desenvolvido através da ferramenta Lotus Notes, 

chamado Gestão de Documentação das Unidades Operacionais, que possibilitou o acompanhamento de 

todos os documentos relevantes vigentes nas unidades operacionais, elencados numa única base de 

dados, mitigando eventuais problemas de emissão, armazenamento e renovações desses documentos, 

uma vez que toda a documentação passou a ser organizada, armazenada eletronicamente, fiscalizada e 

gerida de maneira centralizada pela Gerência Geral de Operações Industriais da Liquigás (GGOP), 

através de sua Gerência de Suporte Operacional – GSOP. 

 

4) PLANO DE AÇÃO, OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS 

4.1 – Plano de Ação 

Observando uma oportunidade de melhoria na gestão da documentação das unidades operacionais da 

Liquigás, a Gerência Geral de Operações Industriais (GGOP) em conjunto com a Gerência Geral de 

Tecnologia da Informação (GGTI) elaborou um plano para desenvolver um aplicativo no software 

Lotus Notes que pudesse organizar e possibilitar a consulta em formato eletrônico de toda a 
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informação de natureza documental trocada entre os utilizadores da aplicação. Esse aplicativo foi 

chamado de Gestão de Documentação das Unidades Operacionais. 

 

O plano de ação para o desenvolvimento do aplicativo foi feito em 07 etapas de acordo com o 

diagrama de execução do projeto: 

 

 

Figura 6 – Diagrama de execução do projeto 

 

1- Levantamento – nessa etapa foi feito o levantamento das informações que o aplicativo deveria 

conter como, por exemplo, os tipos de documentos que serão controlados, dados cadastrais das 

unidades, responsáveis pela atualização dos documentos e como seria feita a notificação dos 

responsáveis e administradores; 

 

2- Desenho – com base nas informações do levantamento, nessa segunda etapa a GGTI e a GGOP 

desenharam como funcionaria o aplicativo dentro do software Lotus Notes, como seria feita a 

notificação via e-mail e a inserção de dados no aplicativo; 

 

3- Desenvolvimento – na terceira etapa a GGTI desenvolveu a infraestrutura do aplicativo de 

acordo com as informações recebidas nas etapas anteriores; 

 

4- Homologação – nessa etapa a GGOP realizou testes no aplicativo, cadastrando informações e 

documentos no aplicativo, verificando datas e avaliando como o sistema apresentava as 

notificações sobre vencimento de documentos cadastrados; 

 

5- Ajustes – na quinta etapa foram feitos os ajustes finais para iniciar a etapa de treinamento dos 

usuários nas unidades operacionais da Liquigás; 

 

6- Treinamento – nessa etapa os usuários das 47 unidades operacionais da Liquigás receberam o 

treinamento no aplicativo; 
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7- Implementação – após o treinamento dos usuários, o aplicativo foi disponibilizado para carga 

inicial, organização dos dados pelos administradores e uso pelas unidades operacionais. 

 

4.2 – Objetivos, Metas e Estratégias 

O objetivo central do projeto foi desenvolver um aplicativo chamado Gestão de Documentação das 

Unidades Operacionais, de modo a facilitar a gestão de documentação das unidades operacionais da 

Liquigás, evitando a autuação ou até mesmo uma eventual interdição das atividades nas unidades por 

parte dos órgãos fiscalizadores devido a documentos vencidos, não renovados ou devido à inexistência 

de determinados documentos legais e obrigatórios. 

 

As metas e estratégias adotadas pela Gerência de Suporte Operacional – GSOP, como gerência que 

liderou o projeto para o desenvolvimento do aplicativo foram: 

 

 Desenvolver um formulário eletrônico dinâmico apresentando as informações relevantes 

de cada unidade operacional, seus responsáveis e documentações necessárias para 

controle; 

 

 Criar sistema de semáforo ou farol para cada documento que notifique por e-mail os 

responsáveis e administradores do aplicativo sobre alterações no documento e proximidade 

do vencimento/renovação; 

 

 Criar cadastro de documentos possíveis de controle, contendo a descrição do documento, 

órgão responsável, período para sinalização de semáforo; 

 

 Registrar todas as atualizações dos documentos com nome, dia, hora e observações; 

 

 Criar versão do formulário para impressão/consulta de extrato de documentos controlados 

e suas datas de vencimento/renovação com base no semáforo; 

 

 Criar controle de documentações e inspeções em tanques de armazenamento de GLP, 

Propano e Butano, com vinculo direto à unidade onde os tanques estão instalados; 

 

 

5) IMPLEMENTAÇÃO 

 

Após o desenvolvimento do aplicativo idealizado pela Gerência Geral de Operações Industriais, 

ocorreu a implementação da ferramenta de Gestão de Documentação das Unidades Operacionais no 

sistema Lotus Notes, concedendo acesso (login e senha) aos diversos usuários das unidades 

operacionais da Liquigás em novembro de 2009. 
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 5.1 – Descrição do aplicativo de Gestão de Documentação das Unidades Operacionais 

Esse aplicativo permite que as unidades operacionais e usuários façam a organização e consulta de 

toda a informação de natureza documental relevante para a companhia, em formato eletrônico, trocada 

entre os diversos usuários da aplicação. Esta solução permite a partilha de documentos, beneficia e 

facilita os processos de negócio da Liquigás. 

 

O aplicativo de Gestão de Documentação das Unidades Operacionais da GGOP permite aos usuários a 

inserção de documentos segregados de acordo com os seguintes conceitos: crítico, obrigatório ou 

gestão. Além disso, na criação de um documento no aplicativo, o usuário com perfil de administrador 

pode definir o controle de acesso (para os demais usuários), a que tipo de unidade se destina (Centro 

Operativo, Depósito com Tanque, Depósito sem Tanque e Operação em Congênere), a esfera de 

aplicação do documento (Municipal, Estadual ou Federal), quais serão os empregados notificados e a 

definição dos critérios de semáforo para a notificação dos envolvidos dentro dos prazos estabelecidos. 

 

 

Figura 7– Criação de documento no aplicativo Gestão de Documentação das Unidades Operacionais 

 

As categorias / conceitos que determinam a relevância dos documentos cadastrados no aplicativo são: 

 Crítico - Documentos que depois de vencidos podem ensejar a autuação e interdição total 

ou parcial da unidade operacional; 

 

 Gestão - Documentos que permitem o melhor gerenciamento e atendimento das rotinas 

administrativas da unidade; 

 

 Obrigatório - Documentos indispensáveis que garantem o total atendimento das 

obrigações legais perante os órgãos fiscalizadores; 

O sistema de “semáforo” permite criar ações de acompanhamento, controlar os prazos de vencimento 

para cada documento, além de emitir alertas a respeito de procedimentos a serem adotados com o 

objetivo de evitar e/ou sanar problemas relacionados à falta de documentação. 
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Esse sistema foi criado de acordo com os seguintes parâmetros: 

 

 Verde - Indica que o documento está na validade (vigente); 

 

 Amarelo - Indica que o documento ainda está na validade, porém uma ação deve ser 

tomada para a renovação deste junto ao órgão responsável/competente; 

 

 Vermelho - Indica que o documento ainda está na validade, porém em razão da 

proximidade do seu vencimento necessita de uma atenção redobrada para a renovação do 

mesmo; 

 

 Bomba - Indica que o documento perdeu a validade, estando passível de questionamento 

ou autuação fiscal. 

 

 

 
 

Figura 8 – Exemplo dos tipos de faróis mostrados no aplicativo 

 

De acordo com o tipo de farol vigente para um determinado documento, o aplicativo Gestão de 

Documentação das Unidades Operacionais emite diferentes tipos de alertas de acompanhamento da 

situação do documento. Esses alertas são divididos nos seguintes tipos: 

 

 Ações de acompanhamento - Qualquer empregado da companhia pode verificar o status 

da renovação do documento através do sistema, por meio das ações já respondidas e, se 

ainda houver outros questionamentos, criar uma nova ação; 
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 Mudança de status - O aplicativo emite automaticamente um e-mail de alerta, 

mencionando a alteração do status do documento, exemplo (farol verde para farol 

amarelo). Essa mudança de status indica que a unidade deverá tomar ações quanto à 

atualização, emissão ou renovação de algum documento;  

 

 Vermelho - O aplicativo emite automaticamente um e-mail de alerta mencionando que o 

documento está vencido (alerta enviado a cada três dias para os responsáveis das unidades, 

gestores e administradores do aplicativo); 

 

 Bomba - O aplicativo emite automaticamente um e-mail de alerta mencionando que o 

documento está vencido (alerta enviado diariamente para os responsáveis das unidades, 

gestores e administradores do aplicativo). 

 

 

Figura 9 – Exemplo de e-mail de notificação enviado pelo aplicativo alertando os envolvidos sobre documentos com 

farol vermelho 
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Figura 10 – Exemplo de ação criada no aplicativo onde o usuário pode visualizar todo o histórico de ações para o 

referido documento 

 

O aplicativo possui diversos tipos de filtros para auxiliar na gestão dos documentos. Cada usuário pode 

realizar os seguintes tipos de filtros: 

 

 Unidades – permite ao usuário obter as informações da unidade como endereço, horários 

de operação, a existência de contratos de cessão de espaço, envase e/ou carregamento de 

GLP com outras companhias distribuidoras, informações de tancagem, relatórios de 

inspeção de tanques de acordo com a NR-13, fichas de arqueação dos tanques e 

certificados de termômetros e manômetros. Além disso, o usuário pode acessar todos os 

demais documentos (críticos, obrigatórios e de gestão), de modo a observar as informações 

relacionadas a cada documento como: prazo de validade e ações em andamento para 

renovação; 
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Figura 11 – Exemplo de filtro por Unidades 

 

 Semáforo Geral – através desse filtro, o usuário pode verificar a situação / vigência de 

cada documento de determinada unidade operacional da Liquigás e, além disso, pode 
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acessar o documento que desejar para obter maiores informações sobre as ações em 

andamento; 

 

 

Figura 12 – Exemplo de filtro por Semáforo Geral 

 

 Semáforo Documentos – esse filtro possibilita ao usuário observar a quantidade de 

documentos de determinado tipo (exemplo: Alvará de Autorização Sanitária) que está 

dentro do prazo de vigência (farol verde), que necessita de ação para renovação (farol 

amarelo), que necessitam de atenção redobrada para renovação (farol vermelho) e que 

estão vencidos (farol bomba); 

 

 

Figura 13 – Exemplo de filtro por Semáforo Documentos 
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 Por Categoria – permite ao usuário consultar a quantidade de documentos existente em 

cada categoria (críticos, obrigatórios e de gestão); 

 

Figura 14 – Exemplo de filtro por Categoria 

 

 Semáforo Unidades – através desse filtro, o usuário pode observar o semáforo de cada 

documento segregado por unidade operacional e por categoria (críticos, obrigatórios e de 

gestão); 

 

 
 

Figura 15 – Exemplo de filtro por Semáforo Unidades 

 

 Semáforo GOPE – esse filtro possibilita a cada Gerente Operacional de Área (GOPE), 

que são as posições gerenciais dentro da área de operações responsáveis por uma área 

geográfica, que observem o número de documentos que se enquadram em cada tipo de 

farol (verde, amarelo, vermelho e bomba). Isso facilita ao gerente o monitoramento de 

pendências documentais para as unidades sob sua responsabilidade; 
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Figura 16 – Exemplo de filtro por Semáforo GOPE 

 

 Semáforo GCO - através desse filtro o usuário pode visualizar o número de documentos 

que se enquadram em cada tipo de farol por Gerência de Centro Operativo, que são os 

nomes das unidades operacionais envasadoras da Liquigás (verde, amarelo, vermelho e 

bomba). Isso facilita ao gerente a cobrança de pendências documentais para as unidades de 

sua responsabilidade; 

 

 
 

Figura 17 – Exemplo de filtro por Semáforo GCO 

 

 Semáforo Cores – permite ao usuário observar os documentos de cada unidade 

segregados por farol (verde, amarelo, vermelho e bomba); 
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Figura 18– Exemplo de filtro por Semáforo Cores 

 

 

 Condicionantes – esse filtro possibilita ao usuário observar as informações das 

condicionantes das Licenças de Operação de cada unidade como: o status de atendimento e 

a vigência de cada condicionante. Esse filtro auxilia na gestão das Licenças de Operação 

de cada unidade; 

 

 

Figura 19– Exemplo de filtro por Condicionantes 

 

 Lista Follow-Up (Ações) – por meio desse filtro, o usuário consegue visualizar as ações 

em andamento e o histórico de ações realizadas para cada unidade e referentes a cada 

documento da Liquigás; 
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Figura 20– Exemplo de filtro por Lista Follow-up (Ações) 

 

 Semáforo Tanques – permite ao usuário checar se a documentação de cada tanque de 

cada unidade da Liquigás está atualizada e dentro do prazo de vigência. Essa 

documentação consiste de relatórios de inspeção interna, inspeção externa, exame 

hidrostático, calibração de válvulas de segurança, calibração de termômetros, calibração de 

manômetros e ficha de arqueação. 

 

 

Figura 21– Exemplo de filtro por Semáforo Tanques 

 

 Tipos de Documentos – esse filtro lista em ordem alfabética todos os documentos 

inseridos no aplicativo e permite ao usuário observar os prazos para sinalização de cada 

farol (verde, amarelo, vermelho e bomba), a esfera de aplicação do documento, a que tipo 

de unidade se aplica cada documento e se existe algum controle de acesso; 
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Figura 22– Exemplo de filtro por Tipos de Documentos 

 

6) INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

O aplicativo de Gestão da Documentação das Unidades Operacionais da Liquigás emite diferentes 

tipos de alertas de acompanhamento da situação do documento controlado, de acordo com o tipo de 

semáforo mostrado para cada um deles. Esses alertas sinalizam e servem como indicadores de como 

está a gestão de documentos de cada unidade operacional da Liquigás. 

 

O principal ganho apresentado por esta ferramenta foi a melhoria da gestão dos documentos das 

unidades operacionais, onde atualmente são controlados 63 tipos de documentos, totalizando 3.925 

registros, divididos em: 

 

 47 Unidades Operacionais; 

 10 Escritórios Comerciais; 

 01 Escritório Matriz. 

 Controle dos 305 Tanques de Armazenamento de GLP, Propano, Butano e Purogas, 

além de vasos de pressão (pulmão, ar comprimido, etc.)  inspeção interna, inspeção 

externa, instrumentos de medição, etc. 

 Informações sobre o horário de funcionamento da unidade operacional, classe de 

armazenamento de GLP, utilização de contratos de envase e/ou parcerias operacionais e 

nome dos gerentes e supervisores responsáveis. 

 

Nesses seis anos de uso da ferramenta de Gestão de Documentação das Unidades Operacionais, não 

ocorreu nenhuma autuação ou interdição de Centros Operativos ou Depósitos que paralisasse 

momentaneamente suas operações por ausência ou vencimento de quaisquer documentos obrigatórios 

(AVCB, Licença de Operação, etc.), fato que mostra que esse aplicativo é eficaz na gestão, pois 
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permite a tomada de ações preventivas evitando o vencimento, a falta ou não renovação de seus 

documentos. 

 

A adoção dessa metodologia de controle da documentação pela área de Operações, responsável por 

todas as unidades operacionais da Companhia, através da construção de uma ferramenta no Lotus 

Notes, aplicativo usado pela Liquigás como correio eletrônico oficial, gerou baixo investimento, 

melhoria considerável na gestão dos documentos, possibilidade de todas as áreas corporativas 

visualizarem e monitorarem documentos de sua área de interesse, assim como evita que a empresa 

invista em ferramenta de GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos, que poderia ter finalidade 

semelhante e investimento muito mais alto. 

 

Os gestores podem exportar as informações de documentação, total ou parcial, para planilhas em 

Excel, gerando gráficos e controles que auxiliem na administração de suas unidades operacionais. 
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