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Resumo: A busca crescente pela vantagem competitiva leva cada vez mais as 

empresas a utilizarem de ferramentas para melhoria de seus resultados. Uma das 

melhorias que são perceptíveis ao cliente e que trazem ganhos consideráveis é o 

aumento na confiabilidade dos produtos e serviços. Este aumento na confiabilidade 

pode vir com o uso de programas de análise dos seus ativos ajudando a reduzir ou 

prevenir uma falha. A Manutenção Centrada em Confiabilidade associada a 

abordagens como o Seis Sigma traz para as empresas uma metodologia robusta com 

ferramentas estatísticas essenciais na análise das falhas e propostas de ações 

corretivas. O presente trabalho visa mostrar a aplicação da abordagem Seis Sigma em 

uma empresa que já utiliza a Manutenção Centrada em Confiabilidade para obter 

ganhos rápidos e consistentes em confiabilidade para suas locomotivas.  A partir das 

ações de melhoria, pôde ser observada uma redução significativa no impacto do 

transporte e no custo de manutenção. 
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analysis of their equipments helping reducing or preventing a failure. The Reliability 

Centered Maintenance associated with approaches like Six Sigma brings to the 

companies a strong methodology with essential statistic tools on failure analysis and 

corrective actions proposals. The present work looks after showing the Six Sigma 
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improvement actions, could be seeing a significant reduction on transportation impact 
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Cap. I – Introdução 

 

I.1 – Considerações Iniciais: 

 

A motivação do presente estudo se deu devido à necessidade constante de 

melhoria da confiabilidade dos ativos das empresas para aumento de sua 

produtividade e por conseqüência de sua vantagem competitiva. Este estudo visa 

utilizar da abordagem do programa Seis Sigma (considerada uma filosofia de trabalho 

para redução da variabilidade e das falhas através da compreensão das necessidades 

dos clientes internos e externos) para mostrar a aplicação da análise das falhas, 

estratificação e identificação de suas causas, proposta de ações para solução e 

verificação do incremento na confiabilidade de locomotivas de alguns modelos 

utilizadas para o transporte ferroviário de cargas a partir de abril de 2011 quando foi o 

início da implantação do programa. Vale realçar que a árvore de falhas (que é um 

diagrama lógico representando as combinações de falhas entre os componentes) 

utilizada pela empresa estudada já estava pronta antes da realização deste trabalho 

não englobando neste trabalho, portanto, a construção desta árvore de falhas.  

Interessante ressaltar também que, quando se trata da confiabilidade e vida útil 

de componentes em locomotivas o mercado ferroviário adota indicadores de 

desempenho correlacionados muito mais ao uso do material (que pode ser suavizado 

ou sobrecarregado de acordo com a operação). Estes indicadores adotam parâmetros 

como, por exemplo, a quilometragem entre falhas, o tempo até a primeira falha, a taxa 

de falhas por locomotiva disponível ou o consumo de combustível e megawatt/hora 

gasto, tendo o tempo apenas como parâmetro de evolução em alguns destes 

indicadores.  

Cabe lembrar que este estudo não pretende sugerir uma superioridade da 

abordagem Seis Sigma sobre as demais, mas demonstrar a utilização deste programa 

na melhoria da confiabilidade, ficando assim aberta a escolha da alternativa mais 

adequada a cada situação para futuros estudos.  

 

I.2 – Objetivo: 

 

Descrever a utilização da abordagem Seis Sigma e sua aplicação para a 

melhoria da confiabilidade através de um estudo de caso que visa mostrar a 

identificação e as ações de tratamento das falhas que possuem maior impacto na 

confiabilidade de locomotivas de vários modelos agrupadas sob a denominação de 

“clientes chaves” (devido à sua utilização) usadas no transporte ferroviário de cargas. 
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I.3 – Justificativa: 

 

Há atualmente nas empresas uma busca pela vantagem competitiva, seja pela 

melhoria da qualidade dos produtos ou serviços prestados, seja pela melhoria de seu 

custo ou pela sua logística de fornecimento. Segundo Porter (1999) para as empresas 

o único conceito significativo de competitividade é a produtividade, que pode ser 

descrita como o valor da produção de uma unidade de trabalho ou de capital. Esta 

produtividade depende tanto da qualidade e das características dos produtos (que 

determinam o seu preço) como da eficiência com que são produzidos.  

Entende-se por produtividade a capacidade de uma empresa de produzir cada 

vez mais e melhor com cada vez menos recursos. Em outras palavras, produtividade 

pode ser definida como o resultado entre o que a empresa produz e o que ela 

consome (Campos, 2004).  Segundo Slack (2007), qualquer operação produz bens ou 

serviços, ou um misto dos dois, e faz isso através de um processo de transformação. 

As entradas de um processo de transformação podem ser classificadas em recursos 

transformados (materiais, informações e consumidores) e em recursos de 

transformação (instalações, equipamentos, tecnologia e os funcionários da empresa). 

Levando a crer, portanto, que a disponibilidade destes recursos é essencial para a 

produtividade de uma empresa. 

A definição de disponibilidade, segundo a NBR 5462 (1994), é a capacidade de 

um item estar em condições de executar certa função em um dado instante ou durante 

um intervalo de tempo determinado levando-se em conta os aspectos combinados de 

sua confiabilidade, mantenabilidade e suporte de manutenção, supondo que os 

recursos externos estejam assegurados. A indisponibilidade de equipamentos, desta 

forma, afeta diretamente a capacidade produtiva, aumentando custos e interferindo no 

desempenho de uma organização (Fagundes et al., 2011).  

De acordo com Dhillon (1979), a essência da Manutenção Centrada em 

Confiabilidade (ou Reliability Centered Maintenance) baseia-se na premissa que a 

confiabilidade intrínseca ou a segurança de um sistema não pode ser melhorada 

através da manutenção e que uma boa política de manutenção pode apenas preservar 

estas características. Desta maneira, a mantenabilidade e o suporte de manutenção, 

embora intimamente ligados à confiabilidade, não serão o foco principal deste 

trabalho. 

Os conceitos de confiabilidade e qualidade são frequentemente confundidos 

entre si. A principal diferença entre eles é a incorporação do tempo na confiabilidade, 

já que a qualidade consiste em uma descrição estática de um item (Fogliatto & Ribeiro, 
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2009). Em analogia à afirmação de Juran (1989), as atividades nas empresas que 

asseguram a confiabilidade, assim como no caso da qualidade, podem ser agrupadas 

em três processos: planejamento da confiabilidade, controle da confiabilidade e 

melhoria da confiabilidade. Neste estudo o foco estará no processo de melhoria da 

confiabilidade.  

De Mast (2004) define a estratégia de melhoria de qualidade como: “uma série 

coerente de conceitos, passos (fases), regras e ferramentas metodológicas, que guiam 

o profissional da qualidade para trazer a qualidade de um processo para níveis sem 

precedentes (“breakthrought”)”. Este mesmo conceito pode ser aplicado para a 

estratégia de melhoria de confiabilidade. Desta forma, percebe-se necessidade de 

utilização de alternativas à experiência técnica e qualitativa dos especialistas como, 

por exemplo, a utilização de métodos estatísticos de forma a auxiliar a melhoria da 

confiabilidade. 

Para escolher a melhor abordagem a ser utilizada no estudo, foram 

pesquisadas na literatura três estratégias de melhoria estatística que chamaram muita 

atenção: o método de Taguchi, o sistema Shainin e o programa Seis Sigma. Segundo 

Porter (1996) estratégia competitiva significa escolher deliberadamente um conjunto 

diferente de atividades singulares para distribuir um mix de único valor. Comparando 

outras abordagens estatísticas, pode-se dizer que SPC (statistic process control) é 

uma abordagem de controle de qualidade muito mais que melhoria de qualidade, RSM 

(response surface methodology) cobre apenas parte do trabalho de um projeto de 

melhoria da qualidade, TQM (total quality management) é muito mais uma filosofia ou 

programa de melhoria contínua que uma estratégia passo-a-passo para atingir novos 

níveis, QFD (quality function deployment) depende mais da sistematização do 

conhecimento disponível que de investigação empírica para descobrir relações 

causais, e APC (automatic process control) que não é baseado na descoberta de 

relações causais (De Mast, 2004). 

Ainda segundo De Mast (2004), analisando as três estratégias pode-se dizer 

que o programa Seis Sigma é o que possui a estratégia mais completa de melhoria 

estatística. O sistema Shainin é essencialmente uma metodologia de resolução de 

problemas, porém sua aplicação está limitada a projetos que buscam identificar (uma 

ou poucas) causas raiz de um problema. As melhorias deste sistema possuem a forma 

de ação corretiva contra distúrbios ou ajuste de tolerâncias, onde padrões de melhoria 

como design robusto e ajuste da média são subestimados. O método de Taguchi 

explora poderosos padrões de melhoria, porém peca na fase de exploração com 

direcionamento limitado e o foco em pegar parâmetros ótimos é discutível. A partir 
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desta comparação, visto que a TQM é uma técnica destinada à melhoria contínua de 

longo prazo (diferente do programa Seis Sigma que visa grandes saltos de 

confiabilidade com resultados de curto prazo) foi decidido utilizar o programa Seis 

Sigma neste estudo. 

Importante atentar que, segundo Salman & Suliman (2008), a abordagem Seis 

Sigma possui suas próprias limitações e contra-indicações. Ela requer uma boa base 

de dados, muitas vezes não disponível, e consome mais recursos por um único 

problema, já que foca em um problema de cada vez. Além disso, os ganhos com a sua 

utilização tendem a serem menos expressivos do que o impacto inicial quando já 

implementada. 

 

I.4 – Metodologia Proposta: 

 

Este trabalho foi estruturado em três partes complementares: uma breve 

introdução, uma revisão bibliográfica sobre o tema abordado e uma aplicação prática 

através de um estudo de caso.  

No primeiro capítulo foi abordado o problema em questão e a motivação, o 

objetivo e a metodologia em que foi conduzido o estudo. Em seguida, serão 

apresentados um breve histórico e conceitos envolvendo confiabilidade e o programa 

de Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC). No capítulo seguinte será 

detalhada a abordagem do programa Seis Sigma e como ela pode ser aplicada para a 

melhoria da confiabilidade. No capítulo posterior serão apresentados ferramentas e 

métodos estatísticos a serem utilizados na melhoria da confiabilidade como FMECA 

(Failure Modes, Effects and Critical Analysis), FTA (Fault  Tree Analysis) e EDA 

(Exploratory Data Analysis). 

De posse destes conceitos, encerra-se a fase de revisão bibliográfica e inicia-

se um estudo de caso da aplicação da abordagem Seis Sigma para melhoria da 

confiabilidade de locomotivas do grupo denominado “clientes chaves” com modelos 

que variam desde locomotivas GE-AC44-i a locomotivas GE-C30 utilizadas em 

transporte ferroviário de cargas, demonstrando as fases do ciclo DMAIC até os 

resultados finais obtidos com este estudo. Por fim, serão inseridas uma conclusão do 

estudo de caso e a bibliografia pesquisada. 
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Cap. II – Confiabilidade (Gestão e Conceitos): 

 

II.1 – Definição de Confiabilidade: 

 

Segundo Fogliatto & Ribeiro (2009), os conceitos de confiabilidade e qualidade 

são freqüentemente confundidos entre si. A principal diferença entre esses dois 

conceitos é que a confiabilidade incorpora a passagem do tempo; o mesmo não ocorre 

com a qualidade, que consiste em uma descrição estática de um item. 

Pode-se dizer que os principais conceitos associados à confiabilidade são: 

qualidade, disponibilidade, mantenabilidade, segurança e confiança.  

A qualidade pode ser definida como a totalidade de características e aspectos 

de um produto ou serviço que tornam possível a satisfação de necessidades implícitas 

e explícitas associadas ao produto ou serviço. De forma mais específica, qualidade é 

definida como cumprimento a especificações com menor variabilidade possível. 

A disponibilidade é definida pela NBR 5462 como a capacidade de um item 

executar certa função em um dado instante ou durante um intervalo de tempo 

determinado, levando-se em conta os aspectos combinados de sua confiabilidade, 

mantenabilidade e suporte de manutenção, supondo que os recursos externos 

requeridos estejam assegurados. 

Ainda segundo a NBR 5462, mantenabilidade pode ser definida como a 

capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas 

funções requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a manutenção é 

executada sob condições determinadas e procedimentos e meios prescritos. 

Define-se segurança como a ausência de condições que possam causar morte, 

dano ou doenças ocupacionais a pessoas, bem como dano ou perda de equipamentos 

ou de propriedade. Uma definição alternativa de segurança substitui o termo 

“ausência” por “nível aceitável de risco”, já que em muitas atividades é impossível 

chegar-se a uma condição isenta de risco. 

Já o termo confiança (ou dependabilidade) é um termo coletivo usado para 

descrever o desempenho da disponibilidade e seus fatores de influência: 

confiabilidade, mantenabilidade e suporte logístico de manutenção (NBR 5462). 

Em seu sentido mais amplo, confiabilidade está associada à operação bem 

sucedida de um produto ou sistema, na ausência de quebras ou falhas. Em análises 

de engenharia, todavia, é necessária uma definição quantitativa de confiabilidade, em 

termos de probabilidade (Fogliatto & Ribeiro, 2009). Já Sellitto (2005), afirma que a 
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confiabilidade de um item é a probabilidade deste item desempenhar a função 

requerida, por um intervalo de tempo estabelecido, sob condições definidas de uso. 

Se a confiabilidade é definida como uma probabilidade, isto significa que todas 

as confiabilidades devem apresentar valores entre 0 e 1 e que os axiomas clássicos 

da probabilidade podem ser aplicados em cálculos de confiabilidade. O modelo 

matemático mais simples, usado para representar a condição de um item, é o modelo 

binário, segundo o qual, um item pode estar em um estado de funcionamento 

(apresentando desempenho adequado) ou de falha. 

Alguns modelos surgem então para explicar o comportamento de tempos até a 

falha:  

 h(t), ou função risco ou taxa instantânea de falha (hazard function ou hazard 

rate) constante, sugerindo o modelo exponencial explicando o comportamento de 

componentes eletrônicos; 

 

 h(t) linear crescente, sugerindo o modelo de Rayleigh, que explica o 

comportamento de modelos mecânicos; e  

 

 h(t) exponencial, que sugere o modelo de Weibull para explicar o 

comportamento de sistemas cuja falha nasce da competição entre diversos modos 

de falha. Neste caso, o tempo até a falha de um equipamento é uma variável 

aleatória que segue este modelo se os modos de falha atuarem em série, 

competindo pela falha. 

 

Ainda segundo Sellitto (2005), a figura 01 sintetiza estas informações em um 

formato genérico da função h(t) ao longo do ciclo de vida, mais conhecido como curva 

da banheira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Curva da banheira e ciclo de vida de equipamentos 

h(t) 

tempo 

Fase de mortalidade 

senil γ >>1 

Fase de maturidade 

γ ≈ 1 

Fase de mortalidade 

infantil γ < 1 
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Na visão de Kardec & Nascif (2009), o ciclo de vida dos equipamentos possui 

três períodos distintos: 

 

 Mortalidade Infantil – Há grande incidência de falhas causadas por 

componentes com defeitos de fabricação ou deficiências de projeto. Essas falhas 

também podem ser oriundas de problemas de instalação; 

 Vida Útil (Maturidade) – A taxa de falhas é sensivelmente menor e 

relativamente constante ao longo do tempo. A ocorrência de falhas decorre de 

fatores menos controláveis, como fadiga e corrosão acelerada fruto de interações 

dos materiais com o meio. Assim, sua previsão é mais difícil; 

 Envelhecimento ou Degradação – Também conhecida como mortalidade 

senil, há um aumento na taxa de falhas decorrente do desgaste natural, que será 

tanto maior quanto mais passar o tempo. 

 

Cabe atentar que diferenças de temperatura, presença de poeira no ambiente, 

impurezas no produto e uma série de outros fatores influenciam diretamente a 

confiabilidade de equipamentos e nem sempre são levados em consideração. Um 

mesmo produto pode apresentar desempenho distinto operando em ambientes de 

calor ou umidade intensos, se comparado a produtos expostos a condições climáticas 

amenas de uso. 

Além de fatores ambientais, devem ser considerados também as condições 

definidas de uso e o período do tempo definido, já que a confiabilidade varia com o 

tempo (Kardec & Nascif, 2009). A má operação danifica os equipamentos, fazendo 

baixar sua confiabilidade (e disponibilidade). 

 

II.2 – Evolução Histórica da Confiabilidade: 

 

Knight (1991) descreve uma breve evolução da história da confiabilidade. O 

conceito de confiabilidade adquiriu um significado tecnológico após o término da 

Primeira Guerra Mundial, quando foi utilizado para descrever estudos comparativos 

feitos em aviões com um, dois ou quatro motores. Naquele contexto, a confiabilidade 

era medida como um número de acidentes por hora de vôo. 

Durante a Segunda Guerra mundial, um grupo de engenheiros da equipe de 

Von Braun trabalhou, na Alemanha, no desenvolvimento dos mísseis V-1. Após o 

término da guerra, sou-se que todos os protótipos desenvolvidos falharam quando 
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testados, explodindo antes (durante o vôo) ou aterrissando antes do alvo. O 

matemático Robert Lusser foi contratado para analisar o sistema operacional dos 

mísseis. A partir de sua análise, Lusser propôs a lei da probabilidade de um produto 

com componentes em série, em que estabelecia que a confiabilidade de um sistema 

em série é igual ao produto das confiabilidades de suas partes componentes. Como 

conseqüência direta, sistemas em série compostos por muitos componentes tendem a 

apresentar baixa confiabilidade e o efeito da melhoria de confiabilidade dos 

componentes individualmente sobre o sistema tende a ser pequeno. 

No final dos anos 50 e início dos anos 60, o interesse dos norte-americanos 

esteve centrado no desenvolvimento de mísseis intercontinentais e na pesquisa 

espacial, eventos motivados pela Guerra Fria. A corrida para ser a primeira nação a 

enviar uma missão tripulada à Lua, em particular, motivou avanços na área da 

confiabilidade, tendo em vista os riscos humanos envolvidos. 

 

II.3 – Desempenho e Confiabilidade: 

 

Segundo Kardec & Nascif (2009), todo equipamento é projetado segundo uma 

especificação, ou seja, é projetado segundo a função básica que irá desempenhar. O 

desempenho de um equipamento pode ser classificado como: 

 

 Desempenho Inerente – Desempenho que o equipamento é capaz de fornecer. 

 Desempenho Requerido – Desempenho que queremos obter do equipamento. 

 

Quando se diz respeito a sistemas (ao invés de puramente o componente), a 

confiabilidade depende da confiabilidade intrínseca das partes e da natureza das 

conexões entre elas. Duas conexões básicas descrevem a maioria dos sistemas 

industriais: série e paralela (Sellitto, 2005). 

A manutenção é capaz de restaurar o desempenho inerente do equipamento. 

Se o desempenho do equipamento não é o desejado, ou se reduz a expectativa de 

seu desempenho ou se introduzem modificações para melhoria de suas funções. 

Não se consegue modificar o desempenho inerente dos equipamentos, 

tentando obter um desempenho superior dos equipamentos à custa de revisões, 

modificações de folgas, melhorias de acabamento interno e outras soluções que de 

nada adiantam e consomem excessivos recursos. 

Quanto maior a confiabilidade, melhores serão os resultados para o cliente ou 

usuário e menores os custos de produção. A confiabilidade, entretanto, só começa a 
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ter sentido quando o lado financeiro está em questão e os custos de manutenção 

aumentam significativamente à medida que o índice de confiabilidade tende a 100%. 

Para se obter ganhos consideráveis, deve ser elaborado um programa de 

confiabilidade definindo a estrutura organizacional, responsabilidades, procedimentos, 

processos e recursos utilizados na gestão da confiabilidade. Dentre estes programas, 

destaca-se a Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC). 

 

 

Cap. III – Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC): 

 

III.1 – A Origem da MCC: 

 

Fogliatto & Ribeiro (2009) define a MCC como um programa que reúne várias 

técnicas de engenharia para assegurar que os equipamentos de uma planta fabril 

continuarão realizando as funções especificadas. Em outras palavras, a Manutenção 

Centrada na Confiabilidade (ou Reliability Centered Maintenance – RCM) é uma 

metodologia que estuda um equipamento ou um sistema em detalhes, analisa como 

ele pode falhar e define a melhor forma de fazer manutenção de modo a prevenir a 

falha ou minimizar as perdas decorrentes das falhas. 

É importante ressaltar que, como os demais processos citados nos itens 

anteriores, a Manutenção Centrada na Confiabilidade – RCM é uma ferramenta de 

suporte à decisão gerencial. 

A abordagem clássica da Manutenção Centrada em Confiabilidade inclui 

(Kardec & Nascif, 2009): 

  

a) Seleção do Sistema; 

b) Definição das Funções e Padrões de Desempenho; 

c) Determinação das Falhas Funcionais e de Padrões de Desempenho; 

d) Análise de Modos e Efeitos de Falhas; 

e) Histórico de Manutenção e Revisão da Documentação Técnica; 

f) Determinação de Ações de Manutenção – Política, Tarefas, Freqüência. 

 

Siqueira (2005) cita a origem da Manutenção Centrada na Confiabilidade 

(MCC) como estando relacionada diretamente aos processos tecnológicos e sociais 

que se desenvolveram após a Segunda Guerra Mundial. No campo tecnológico, foram 

decisivas as pesquisas iniciadas pela indústria bélica americana, seguidas da 
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automação industrial em escala mundial e viabilizadas, posteriormente, pela evolução 

da informática e telecomunicações. 

No campo social, este movimento resultou na dependência da sociedade 

contemporânea em relação aos métodos automáticos de produção. Sua dimensão 

atingiu níveis suficientes para afetar o meio ambiente (principalmente devido à 

evolução da consciência mundial na importância da preservação dos recursos 

naturais) e a própria segurança física dos seres humanos. Hoje em dia, a exigência vai 

além do atendimento destes quesitos pelos processos de projeto e manutenção dos 

meios de produção para uma forma transparente e auditável, permitindo à sociedade 

exercer seu papel de promotora e fiscalizadora. 

Estes anseios originaram exigências prioritárias sobre a forma de projetar e 

manter os processos industriais, motivando então o surgimento da metodologia da 

Manutenção Centrada na Confiabilidade.  

Ainda segundo Siqueira (2005), o primeiro evento geralmente atribuído à 

origem da Manutenção Centrada na Confiabilidade refere-se à necessidade de 

certificação da linha de aeronaves Boeing 747 (o Jumbo), pela FAA (Federal Aviation 

Authority) nos Estados Unidos. Este avião marcou a introdução de níveis de 

automação jamais vistos na aviação comercial, com triplicação do número de assentos 

em relação à maior aeronave existente (Douglas DC-8 ou Boeing 707). O uso de 

metodologias tradicionais de manutenção de segunda geração, em máquinas desta 

complexidade, simplesmente iria inviabilizar o atendimento às exigências das 

autoridades aeronáuticas americanas. Isto motivou a criação de uma Força-Tarefa na 

United Airlines, em 1968, conhecida pela sigla MSG-1 (Maintenance Steering Group)  

encarregada de rever a aplicabilidade dos métodos existentes a estas aeronaves. O 

relatório desta comissão, hoje um clássico da literatura sobre manutenção, introduziu 

os conceitos de uma nova metodologia, denominada posteriormente de Reliability-

Centered Maintenance (RCM), ou Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) 

atendendo à solicitação do Departamento de Defesa americano. A aplicação do 

método garantiu a certificação para operação comercial do primeiro Boeing 747-100, 

pela FAA, no dia 30 de dezembro de 1969. 

Os benefícios da MCC foram logo percebidos pela indústria elétrica e nuclear, 

devido às similaridades dos requisitos de segurança com a indústria aeronáutica. Já 

em 1981, dez anos após as interações iniciais da United Airlines com a Marinha 

Americana, a RCM foi adotada na manutenção de submarinos nucleares com mísseis 

balísticos, em especial os da série Trident. Neste mesmo ano, Anthony M. Smith, 

então na General Electric, e Tom Matteson da United Airlines, iniciaram, através do 
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EPRI (Electric Power Research Institute), centro de pesquisa da indústria elétrica 

americano, os estudos de viabilidade de aplicação da MCC em usinas elétricas 

nucleares, após o grande acidente na Usina Nuclear Three Mile Island, no estado da 

Pennsylvania. Estas experiências consolidaram a metodologia, hoje adotada em mais 

de 400 usinas nucleares e regulamentada pela NRC (National Regulatory 

Commission) nos Estados Unidos. 

Os resultados favoráveis destes testes motivaram sua adoção crescente pelo 

setor elétrico mundial, expandindo-se para outros setores produtivos, entre eles a 

construção civil, a indústria química, de refino e extração de petróleo, indústrias de 

gás, instalações de bombeamento, siderurgia, celulose, papel, alimentação, 

mineração, transporte e até hospitais.  

 

III.2 – Visão Geral do Programa: 

 

Uma das características da MCC é fornecer um método estruturado de seleção 

das atividades de manutenção para qualquer processo. Este método é formado por 

um conjunto de passos bem definidos que precisam ser seguidos de forma seqüencial 

para responder às questões formuladas pela MCC e garantir os resultados desejados. 

Tradicionalmente as atividades de manutenção têm sido classificadas de 

acordo com a forma de programação e o objetivo das tarefas a serem executadas 

(Siqueira, 2005). 

No que diz respeito à programação, são comuns as classes de Manutenção 

Programada e Não-Programada para diferenciar as atividades executadas 

obedecendo a critérios de tempo e condições pré-definidas das executadas em função 

da necessidade. As Manutenções Programadas podem ser ainda Periódicas (com 

intervalos fixos de tempo) ou Aperiódicas (quando realizadas em intervalos variáveis 

que depende das oportunidades). 

Os tipos de manutenção também são classificadas de acordo com a atitude dos 

usuários em relação às falhas. Pode-se citar: 

 

o Manutenção Corretiva ou Reativa – Destina-se a corrigir falhas que já 

tenham ocorrido; 

o Manutenção Preventiva – Possui o propósito de prevenir ou evitar as 

conseqüências das falhas; 

o Manutenção Preditiva – Busca a antecipação da falha, através da medição de 

parâmetros que indiquem a evolução de uma falha a tempo de ser corrigida; 



12 

 

o Manutenção Detectiva – Procura identificar falhas que já tenham ocorrido, 

mas que não sejam percebidas (falhas ocultas); 

o Manutenção Produtiva – Visa garantir a melhor utilização e maior 

produtividade dos equipamentos; 

o Manutenção Proativa – Em uma atitude proativa de melhoria continua, utiliza 

a experiência para otimizar o processo e o projeto de novos equipamentos. 

 

Além disso, novas técnicas de tratamento de falhas foram surgindo e sendo 

absorvidas pela engenharia de manutenção. Muitas delas são relacionadas ao 

monitoramento da condição funcional dos equipamentos sem a necessidade de 

retirada ou desativação do item para inspeção. 

No tocante de metodologias, muitas pesquisas nas áreas de confiabilidade e 

mantenabilidade, assim como dos mecanismos das falhas em equipamentos deram 

origem às técnicas de Análise de Modos, Efeitos e Criticidade de Falhas (FMEA/ 

FMECA) e ferramentas como a Análise das Árvores de Falha (FTA – Failure Tree 

Analysis) e Análise Probabilística de Riscos (PRA – Probabilistic Risk Assessment), 

hoje utilizadas amplamente, com destaque especial para a indústria bélica americana 

(Siqueira, 2005).  

A falta de institucionalização dos procedimentos corretos e sem justificação 

para as atividades resulta em programas de manutenção muitas vezes desnecessários 

e não auditáveis com aceitação cega das recomendações de fornecedores.  

Outra prática comum na indústria consiste na realização de revisões pesadas 

periódicas (ou overhaul), que acreditem garantir a confiabilidade e segurança dos 

equipamentos. Porém, várias pesquisas realizadas pela indústria aeronáutica 

americana na década de 60 concluíram que este método produzia pouco efeito, pois 

era pressuposto de que todos os equipamentos obedeciam a um mesmo mecanismo 

de falha representado pela famosa curva da banheira (já citada no capítulo II). 

Além disso, os limites iniciais de revisão não eram baseados em processos 

analíticos, gerando altos custos para poucos resultados. Estes estudos concluíram 

também que muitos modos de falha não tinham um tempo certo para acontecerem, e 

que as revisões introduziam por si só, muitas falhas características de mortalidade 

infantil. 

Assim, segundo Siqueira (2005), além do questionamento dos processos 

atuais, novos conceitos foram surgindo. Entre eles está a adoção de métodos de 

inspeção (em substituição à revisão) que procuram identificar condições de falhas 

potenciais, se possível sem intervenção, visando explorar ao máximo a vida útil do 
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item. Em muitos casos, é até desejável deixar o item operar até falhar, se não houver 

nenhuma conseqüência grave, ao invés de intervir no processo para manutenção. 

Estas idéias podem ser resumidas no conceito fundamental e objetivo da MCC: aplicar 

a manutenção mais adequada a cada modo de falha. 

A tabela 01 abaixo compara as características principias da MCC com a 

manutenção tradicional. 

 

Característica Manutenção Tradicional MCC 

Foco Equipamento Função 

Objetivo Manter o equipamento Preservar a função 

Atuação Componente Sistema 

Atividades O que pode ser feito O que deve ser feito 

Dados Pouca ênfase Muita ênfase 

Documentação Reduzida Obrigatória e Sistemática 

Metodologia Empírica Estruturada 

Combate 
Deterioração do 

equipamento 
Conseqüência das falhas 

Normalização Não Sim 

Priorização Inexistente Por função 

Tabela 01 – Comparação da Manutenção Tradicional com a MCC 

 

Estas características e objetivos devem ser perseguidos através de um 

programa de manutenção que, simultaneamente, colete informações necessárias para 

a melhoria da confiabilidade das funções desejadas. Cabe atentar, porém, que não é 

objetivo deste plano ou das funções da manutenção corrigir deficiências nos níveis 

inerentes de confiabilidade e segurança dos equipamentos e estruturas, apenas 

minimizar a sua deterioração e restaurá-los aos níveis inerentes ao projeto. 

Para Siqueira (2005), o ponto central da filosofia da MCC concentra-se em 

evitar ou reduzir as conseqüências significativas das falhas. Ao concentrar o foco nas 

conseqüências das falhas, a MCC prioriza mais o atendimento às necessidades do 

processo ou aplicação, em detrimento das necessidades próprias ou individuais dos 

itens.  

Segundo a MCC, conseqüências significantes são aquelas que afetam um dos 

seguintes aspectos do ambiente operacional: 

 

o Segurança de pessoal; 
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o Qualidade do meio ambiente; 

o Operação do processo; ou a  

o Economia do processo. 

 

Para reduzir os efeitos adversos das falhas, a MCC adota como objetivos e 

técnicas principais: 

 

o Preservar as funções dos sistemas; 

o Identificar modos de falha que possam interromper as funções; 

o Priorizar as necessidades das funções; 

o Selecionar apenas as tarefas preventivas que sejam aplicáveis e efetivas; 

o Determinar periodicidades ótimas para estas atividades. 

 

Em resumo, as funções em substituição aos requisitos específicos de cada 

equipamento, assumem papel dominante na MCC para o atendimento das 

necessidades dos usuários.  

A fim de atingir estes objetivos, a MCC estabelece como ponto de partida a 

procura de respostas corretas e precisas sobre sete questões, colocadas de forma 

seqüencial, que devem anteceder à definição das atividades de manutenção (Kardec 

& Nascif, 2009). 

 

I. Quais são as funções e os padrões de desempenho do item no seu contexto 

operacional atual? 

II. De que forma ele falha em cumprir suas funções? 

III. O que causa cada falha operacional? 

IV. O que acontece quando ocorre cada falha? 

V. De que forma cada falha tem importância? 

VI. O que pode ser feito para prevenir cada falha? 

VII. O que deve ser feito, se não for encontrada uma tarefa preventiva apropriada? 

 

Na prática, costuma-se acrescentar uma questão adicional, visando o cálculo 

da melhor freqüência das atividades após a escolha de todas as tarefas de 

manutenção: 

 

VIII. Quais as freqüências ideais das tarefas? 
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Para Fogliatto & Ribeiro (2009), a definição das funções e padrões de 

desempenho dos equipamentos é quem estabelece a base de trabalho do programa 

de MCC. Deve ser compreendido o que é esperado de cada equipamento, as funções 

que ele deve cumprir e o padrão de desempenho que deve ser mantido durante sua 

vida útil. 

Outra questão essencial refere-se à identificação dos modos de falha. Os 

modos de falha correspondem a eventos que possam vir a ocorrer e que caracterizam 

falha no cumprimento de pelo menos uma das funções especificadas para o 

componente. 

Ainda conforme Fogliatto & Ribeiro (2009), uma vez que as ações preventivas 

não são direcionadas aos modos de falha e sim às suas causas, uma importante 

preocupação dos programas de MCC é a correta identificação das causas de cada 

falha funcional. As causas das falhas devem ser identificadas e detalhadas em nível 

suficiente para assegurar que as ações sejam direcionadas à raiz do problema e não 

aos seus sintomas. Tanto o envolvimento dos operadores, técnicos e mecânicos, que 

possuem conhecimento dos equipamentos, quanto dos próprios fabricantes é 

essencial para a correta identificação das causas.  

Além de identificação das causas das falhas, é importante reconhecer seus 

efeitos, verificando a conseqüência de cada falha. Desta forma, a MCC aborda:  

 

I. O que pode ser observado quando a falha ocorre; 

II.  O tempo que o equipamento irá permanecer parado na eventualidade da 

ocorrência da falha; 

III. Os danos que a falha pode acarretar, incluindo possibilidade de perdas 

materiais, humanas ou ambientais; e  

IV. O que pode ser feito para reparar a falha. 

 

Continuando a análise das falhas, deve estar claro a todos de que forma cada 

falha interessa, pois o esforço dedicado a evitar cada ocorrência deverá ser 

proporcional à conseqüência dessa falha. 

De posse do conhecimento das conseqüências das falhas e, portanto, de quais 

devem ser evitadas prioritariamente, o próximo passo é identificar o que pode ser feito 

para prevenir ou impedir cada falha (com tarefas pró-ativas e tarefas reativas). 

Kardec & Nascif (2009) afirma que com esse conjunto de informações é 

possível o estabelecimento de ações de manutenção preventiva, preditiva e detectiva, 
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em função do nível de importância de cada falha. Se a falha não provoca qualquer 

efeito ou se tem um efeito sem importância, o grau de prevenção deverá ser pequeno.  

Em casos em que a conseqüência da falha é considerada grave e não é 

possível empreender atividades preventivas ou preditivas, pode ser necessário 

empreender atividades de procura de falhas ou decidir pelo redesenho de subsistemas 

(com o uso de redundância e alarmes que antecipem a falha potencial). 

A MCC reconhece que evitar as conseqüências das falhas é a motivação 

principal, e classifica essas conseqüências em: falhas evidentes e falhas ocultas. 

Falhas evidentes são aquelas perceptíveis ao pessoal de operação e são 

subdivididas em: 

 

1. Falhas com conseqüência sobre a segurança ou meio ambiente; 

2. Falhas com conseqüências operacionais (afetam a segurança, a produção e 

meio ambiente); 

3. Falhas não-operacionais (restringem-se ao custo direto do reparo). 

 

Falhas ocultas são aquelas que não são percebidas pelo pessoal da operação 

e, em geral, estão associadas a dispositivos e sistemas de proteção que não são à 

prova de falhas. 

Nas tarefas programadas sob condição (manutenção preditiva), está contido o 

conceito de que a maioria das falhas fornece algum tipo de aviso. Costuma-se chamar 

esses avisos de falhas potenciais, as quais normalmente antecedem uma falha 

funcional. 

Como a falha pode ocorrer em curtíssimos períodos de tempo ou até em anos, 

a freqüência do acompanhamento deve ser compatível para não haver desperdício de 

recursos. Lembrando que, as unidades mais críticas devem ser verificadas com mais 

freqüência que as não-críticas. 

Para Kardec & Nascif (2009), a MCC define: 

 

 Falha potencial – Condição identificável e mensurável de uma falha 

funcional pendente ou em processo de ocorrência; 

 Falha funcional – Incapacidade de um item desempenhar uma função 

específica dentro de limites desejados de desempenho. 
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III.3 – Seqüência de Implantação da MCC: 

 

Segundo Fogliatto & Ribeiro (2009), a MCC pode ser implementada através de 

nove etapas que envolvem: escolha da equipe, capacitação dos colaboradores em 

MCC, estabelecimento dos critérios de confiabilidade, estabelecimento e coleta da 

base de dados, aplicação da FMEA e classificação dos componentes, seleção das 

atividades de manutenção preventiva pertinentes, documentação das atividades de 

manutenção preventiva, estabelecimento de metas e indicadores, revisão do programa 

de MCC. 

Para Siqueira (2005), um desdobramento das etapas citadas acima deve 

ocorrer através de uma seqüência estruturada para as atividades que vão da seleção 

e coleta de dados até a definição das atividades de manutenção pertinentes da forma 

que se segue: 

 

I. Seleção do sistema e Coleta de Informações; 

II. Análise de Modos de Falha e Efeitos; 

III. Seleção de Funções Significantes; 

IV. Seleção de Atividades Aplicáveis; 

V. Avaliação da Efetividade das Atividades; 

VI. Seleção das Atividades Aplicáveis e Efetivas; 

VII. Definição da Periodicidade das Atividades. 

 

 Etapa 1: 

 

A etapa da seleção do sistema e coleta de informações visa identificar e 

documentar o sistema ou processo que será submetido à análise. Geralmente utiliza-

se o projeto de engenharia como o documento de entrada e são gerados ou 

analisados nesta etapa: 

 

o Descrição textual do sistema; 

o Definição do contexto operacional; 

o Caracterização das fronteiras e interfaces entre os subsistemas; 

o Diagrama organizacional da hierarquia dos subsistemas e componentes; 

o Diagrama funcional do sistema; 

o Diagrama lógico funcional do sistema. 
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Além dos resultados documentais, a geração ou estudo destes produtos 

promove um entendimento do funcionamento da instalação que é necessário à 

segunda etapa da metodologia. 

 

 Etapa 2: 

 

Na etapa de análise de modos de falha e efeitos, é utilizada a ferramenta 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) ou FTA (Fault Tree Analysis) para 

identificar e documentar todas as funções e seus modos de falha, bem como os efeitos 

adversos produzidos por elas. São produtos desta etapa: 

 

o Funções desempenhadas pelo sistema; 

o Falhas associadas a cada função; 

o Modos como as falhas se originam; 

o Efeitos provocados pelas falhas; 

o Severidade de cada efeito. 

 

 Etapa 3: 

 

Na etapa de seleção de funções significantes, é utilizado um processo 

estruturado para analisar cada função identificada na etapa anterior, e determinar se 

uma falha tem um efeito significante, levando em conta os impactos em aspectos 

como: segurança, meio ambiente, operação e economia do processo. O estudo de 

severidade dos efeitos das falhas resultante da etapa anterior serve como entrada 

para uma análise de riscos e conseqüências (resultando em uma priorização). Como 

produto final desta etapa, pode-se citar a documentação da relação de funções 

significantes que serão submetidas às etapas subseqüentes da metodologia. As 

demais funções (não significantes) somente serão documentadas até esta etapa. 

 

 Etapa 4: 

 

Na onde ocorre a seleção de atividades aplicáveis determinam-se as tarefas de 

manutenção preventiva que são tecnicamente aplicáveis para prevenir ou corrigir cada 

modo de falha ou amenizar suas conseqüências. Como resultado, uma das seguintes 

opções é determinada: 
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o Aplicação de manutenção preventiva; 

o A manutenção preventiva não é aplicável; ou 

o Deve-se sugerir outra ação alternativa (default). 

 

A MCC estabelece critérios precisos para definição da ação padrão (default) 

que será sugerida, caso nenhuma atividade preventiva seja aplicável. Se a 

manutenção preventiva for aplicável, será específica da tecnologia utilizada e dos 

meios instrumentais disponíveis. 

 

 Etapa 5: 

 

A etapa de avaliação da efetividade das atividades constitui-se em um 

processo estruturado para determinar se uma tarefa de manutenção preventiva é 

efetiva para reduzir a um nível aceitável, as conseqüências previstas para uma falha. 

Como resultado deste processo, uma das opções é escolhida: 

 

o Manutenção preventiva é recomendada; 

o Manutenção preventiva é desnecessária; ou 

o Outra ação alternativa (default) deve ser sugerida. 

 

Nota-se que uma atividade pode ser considerada aplicável, na quarta etapa, a 

um determinado modo de falha, em termos técnicos, mas não efetiva, em termos 

econômicos e operacionais, proibindo sua utilização nesta etapa.  

 

 Etapa 6: 

 

Na etapa de seleção das tarefas aplicáveis e efetivas utiliza-se um processo 

estruturado para determinar a melhor tarefa, baseada em: 

 

o Resultados do Processo; 

o Impactos Operacionais; 

o Segurança Física; e  

o Impactos Ambientais. 

 

Dois sub-processos são utilizados nesta etapa. Primeiro, uma Árvore de 

Decisão para classificar a conseqüência de cada modo de falha. Em seguida, esta 
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classificação é usada por uma Lógica de Decisão para gerar o Plano de Manutenção 

contendo as atividades aplicáveis e efetivas para cada modo de falha. Como produto 

deste processo, obtém-se a lista das tarefas escolhidas para compor o Programa de 

Manutenção de cada item analisado. 

 

 Etapa 7: 

 

Por fim, na sétima etapa deve ocorrer a definição da periodicidade das 

atividades através de métodos e critérios para determinação da melhor freqüência de 

execução das atividades selecionadas e do planejamento e estruturação do processo 

de implantação da metodologia na empresa. Quatro sub-processos são utilizados 

nesta etapa: 

 

o Análise de Confiabilidade – Determinação das estatísticas descritivas de 

confiabilidade da população de componentes; 

o Análise de Mantenabilidade – Determinação das estatísticas descritivas de 

mantenabilidade da população de componentes; 

o Análise de Produtividade – Determinação das estatísticas descritivas de 

resultados gerados pela manutenção e falha dos componentes; e 

o Otimização – Cálculo do intervalo ótimo de cada atividade do plano de 

manutenção. 

 

As estatísticas são obtidas preferencialmente por amostragem no histórico de 

desempenho dos equipamentos ou bases de dados similares, ou ainda por estimativas 

baseadas no conhecimento de especialistas. Como produtos finais são gerados os 

Planos e Programas de Trabalho para implantação da metodologia MCC, com a 

periodicidade de cada atividade.  

 

 

Cap. IV – A Abordagem Seis Sigma: 

 

IV.1 – Introdução à abordagem Seis Sigma: 

 

Segundo Salman & Suliman (2008), o conceito de Seis Sigma foi originado da 

realização das rápidas mudanças na tecnologia. Com a alta automação dos processos 

atual, a tolerância de não conformidades fica cada vez mais apertada.  
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O programa Seis Sigma é baseado em conceitos estatísticos de controle de 

processo, usando medidas sigma para assegurar a conformidade com as 

especificações. Ele incrementa a qualidade por meio da melhoria contínua dos 

processos envolvidos, levando em conta todos os aspectos importantes de um 

negócio. O seu objetivo é conseguir a excelência na competitividade pela melhoria 

contínua dos processos. 

Levine et. al. (2012) descreve o programa Seis Sigma como um sistema de 

melhoria da qualidade que foi originalmente desenvolvido pela Motorola, em meados 

da década de 1980. Após observar os sucessos financeiros obtidos pela Motorola, a 

GE e outras empresas mais recentemente adeptas do Seis Sigma, utilizam desta 

abordagem para aumentar a eficiência, reduzir custos, eliminar defeitos e reduzir a 

variação no produto. A abordagem Seis Sigma também se destaca em relação a 

outros sistemas de melhoria da qualidade, principalmente em razão de seu foco nítido 

direcionado para o alcance dos resultados finais em um período de tempo 

relativamente curto, de três a seis meses. 

O termo sigma mede a capacidade do processo em trabalhar livre de falhas. Ao 

falar em Seis Sigma, estamos visando a redução da variação no resultado entregue 

aos clientes numa taxa de falhas de 3,4 falhas por milhão ou 99,99966% de perfeição 

(Rotondaro et al., 2008).  Para Levine et. al. (2012), a abordagem Seis Sigma 

pressupõe que os processos são projetados de tal maneira que os limites de 

especificação superior e inferior estejam seis desvios-padrão distantes da média 

aritmética. Desta forma, se os processos forem monitorados corretamente por meio de 

gráficos de controle, o pior cenário possível é que a média se desloque dentro dos 

limites de 4,5 desvios-padrão em relação ao limite de especificação mais próximo. A 

área sob a curva da normal então, corresponderá a menos de 4,5 desvios-padrão 

abaixo da média aritmética, que é aproximadamente 3,4 entre 1 milhão. 

Rotondaro et al. (2008) sugere ainda que o Seis Sigma é um conceito que está 

apoiado em quatro colunas básicas conforme tabela abaixo: 

 

Seis Sigma 

Foco nas características 

críticas do cliente 

Gerenciamento por 

processos 

Baseado em dados Metodologia robusta 

Tabela 02 – As bases do Seis Sigma 
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Se o processo tiver uma variabilidade alta, o resultado é um produto ou serviço 

de má qualidade, com custos altos e entrega deficiente, não satisfazendo ao cliente e 

ameaçando, portanto, a sobrevivência do negócio. 

As variações de um processo levam a um aumento de defeitos, custo e tempo 

de ciclo e deve ser encarada como um problema a ser reduzido continuamente. 

 

IV.2 – Aplicação do Seis Sigma: 

 

O Seis Sigma pode ser aplicado a processos técnicos e não técnicos. Podemos 

citar como processo técnico a fabricação de um item. Neste processo teremos 

entradas como: partes de peças, montagens, produtos, partes, matérias-primas que 

fisicamente fluem por meio do processo. A saída é normalmente um produto final, uma 

montagem ou uma sub-montagem. Em um processo técnico, o fluxo do produto é 

muito visível e tangível e existem muitas oportunidades para a coleta de dados e 

medições (Slack, 2007). 

Por outro lado, um processo não técnico é mais difícil de ser visualizado. 

Processos não técnicos são processos administrativos, de serviços ou de transações. 

Nesses processos, as entradas podem não ser tangíveis. Todavia, conforme Slack 

(2007), estes são certamente processos, e devem ser tratados como tal para permitir 

entendê-los melhor, determinar suas características, otimizá-los, controlá-los e, desta 

forma, eliminar a possibilidade de erros e falhas. 

Conforme a definição de Corrêa (1994), os serviços são intangíveis, e 

produzidos e entregues ao mesmo tempo. Isso propicia a existência de processos 

“invisíveis”, com um número excessivo de etapas, ou etapas diferentes para o mesmo 

processo, levando no final a uma variabilidade muito grande. 

Segundo Salman & Suliman (2008), quando uma organização decide 

implementar o Seis Sigma, é sugerido que se tenha três possíveis abordagens. A 

primeira é uma abordagem de transformação do negócio onde a organização 

seleciona uma iniciativa de total mudança para romper os velhos hábitos, readquirir 

consumidores perdidos e curar-se de perdas pesadas. Nesta abordagem, todos os 

processos-chave são examinados e as recomendações de mudança são feitas.  

A segunda abordagem estratégica de melhoria pode ser limitada a uma ou 

duas necessidades críticas do negócio, com foco das equipes e treinamentos para 

encontrar importantes fraquezas e oportunidades.  

A terceira abordagem busca apenas problemas intermitentes e que geram 

incômodos. Essa abordagem é a melhor para as empresas que querem aproveitar dos 
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benefícios do Seis Sigma, mas não pretendem realizar grandes mudanças na 

organização. 

O método Seis Sigma, embora colocado de forma diferente, está centrado na 

identificação dos problemas-base para a seleção dos projetos a serem executados e 

na coleta de dados de forma sistemática não tendenciosa para conhecer o 

desempenho do processo atual e determinar as causas dos problemas. A análise das 

causas e formulação de ações de melhoria é o que realmente leva à melhoria do 

processo. A partir da consolidação e manutenção das melhorias conseguidas deve-se 

manter o processo sob controle (Rotondaro et al., 2008). 

 

IV.3 –  A Metodologia Seis Sigma: 

 

O programa Seis Sigma emprega um processo de cinco passos conhecido 

como DMAIC para definir, medir, analisar, melhorar (do inglês “improve”) e controlar. 

Segundo Salman & Suliman (2008), com intensivo uso de estatística, os dados são 

medidos e analisados para estabelecer uma correção estatística entre defeitos e 

potenciais causas-raiz. Melhorias nas causas-raiz são então implementadas e 

colocadas em apertados controles estatísticos. É reportado ainda o uso de um sexto 

passo no processo como “Transferir” com o objetivo de replicar os resultados para 

situações semelhantes. 

 

 Fase “Definir”: Pode ser dividida em três elementos: 

 

o  Significância do Problema: O objetivo deste passo é dar prioridade aos 

problemas de maior custo. Os métodos centrados no risco não oferecem 

priorização; 

o  Escopo do Problema: Sugere-se um escopo para o problema em um 

tamanho limitadamente gerenciável, porém significante. Entretanto, para 

determinar se o modo de falha é dominante requer analisar aquele modo de falha 

particular; 

o  Capacidade do Processo: Requer que uma análise de desempenho na 

linha de base (capacidade do processo) seja feita no início da análise para avaliar 

melhorias recomendadas quando implementado em um estágio posterior. A 

capacidade do processo é baseada em sólidas estatísticas ao invés de apenas 

simples no julgamento de especialistas (subjetivos).  
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 Fase “Medir”: 

 

o  Assegurando Adequação do Sistema de Medição: O programa Seis 

Sigma requer que os dados usados para as análises sejam verificados para 

estarem corretos com sólidas ferramentas para examinar e reparar a integridade 

dos dados quando parece aplicável. Métodos centrados no risco não requerem 

nenhum tipo de análise do sistema de medição (MSA) já que eles são baseados 

em julgamento subjetivo.   

 

A experiência indica que erros de medidas estão por trás de muitas decisões 

erradas e em muitos casos eles são sozinhos a causa dos problemas. Uma avaliação 

do sistema de medição é a repetibilidade e reprodutibilidade (Gauge R&R). De um 

experimento único, Gauge R&R é usualmente utilizado para estimar a variação do 

instrumento (repetibilidade) e a variação da avaliação (reprodutibilidade). Se a 

variação total exceder 30 por cento, então uma ação corretiva deve ser tomada para 

reparar o sistema de medição. 

 

o  Medindo os Fatores: O Seis Sigma mede todos os fatores potenciais 

através de um número de técnicas como mapeamento de processo, diagrama de 

fishbone (ishikawa ou espinha de peixe), EDA (exploratory data analysis) e FMEA 

(failure mode and effect analysis) ou FTA (failure mode analysis). Os métodos 

centrados no risco são usualmente limitados à análise da FMEA. 

 

 Fase “Analisar”: 

 

o Minimizando a Subjetividade do Julgamento: Ferramentas estatísticas 

como amostragem, comparação estatística, correlação, e regressão são todos 

altamente utilizados quando aplicáveis.  

 

Uma das ferramentas mais freqüentemente adotadas para atribuir risco é a 

análise de criticidade dos modos e efeitos de falha (FMECA) ou alguma versão 

modificada dela. Com esta abordagem é gerado um número de prioridade ao risco 

(RPN) para cada modo de falha e, baseado neste número, as estratégias de 

manutenção são selecionadas. O nível de risco deste método é calculado 

multiplicando quantificáveis níveis de probabilidade, severidade e detecção juntos 

(Salman & Suliman, 2008). 
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Existem melhores métodos para acessar probabilidades de falha que um 

mero julgamento do assunto por especialistas. Um deles é a análise de árvore de 

falhas ou FTA (Fault Tree Analysis). Uma acurácia na quantificação de árvores de 

falha, entretanto, requer que os eventos básicos sejam independentes (condição que 

não é satisfeita com falhas seqüenciais).  

Embora a FMEA também seja uma ferramenta importante na caixa de 

ferramentas do Seis Sigma, é freqüentemente usada apenas na fase “Definir” e 

apenas para propósito de priorização. Se usado na fase “Analisar”, então a construção 

da FMEA deve ser apoiada em amostragem própria, e suas conclusões suportadas 

com testes estatísticos de qualidade de antes e depois da melhoria. 

 

 Fase “Melhorar”: 

 

Requer que as soluções propostas sejam provadas: 

 

o Examinando a mudança de desempenho através de re-medição da 

capacidade do processo após a implementação das melhorias; 

o Demonstrando a efetividade das soluções ou conduzindo um desenho de 

experimento (DOE); 

o Simulando a antecipação dos resultados através de um software apropriado. 

 

 Fase “Controlar”: 

 

o Adequado Monitoramento e Controle: Uma vez que o processo é 

provadamente melhorado, é muito importante que essa melhoria seja sustentada. 

Até processos de manutenção muito bem planejados ainda estão sujeitos a 

mudanças de rumo. Desta forma, sem um monitoramento de perto e métodos de 

controle, problemas podem seguir sem detecção até que eles se tornem muito 

sérios.  

 

No Seis Sigma, o desempenho deve ser continuamente monitorado e 

controlado através de algum tipo de controle estatístico de processo (SPC).  

 

o Regeneração Simples: O nível de risco muda com o tempo. O que possuía 

um risco severo no passado pode não ser tão severo atualmente. Neste sentido, 
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os programas de manutenção precisam ser dinâmicos, reavaliados periodicamente 

e regenerados quando necessário.  

 

Outra abordagem citada por Rotondaro et al. (2008), divide a implantação da 

metodologia Seis Sigam em cinco etapas ou fases descritas a seguir:  

 

 Fase 1 – Seleção dos Projetos: 

 

A primeira etapa da metodologia consiste em definir claramente qual o “Efeito” 

indesejável de um processo que deve ser eliminado ou melhorado e é fundamental 

que haja uma relação clara com um requisito especificado do cliente e que o projeto 

seja economicamente vantajoso. 

 

Os principais passos da primeira fase são: 

 

I. Definir quais são os requisitos do cliente (voz do cliente) e traduzir essas 

necessidades em Características Críticas Para a Qualidade (CTQ – Critical to 

Quality). Essa etapa é fundamental para a Metodologia, pois parte da visão do 

cliente, levando-a para dentro da organização; 

II. Montar uma equipe preparada para aplicar as ferramentas Seis Sigma; 

III. Desenhar os processo críticos procurando identificar os que têm relação com 

os CTQs do cliente e os que estão gerando resultados ruins, como reclamações de 

clientes, problemas funcionais, problemas trabalhistas, altos custos de mão-de-

obra, baixa qualidade de suprimentos, erros de forma, ajuste e funcionamento etc. 

IV. Realizar uma análise custo-benefício; 

V. Escrever a proposta do projeto e submeter à aprovação da gerência da 

empresa. 

 

Ferramentas da Primeira Fase: 

 

o Dados internos da empresa, objetivo, dados financeiros, metas; 

o Dados do cliente; 

o Análise custo-benefício; 

o Priorização dos processos críticos do negócio; 

o Desenho / mapeamento dos macro-processos prioritários; 

o QFD com a “voz do consumidor” (VOC). 
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 Fase 2 – Descobrindo o Desempenho do Processo Atual: 

 

A metodologia Seis Sigma trabalha com fatos e dados. Nesta etapa, o 

processo em estudo é desenhado e são “medidas” as variáveis principais. 

 

I. Desenhar o processo e os sub-processos envolvidos com o projeto, definindo 

as entradas e as saídas. Estabelecer as relações Y= f(X); 

II. Analisar o sistema de medição de modo a ajustá-lo às necessidades do 

processo. Coletar dados do processo por meio de um sistema que produza 

amostras representativas e aleatórias. 

 

Ferramentas da Segunda Fase: 

 

o Estatística base; 

o Análise do sistema de medição; 

o Cálculo de capacidade do processo; 

o Ferramentas estatísticas básicas. 

 

 Fase 3 – Analisar as Causas: 

 

A análise dos dados coletados é feita nesta etapa utilizando-se de ferramentas 

da qualidade e ferramentas estatísticas. As causas óbvias e não óbvias que influem no 

resultado do processo devem ser determinadas. 

 

I. Analisar os dados coletados utilizando-se de ferramentas estatísticas, de modo 

a identificar os Xs causas óbvias e os Xs causas não óbvias; 

II. Definir a capacidade Seis Sigma do processo atual e estabelecer os objetivos 

de melhoria do projeto. 

 

Ferramentas da Terceira Fase: 

 

o FMEA, FTA e análise exploratória; 

o Teste de hipóteses; 

o Análise de variância; 

o Testes não paramétricos; 

o Correlação e regressão simples; 
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o Teste qui-quadrado. 

 

 Fase 4 – Melhorando o Processo: 

 

Essa é a fase em que a equipe deve fazer as melhorias no processo existente. 

Os dados estatísticos devem ser traduzidos em dados do processo e a equipe deve 

trabalhar, modificando tecnicamente os elementos do processo e atuando sobre as 

causas raízes. 

É nessa fase que as melhorias se materializam no processo, onde a equipe 

interage com as pessoas que executam as atividades, sendo, portanto, uma fase 

crítica. As soluções também deverão ser testadas. 

 

Ferramentas da Quarta Fase: 

 

o Planos de ação; 

o Manufatura enxuta; 

o Cálculo da nova capacidade do processo; 

o DOE – Delineamento de Experimentos. 

 

 Fase 5 – Mantendo o Processo sob Controle: 

 

Nessa fase deve ser estabelecido e validado um sistema de medição e controle 

para medir continuamente o processo, de modo a garantir que a capacidade do 

processo seja mantida. 

O monitoramento dos Xs críticos é fundamental não só para manter a 

capacidade do processo estabelecida, mas também para indicar melhorias futuras. 

 

Ferramentas da Quinta Fase: 

 

o Elaboração dos novos procedimentos; 

o Gráficos de controle por variáveis e atributos; 

o CEP para pequenos lotes; 

o Padronizando os procedimentos. 
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IV.4 –  Definição das Funções em uma Organização Seis Sigma: 

 

Levine et. al. (2012), descreve que as funções que os colaboradores devem ter 

dentro de uma organização Seis Sigma devem ser bem delimitadas. Ainda mais 

importante, todas as pessoas devem estar apropriadamente treinadas para 

desempenhar com sucesso as atribuições relacionadas às suas funções e 

responsabilidades. 

A função de executivo-chefe (CEO ou presidente) é crítica para o sucesso 

absoluto dos processos Seis Sigma. Os esforços mais bem-sucedidos e amplamente 

disseminados de processos Seis Sigma contaram, todos, com a liderança 

incondicional, clara e fortemente comprometida do primeiro escalão da empresa.  

Os membros do comitê executivo consistem no primeiro escalão de uma 

organização. Eles precisam operar no mesmo nível de comprometimento ao processo 

Seis Sigma que o executivo-chefe. 

Os campeões assumem um forte papel de patrocínio e liderança na condução 

e na implementação de projetos Seis Sigma. Eles trabalham em estreita ligação com o 

comitê executivo, com o faixa-preta designado para o seu projeto e com o mestre 

faixa-preta que supervisiona o projeto. Esse indivíduo deve ter influência suficiente 

para remover obstáculos ou prover recursos sem que seja necessário recorrer sempre 

aos níveis hierárquicos superiores da organização. 

Um dono do processo é o gerente de um processo. Esse indivíduo tem a 

responsabilidade sobre o processo e tem autoridade para alterar o processo por sua 

própria deliberação.  

Um mestre faixa-preta assume um papel de liderança na implementação do 

processo Seis Sigma e de consultor para os executivos do primeiro escalão da 

empresa. O mestre faixa-preta deve utilizar suas habilidades enquanto trabalha em 

projetos que são conduzidos por faixas-pretas ou faixas-verdes. Esse indivíduo é um 

comprovado agente de mudança, líder, facilitador e especialista técnico em Seis 

Sigma. 

Um faixa-preta trabalha em tempo integral em projetos Seis Sigma. 

Preferencialmente, um faixa-preta trabalha bem no formato de equipe, pode 

administrar reuniões, tem uma boa base de conhecimento em estatística e teoria de 

sistemas e foco no consumidor. 

Um faixa-verde é um indivíduo que trabalha em projetos Seis Sigam em tempo 

parcial (aproximadamente 25%), seja como membro da equipe para projetos 

complexos, seja como líder do projeto para projetos mais simples.  
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IV.5 –  Custos da Qualidade: 

 

Quando o Seis Sigma é implementado, a companhia usa medidas financeiras 

para selecionar projetos para melhoria e para determinar os resultados. Por isso, 

devem-se alinhar as necessidades da empresa e do cliente com as necessidades do 

indivíduo. Para que isso seja possível, o sistema de contabilidade de custos das 

empresas deve fornecer os custos reais da qualidade e seus impactos sobre os lucros 

(Rotondaro et al., 2008). 

Mais especificamente, os custos incorridos em:  

 

o Custos de prevenção: Custos associados com as ações tomadas para 

garantir que o processo forneça produtos e serviços com qualidade; 

o Custos de avaliação: Custos associados com a medição do nível de 

qualidade obtido pelo sistema; 

o Custos das falhas: São todos os custos incorridos na correção da qualidade 

de produtos e serviços. Os custos de falhas podem ser subdivididos em custos de 

falhas internas e custos de falhas externas (ou seja, antes e depois do produto ser 

entregue ao cliente); 

 

Categorias Elementos do custo da qualidade 

Prevenção 

Administração da qualidade 

Engenharia da qualidade 

Planejamento da qualidade por outros 

Avaliação da qualidade de fornecedores 

Treinamento 

Controle do processo 

Avaliação 

Teste de aceitação do laboratório 

Inspeção do processo 

Inspeção e teste de materiais 

Auditorias da qualidade do produto 

Revisão de testes e dados de inspeção 

Manutenção de equipamentos de teste 

Teste interno e atualização 

Avaliação de materiais 

Processamento de dados, inspeção e reportes de testes 
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Falhas Internas 

Refugo 

Retrabalho e reparação 

Análise de defeitos 

Re-inspeção, re-testes 

Refugo e retrabalho: falhas fornecedor 

Modificações permitidas e concedidas 

Falhas Externas 

Comprometimentos 

Serviços do produto: confiabilidade 

Retorno dos produtos 

Reparação de material retornado 

Garantia 

Perdas de clientes 

Perdas de vendas 

Tabela 03 – Elementos de custos da qualidade por categorias. 

 

A medida dos custos da qualidade em projetos dá para a equipe um indicador 

valioso dos ganhos conseguidos pela redução dos e ajuda a avaliar a viabilidade de 

investimento em melhorias de processo. É importante também separar o que é 

importante do que não é importante em relação à satisfação do cliente. 

 

Ainda segundo Rotondaro et al (2008), a melhoria da qualidade afeta o lucro de 

duas formas: 

 

o Reduzindo custos, como refugo, retrabalho e garantia do cliente, melhorando a 

moral do trabalhador e aumentando a eficiência e produtividade; 

o Aumentando os rendimentos através de melhorias da qualidade. Fatores 

necessários para manter os clientes antigos e atrair novos clientes. 

 

IV.6 –  Aplicando a metodologia Seis Sigma na melhoria do processo: 

 

Para resolver os problemas utilizando a estatística é necessário que os dados 

dos processos sejam transformados em dados estatísticos. Dessa forma, os dados 

poderão ser analisados e os problemas resolvidos pelas técnicas estatísticas. 

Posteriormente, transformam-se novamente os dados em características do processo 

de modo a operacionalizá-los no mundo real.  
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Figura 02 – Fluxograma de melhoria do processo 

 

Rotondaro et al. (2008) cita que o processo sob a perspectiva da modelagem 

estatística pode também ser interpretado como um conjunto de fatores (causas) que 

geram uma ou mais respostas (efeitos), podendo ser afetadas por fatores não 

controláveis (ruídos), conforme ilustra a figura 03. 

 
 

 

X – Variáveis de entrada 

(Causas) 

Y = F(X1, X2, X3, ..., Xn) 

(Processo) 

Y – Variável de saída 

(Efeito) 

- Independente 

- Entrada do processo 

- Causa 

- Problema 

- Controlar 

 - Dependente 

- Saída 

- Efeito 

- Sintoma 

- Monitorar 

Figura 03 – Perspectiva de modelagem do processo 

 

O Y representa o resultado do processo, o desempenho do negócio, o objetivo 

estratégico, o requisito do cliente, ou seja, a saída do processo. O X significa todas as 

ações que são efetuadas para alcançar os objetivos do processo, são as variáveis 

como pessoal, tempo, máquinas, tecnologia etc. A metodologia Seis Sigma, desta 

forma, procura definir as causas óbvias e não óbvias que afetam o processo de modo 

a eliminá-las, ou melhorá-las e controlá-las. 

Em termos de desempenho Seis Sigma o objetivo é o de podermos reduzir a 

variação dos processos até atingirmos a meta Seis Sigma, ou seja, seis desvios-

padrões que caibam entre a média do processo e o limite de especificação mais 

próximo. Em outras palavras, controlar as variáveis independentes X de modo que a 

variável dependente Y tenha nível de variação Seis Sigma. 
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 Medindo o Sigma do Processo: 

 

Segundo Rotondaro et al. (2008), gerenciar a qualidade, segundo uma 

perspectiva de redução da variabilidade dos processos, exige das empresas a adoção 

de técnicas de controle estatístico e estudo dos índices de capacidade (capability). 

Para estudar a capacidade do processo, é preciso conhecer as suas 

especificações. Geralmente boa parte das especificações é fornecida pela área de 

engenharia e alterada somente quando houver um novo projeto. Nesses casos, é de 

fundamental importância fazer uma pesquisa com os clientes e benchmarking com os 

concorrentes para uma adequada definição das especificações. 

Entre as métricas tradicionais mais utilizadas pelas empresas (Cp, Cpk, Pp e 

Ppk), as que mais se assemelham ao índice de capacidade Seis Sigma são o Cpk e o 

Ppk. As fórmulas desses dois índices estão na tabela abaixo. 

 

 

Cpk = min   LSE – µ ; µ – LIE 

                   3σ          3σ 

 

Em que: 

o µ é a media do processo; 

o σ é o desvio-padrão do processo; 

o LSE é o limite superior de especificação; 

o LIE é o limite inferior de especificação. 

 

Ppk = min   LSE – xbar ; xbar – LIE 

                   3s          3s 

 

Em que: 

o xbar é a estimativa da media; 

o s é a estimativa do desvio-padrão; 

o LSE é o limite superior de especificação; 

o LIE é o limite inferior de especificação. 

Tabela 04 – Índices de Capacidade Cpk e o Ppk. 

 

Lembrando que para fazer o cálculo desses índices de capacidade é preciso 

que a hipótese de distribuição normal seja válida para os dados e que o processo 

esteja sob controle (estável). 

O índice utilizado para determinar a capacidade Seis Sigma é bastante 

simples, pois mede a distância da média ao limite de especificação mais próximo (LIE 

ou LSE) em quantidade de desvios-padrão (sigmas), utilizando a normal reduzida (z). 

A tabela 05 apresenta o índice de capacidade Seis Sigma. 
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                                                   zI = LIE – µ = (µ – 6σ) – µ = -6  

                                                              σ                 σ 

        z = x – µ  min.  

                σ 

                                                   zS = LSE – µ = (µ + 6σ) – µ = +6  

                                                              σ                 σ 
 

 Em que: 

 P(x < LIE) = P(z < -6) = 1,25 partes por milhão; 

 P(x > LSE) = P(z > +6) = 1,25 partes por milhão; 

 zI : índice de capacidade inferior; 

 zS : índice de capacidade superior; 

Tabela 05 – Índice de capacidade Seis Sigma 

 

Comparando este índice de capacidade com o Cpk, verifica-se que: 

 

CpkS = LSE – µ   3 CpkS = LSE – µ = zS 

         3σ       σ 

 

Ou seja, 3 CpkS = zS e, de forma análoga, zI = 3 CpkI 

Assim, um processo Seis Sigma é aquele que gera 1,25 partes defeituosas por 

bilhão. Contudo, até agora sempre que o índice de capacidade Seis Sigma era citado, 

associava-se à fração defeituosa 3,4 partes por milhão.  

Se entrarmos na tabela normal com um z = 6,0 e verificarmos a sua 

probabilidade e entrarmos na tabela normal a probabilidade 3,4 partes por milhão e 

procurarmos seu z correspondente iremos encontrar 1,25 partes por bilhão e um z de 

4,5 respectivamente. 

Segundo Harry (1998), é difícil manter um processo sempre centralizado já 

que, à longo prazo vários fatores provocam seu deslocamento (shift) para cima ou 

para baixo (geralmente não superior a 1,5 desvios-padrão do centro da especificação). 

Portanto, a capacidade que se obtém analisando os dados do processo é a de longo 

prazo (zLP). 

Para chegarmos à capacidade potencial do processo, denominada de curto 

prazo (zCP), devemos descontar o deslocamento (zD = 1,5). O índice de capacidade é 

então obtido da seguinte forma: 
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zCP = zLP + 1,5 

Assim, se um processo tem capacidade Seis Sigma, quer dizer que sua 

capacidade potencial (zCP) é seis sigma, mas como esse processo deslocou-se no 

decorrer do tempo, ele gerou 3,4 partes por milhão de defeituosos que corresponde à 

capacidade a longo prazo (zLP = 4,5). 

 

zCP zLP PPM  

6 4,5 3,4 Classe Mundial 

5 3,5 233  

4 2,5 6.210 Média da Indústria 

3 1,5 66.807  

2 0,5 308.537 Não Competitiva 

Tabela 06 – Capacidade e ppm a longo e curto prazos. 

 

Quanto maior o valor de sigma, menor a probabilidade de o processo gerar 

defeitos. Conseqüentemente, quanto maior o sigma, maior confiança dos clientes e 

menores os custos de não conformidades. 

A figura 04 apresenta o fluxo esquemático para o cálculo do índice de 

capacidade Seis Sigma. Lembrando que DPMO é a sigla para defeitos por milhão de 

oportunidades e é encontrado de acordo com a fórmula abaixo: 

 

DPMO =                              Número de defeitos                          x 106 

         Número de oportunidades x Número de unidades 
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Figura 04 – Fluxograma do estudo de capacidade Seis Sigma 

Cap. V – Ferramentas Estatísticas (FMEA / FTA / EDA): 

 

V.1 – Técnicas de Análise de Falhas (FMEA / FTA): 

 

Para Fogliatto & Ribeiro (2009), a FMEA (Failure Mode and Effects Analysis ou 

Análise dos Modos e Efeitos de Falha) é uma técnica de confiabilidade que tem como 

objetivos: 

 

o Identificar todos os seus possíveis tipos (modos) de falha potencial; 

o Determinar o efeito de cada uma sobre o desempenho (do produto ou do 

processo); 

o Priorizar os modos de falha em função de seus efeitos, de sua freqüência de 

ocorrência e da capacidade de os controles existentes evitarem que a falha chegue 

ao cliente; e 

o Identificar ações que possam eliminar ou reduzir a chance de uma falha 

potencial ocorrer. 

 

Constituído basicamente por uma única tabela, o roteiro para seu 

desenvolvimento pode ser conhecido pela observação direta do formulário utilizado 

para seu registro. 

Kardec & Nascif (2009) ressalta que, além da sigla FMEA é comum se ouvir a 

sigla FMECA, que significa Failure Mode Effects and Critically Analisys, ou seja, 

Análise do Modo, Efeito e Criticidade de Falhas. 

A principal diferença entre FMEA e FMECA reside no fato de que FMEA é uma 

técnica mais ligada ao aspecto qualitativo, sendo muito utilizada na avaliação de 

projetos, enquanto a FMECA inclui o que se denomina análise crítica – CA – Critically 

Analisys. A análise crítica é um método quantitativo que é utilizado para classificar os 

modos de falhas levando em consideração suas probabilidades de ocorrência. 

A FTA (Failure Tree Analysis ou Análise de Árvores de Falha) é uma técnica de 

confiabilidade que tem como objetivos (Fogliatto & Ribeiro, 2009):  

 

o Partindo de um evento de topo, indesejável, identificar todas as combinações 

de causas que podem originá-lo; 

o  Estudar a probabilidade de ocorrência dessas causas, e em função disso, do 

evento de topo; 
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o  Priorizar ações que visam bloquear essas causas. 

 

Mesmo que processos de análise fossem realizados similarmente ao da FMEA 

e FTA, essas formas de raciocínio consolidaram-se como técnica a partir da década 

de 1960, quando ocorreram as primeiras aplicações na indústria aeronáutica.  

Essas técnicas revelam os pontos fracos do sistema e, assim, fornecem 

subsídios para as atividades de melhoria contínua. Tanto a FMEA quanto a FTA têm a 

vantagem de sistematizarem o diagnóstico de produtos e processos, auxiliando a 

detectar e eliminar possíveis ocorrências de falha e fornecer uma hierarquia de 

prioridades para as ações. 

Idealmente, os estudos de FMEA e FTA têm uma natureza cíclica, 

acompanhando as atividades de melhoria contínua de produtos e processos. Novas 

especificações, novos materiais, novas tecnologias surgem todos os dias. Em um 

ambiente que mudança e evolução passam a serem regras, técnicas como FMEA e 

FTA tornam-se ainda mais importantes. 

Segundo Fogliatto & Ribeiro (2009), o uso preferencial da FMEA ou da análise 

de árvores de falha dependerá do problema em estudo. Em geral, pode-se perceber 

analisando um problema qual dessas técnicas possui mais fácil aplicação. Na FMEA, a 

partir de um item inicial (um componente ou uma operação), aparecem vários modos e 

efeitos de falha. Na árvore de falha, a partir de um efeito indesejável (evento de topo), 

aparecem relações que podem englobar diversos componentes ou operações. 

No desenvolvimento da FMEA, o raciocínio segue de baixo para cima. A FMEA 

é útil para, a partir de um item, mapear todos os possíveis modos e efeitos de falha 

associados a esse item. No desenvolvimento da FTA, o raciocínio segue de cima para 

baixo. A árvore de falha é útil para, a partir de um efeito indesejável (evento de topo), 

definir quais os itens que estão associados com esse efeito. 

 

 

V.2 – Análise de Modos e Efeitos de Falha (FMEA): 

 

Apesar de ter sido aperfeiçoada para uso ainda durante a “fase de projeto” ou 

Fase de Definição (do produto e/ou do processo), a FMEA acaba constituindo-se 

numa importante ferramenta durante a Fase de Análise dos projetos de melhoria Seis 

Sigma, onde busca-se identificar as variáveis (“entradas”) que mais afetam as saídas 

do processo (Ys). Utilizando-se o conhecimento da equipe, pode-se chegar a uma boa 
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quantidade de variáveis importantes, e já listar as de influência óbvia sobre os CTQs 

(Rotondaro et al. 2008). 
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Figura 05 – Exemplo do formulário básico da FMEA 

 

Embora utilizem metodologia e formulário semelhantes, existem diferenças 

conceituais importantes entre as FMEA de Projeto e Processo: 

 

o A FMEA de Produto ou de Projeto busca identificar as falhas potenciais que o 

produto pode apresentar em atender às necessidades do cliente “exclusivamente 

por características de projeto do mesmo”; 

o A FMEA de Processo considera apenas as falhas potenciais causadas pela 

“produção” do bem ou do serviço. A FMEA de Processo assume que o produto, 

assim como foi projetado, é capaz de atender ao cliente.  

 

 Desenvolvimento da FMEA: 

 

Inicialmente, o engenheiro responsável pela condução do estudo de FMEA 

deve reunir a equipe de trabalho.  

A equipe deve conter participantes com conhecimento das diversas áreas 

envolvidas (materiais, manufatura, montagem, qualidade, manutenção, assistência 

técnica etc.) e além do conhecimento técnico, também é desejável que os 

participantes tenham habilidade para trabalhar em equipe.  

Paralelamente à formação da equipe, o engenheiro responsável deve reunir os 

documentos que servirão de suporte ao desenvolvimento da FMEA de processo. 

Quanto melhor a definição das especificações a serem atendidas, mais fácil será 

identificar os modos potenciais de falha e as ações corretivas. 
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Segundo Fogliatto & Ribeiro (2009), o estudo propriamente dito deve iniciar 

listando as características que o processo deve satisfazer e aquelas que ele não 

precisa satisfazer. Quanto melhor a definição das características desejadas, mais fácil 

será identificar os modos potenciais de falha e as possíveis ações corretivas.  

Logo no início, deve ser feito o desenho do fluxograma do processo/ projeto, 

indicando o encadeamento geral das suas etapas. Esse desenho deve esclarecer a 

seqüência de etapas que compõem o processo, homogeneizando terminologia, 

facilitando a visualização das interfaces e as discussões técnicas. 

 

 A Planilha de FMEA: 

 

Uma vez reunida a equipe, os documentos de suporte e o fluxograma das 

etapas do processo, a análise de FMEA de processo, fisicamente caracterizada pelo 

preenchimento da tabela de FMEA, pode iniciar.  

O cabeçalho é particular de cada empresa. Em geral, contém o número da 

FMEA, a identificação do processo, a identificação do(s) item(s) associado(s) ao 

processo, o modelo ao qual ele corresponde, o departamento responsável pelo 

estudo, os dados do coordenador do estudo, os dados dos participantes e a data do 

documento. 

 

 Item / Função: 

 

Após o preenchimento do cabeçalho, inicia-se o preenchimento das colunas da 

planilha de FMEA. A FMEA irá desdobrar o processo em análise em todas as suas 

etapas e operações. Assim, as primeiras colunas compreendem a especificação da 

etapa e seu propósito (item/ função). Deve ser utilizada a mesma terminologia 

empregada no processo, ser feita uma descrição simples de cada operação a ser 

analisada (por exemplo: furação, soldagem, polimento, montagem etc.) e seu 

propósito ou requisito a ser atendido. 

Ainda segundo Fogliatto & Ribeiro (2009), se uma operação possui mais de um 

propósito, que provavelmente estes estarão associados a diferentes modos de falha. 

Desta forma, cada um deles deverá ser listado separadamente. A descrição correta 

das operações e seus propósitos (requisitos a serem atendidos) auxiliam nas etapas 

subseqüentes de identificação de falha, uma vez que as falhas estão associadas ao 

não-cumprimento dos requisitos especificados. 



40 

 

A lista de etapas não deve ter uma seqüência aleatória, mas sim a seqüência 

estabelecida no fluxograma do processo, em que as etapas que estão conectadas são 

apresentadas uma após a outra. Isso irá facilitar as discussões técnicas. 

 Modo de Falha Potencial: 

 

Para Rotondaro et al. (2008), modo potencial de falha é a descrição de uma 

não-conformidade operacional, da forma que o cliente a percebe. O modo de falha 

apresenta-se como uma situação concreta, em geral fisicamente observável, como, 

por exemplo: dobrado, furado, com rebarba, rachado, deformado, sujo, aterrado, 

circuito aberto, em curto-circuito, desgastado etc. A relação deve conter inclusive 

aqueles modos de falha que só ocorrem em certas situações (por exemplo, em dias 

com umidade muito elevada ou quando a produção está sobrecarregada). 

Uma forma simples de identificar os modos de falha é listar as entradas de 

cada etapa do processo e verificar de que forma cada uma delas pode fracassar. É 

comum encontrar formulários de FMEA que apresentam uma coluna “Entradas do 

Processo” ao lado da coluna “Etapas do Processo”. 

É importante entender que aquilo que está sendo indicado como modo 

potencial de falha do item em estudo pode ser a causa de um modo de falha em uma 

operação subseqüente, ou o efeito de um modo de falha em uma operação anterior. A 

questão do que é causa, modo de falha ou efeito fica esclarecido quando é definida a 

operação que está sendo analisada.  

A lista de modos potenciais de falha é construída com base na experiência da 

equipe, em geral fruto da interação entre os participantes, conduzida em um ambiente 

de brainstorming, em que todos podem se manifestar. Um bom ponto de partida é a 

comparação com processos similares e a análise das reclamações dos clientes 

associadas com partes similares àquela que está sendo processada (Fogliatto & 

Ribeiro, 2009).  

Relatórios de problemas no processo, dados da assistência técnica e 

reclamação de clientes costumam ser fontes importantes de informação. Deve-se 

atentar que, os modos de falha devem ser descritos em termos técnicos (não em 

forma de voz do cliente), uma vez que serão analisados pela equipe técnica. 

 

 Efeitos Potenciais de Falha: 

 

Fogliatto & Ribeiro (2009) define os efeitos potenciais de falha como aqueles 

defeitos, resultantes dos modos de falha, conforme seriam percebidos pelo cliente. A 
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descrição do efeito deve ser feita em função daquilo que o cliente poderá observar ou 

experimentar. O cliente neste caso deve ser entendido no seu sentido amplo: pode ser 

o responsável pela operação subseqüente, o revendedor ou o cliente final. Em geral, 

cada modo de falha corresponde um efeito, contudo, pode haver exceções, quando 

um modo de falha provoca mais de um efeito. 

Existe uma relação de hierarquia entre as operações, isto é, o efeito de um 

modo e falha em uma operação pode ser a causa de um modo de falha em outra 

operação subseqüente. Se o cliente é a próxima operação típicos efeitos potenciais de 

falha são os seguintes: não fecha, fora de esquadro, não conecta, danifica o 

equipamento, não coincide a furação, põe em risco a operação subseqüente etc. Se o 

cliente é o cliente final, típicos efeitos potenciais de falha serão aqueles associados 

com o desempenho: ruído, operação intermitente ou falta de operação, aspecto 

desagradável, rugosidade excessiva (ou insuficiente), requer esforço excessivo para 

abrir (ou fechar), falta de potência, falta de velocidade, falta de rigidez, falta de 

estanqueidade etc. 

 
 Severidade (S): 

 

A severidade é definida em termos do impacto que o efeito do modo potencial 

de falha tem sobre a operação do sistema e, por conseguinte, sobre a satisfação do 

cliente. Vale observar que, uma vez que a FMEA utiliza avaliações qualitativas, o 

estudo pode ser realizado mesmo na ausência de medições ou análises matemáticas 

mais aprofundadas. Esse é um dos motivos da ampla utilização da FMEA de processo 

em diferentes segmentos industriais. 

Cabe lembrar que a severidade aplica-se somente aos efeitos. Rotondaro et al. 

(2008) relata que a severidade deve ser estimada em função da conseqüência da 

falha para o cliente, numa escala que varia de 1 (falha imperceptível) a 10 (falha 

compromete o funcionamento do produto). 

 

Severidade do Efeito Descrição Escala 

Muito Alta 
Quando compromete a segurança da operação ou envolve 

infração a regulamentos governamentais. 

10 

9 

Alta 

Quando provoca alta insatisfação do cliente, por exemplo, 

um veículo ou aparelho que não opera, sem comprometer a 

segurança ou implicar infração. 

8 

7 

Moderada 
Quando provoca alguma insatisfação, devido à queda do 

desempenho ou mau funcionamento de partes do sistema. 

6 

5 
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Baixa 
Quando provoca uma leve insatisfação, o cliente observa 

apenas uma leve deterioração ou queda no desempenho. 

4 

3 

Mínima 
Falha que afeta minimamente o desempenho do sistema, e a 

maioria dos clientes talvez nem mesmo note sua ocorrência 

2 

1 

Tabela 07 – Sugestão de escala para avaliação dos efeitos dos modos de falha 

 

 Causas / Mecanismos Potenciais de Falha: 

 

Segundo Fogliatto & Ribeiro (2009), a causa potencial de falha pode ser 

entendida como uma deficiência no processo, cuja conseqüência é o modo de falha. 

Essa causa, em princípio, pode ser corrigida ou controlada. Na medida do possível, 

devem ser listadas todas as causas/ mecanismos de falha cuja probabilidade de 

ocorrência não seja praticamente nula. Importante lembrar que: 

 

o Uma única causa pode ser a origem de diferentes tipos (modos) de falha; 

o Um único problema pode ser gerado por diferentes causas; 

o As relações de causa e efeito podem ser complexas. 

 

Ao registrar a causa da falha, devem-se evitar definições genéricas como, por 

exemplo, material inadequado. Devemos tentar defini-la em termos de algo que possa 

ser corrigido ou controlado, tal como: presença de partículas contaminantes. Causas 

de falha típicas são: torque excessivo (ou insuficiente), cordão de solda muito estreito 

(ou muito espesso), medição imprecisa, gabarito desgastado ou deformado, 

tratamento térmico deficiente, peça mal colocada ou faltando etc. 

No que diz respeito à análise de causa, Affonso (2006) cita algumas das 

possíveis causas para equipamentos mecânicos e que podem, por analogia, servir 

para quaisquer tipos de falhas. 

 

I. Falhas de Projeto: Falhas oriundas da existência detalhes de projeto sujeito a 

problemas. Estes defeitos nascem com o desenho do equipamento. Podem-se 

citar neste caso, mudanças de projeto e critérios de projeto inadequados; 

II. Falhas na Seleção de Materiais: Falhas na seleção de materiais de 

construção de um equipamento relacionadas com a incompatibilidade do material 

às necessidades do serviço. Estas falhas são aquelas evitáveis pela simples 

modificação do material da peça; 

III. Imperfeições no Material: Muitas falhas têm início em imperfeições do 

material. Defeitos internos e externos reduzem a resistência mecânica das peças, 
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servem como caminhos preferenciais para propagação de trincas ou proporcionam 

locais para início de corrosão localizada. Estão intimamente ligadas a falhas de 

processamento durante a fabricação da matéria-prima; 

IV. Deficiências de Fabricação: Falhas de fabricação são as falhas no 

processamento do material durante a fabricação dos componentes ou dos 

equipamentos. Nem sempre é simples diferenciar de falhas de material; 

V. Erros de Montagem ou de Instalação: São eventos freqüentes, muitas vezes 

ligados a erros humanos. Esse tipo de erro pode normalmente ser evitado com 

elaboração de bons procedimentos, treinamento e auditorias. Alguns exemplos 

relacionados são montagem de rolamentos (impactos, sujeira), ajuste das folgas 

de peças móveis, parafusos frouxos, mancais e eixos montados desalinhados, 

tubulações que exercem esforços excessivos nos bocais do equipamento etc.; 

VI. Condição de Operação ou Manutenção Inadequadas: A operação do 

equipamento em condições severas de velocidade, cargas, temperatura e ataque 

químico, ou sem monitoração, inspeção e manutenção, contribui grandemente 

para falhas em serviço. 

 

Kardec & Nascif (2009) relata ainda que em uma análise de falhas, para se 

encontrar a causa-raiz da falha deve sempre responder a questão: Por quê?  

A técnica, também conhecida como “5 Porquês” é recomendada para que se 

faça tantas vezes a pergunta até que a questão não faça mais sentido. 

Exemplificando: 

 

Pergunta Resposta 

Por que a bomba falhou? O selo falhou. 

Por que o selo falhou? Desgaste excessivo das faces de 

vedação. 

Por que ocorreu o desgaste? Houve superaquecimento. 

Por que houve superaquecimento? O flushing não estava alinhado. 

Por que o flushing não estava alinhado? O operador se esqueceu de abrir a 

válvula. 

Por que ele se esqueceu? Ele é novo na área e não tinha operado, 

ainda, uma bomba deste tipo. 

Por que ele não tinha operado esse tipo 

particular de bomba? 

O seu treinamento não contemplou esse 

tipo de bomba. 

Tabela 08 – Exemplo de utilização de análise de causa-raiz com “5 Porquês” 



44 

 

 

 

 

 Ocorrência (O): 

 

A ocorrência relaciona-se com a probabilidade que uma causa/ mecanismo 

listado anteriormente venha a ocorrer. Sempre que possível, os dados referentes à 

taxa de falha ou índices de capabilidade do processo devem ser estimados aplicando-

se procedimentos estatísticos aos dados históricos coletados em processos similares. 

Quando essas informações não estão disponíveis, é preciso fazer uma análise 

subjetiva (consenso entre especialistas), classificando a probabilidade de ocorrência 

em baixa, moderada, alta etc. 

De qualquer forma, a avaliação da ocorrência é feita em uma escala de 1 a 10. 

Segundo Fogliatto & Ribeiro (2009), a escala relaciona-se com a taxa de falha ou com 

o índice de capabilidade, mas não é diretamente proporcional a esses. 

 

 

Ocorrência de falha Descrição Taxa de falha Cpk Escala 

Muito Alta Falhas quase inevitáveis 
100/1000 0,43 10 

50/1000 0,55 9 

Alta 
Falhas ocorrem com 

freqüência 

20/1000 0,68 8 

10/1000 0,78 7 

Moderada Falhas ocasionais 

5/1000 0,86 6 

2/1000 0,96 5 

1/1000 1,03 4 

Baixa Falhas raramente ocorrem 
0,5/1000 1,10 3 

0,1/1000 1,24 2 

Mínima Falhas muito improváveis 0,01/1000 1,42 1 

Tabela 09 – Sugestão de escala para avaliação da ocorrência da causa de falha  

 

No caso em que dados quantitativos estão disponíveis (dados de campo ou 

resultados de uma análise de engenharia numérica/ experimental), as seguintes 

fórmulas reproduzem aproximadamente os valores de ocorrência (expressos na escala 

0 a 10) a partir da taxa de falha ou Cpk fornecidos: 

 

Ocorrência = (Taxa de Falha / 0,000001)0,20 
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Ocorrência = 9,3 x (1,5 – Cpk) 

 

Em ambos os casos, se o valor resultado for inferior a 1 ou superior a 10, 

substitui-se os mesmos por esses limites.  No caso em que dados quantitativos não 

estão disponíveis, a equipe deve avaliar qualitativamente a ocorrência. 

 

 Controles de Prevenção e Detecção: 

 

Ainda segundo Fogliatto & Ribeiro (2009), nesta etapa a equipe deverá listar 

todos os controles incorporados no processo que podem impedir ou detectar a causa e 

seu respectivo modo de falha. Controles usuais envolvem o uso de dispositivos Poka-

Yoke, o uso de controle estatístico, inspeção final etc. As escalas para ocorrência e 

detecção devem ser baseadas nesses controles, dado que as informações em uso 

sejam representativas do processo. 

É recomendado utilizar duas colunas para o registro dos controles atuais. Uma 

delas para indicar eventuais controles de prevenção, que correspondem àqueles que 

podem efetivamente reduzir a ocorrência da causa ou modo de falha (e por isso, 

influenciam a ocorrência). A segunda coluna deve ser usada para indicar controles de 

detecção, que não afetam a probabilidade de ocorrência, mas detecta o problema 

antes de o item ser liberado para a próxima etapa do processo.  

Se qualquer outro controle específico for necessário, que a empresa não utiliza 

atualmente ou cuja utilização não estava prevista, como em processos com operações 

radicalmente novas, este deverá ser listado na coluna de ações recomendadas. 

 

 Detecção (D): 

 

A detecção refere-se a uma estimativa dos controles atuais detectarem causas 

ou modos potenciais de falha antes de o componente passar para a operação 

subseqüente. Também é usada uma escala qualitativa de 1 a 10, onde 1 representa 

uma situação favorável (modo de falha será detectado) e 10 representa uma situação 

desfavorável (modo de falha, caso existente, não será detectado). 

Para avaliar a detecção, deve-se assumir que o modo de falha tenha ocorrido e 

então verificar a capacidade dos controles atuais em detectá-lo. Cabe atentar que, 

inspeções da qualidade quando aleatórias não são eficientes em detectar a existência 

de modos de falha. Em compensação, amostragem seguindo uma base estatística 
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pode ser um método de controle válido aumentando a probabilidade de detecção 

(Fogliatto & Ribeiro, 2009). 

 

Possibilidade de detecção Descrição Escala 

Muito Remota 
Os controles não irão detectar esse modo de falha, ou 

não existem controles 
10 

Remota 
Os controles provavelmente não irão detectar esse modo 

de falha 

9 

8 

Baixa 
Há uma baixa probabilidade de os controles detectarem 

esse modo de falha 

7 

6 

Moderada Os controles podem detectar o modo de falha 
5 

4 

Alta 
Há uma alta probabilidade de os controles detectarem o 

modo de falha 

3 

2 

Muito Alta 
É quase certo que os controles irão detectar esse modo 

de falha. 
1 

Tabela 10 – Sugestão de escala para avaliação da detecção em processos. 

 

 Número de Prioridade ao Risco (NPR): 

 

Segundo Rotondaro et al. (2008), este é o indicador geral da importância da 

falha resultante da composição dos três índices já definidos. É calculado pelo produto 

dos índices de severidade, ocorrência e detecção: 

 

NPR = (S) x (O) x (D) 

 

Os critérios para a determinação dos índices são tais que “notas” altas 

significam maior risco, ou seja, quanto maior a nota, pior é a situação do processo. 

 

Esse indicador, portanto, admite valores que variam entre 1 e 1.000, e serve 

como critério de priorização das ações de melhoria que devem ser desenvolvidas. 

Em muitas aplicações, o valor de risco = 80 ou 100 é utilizado como limite para 

disparar ações de correção do processo. Contudo, sabe-se que diferentes equipes 

podem ser mais ou menos rigorosas na avaliação de severidade, ocorrência e 

detecção. Desta forma, ao invés de utilizar um número fixo, é prudente atuar sempre 

sobre os itens que apresentam maior risco, independentemente do valor absoluto 

obtido. 
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 Ações Recomendadas: 

 

Fogliatto & Ribeiro (2009) relata que uma vez que os modos de falha tenham 

sido priorizados através do risco, as ações recomendadas devem se dirigir aos itens 

com maior risco como forma de priorização. A intenção das ações recomendadas deve 

ser reduzir a severidade, ocorrência ou não-detecção. Independente do valor do risco, 

causas que afetam a segurança dos operadores devem ser eliminadas ou controladas 

por dispositivos de proteção. 

Se nenhuma ação é recomendada para uma causa específica, deve-se 

assinalar na coluna de ações recomendadas “NENHUMA” para evidenciar que o 

problema foi analisado, porém, como o risco resultou em um valor baixo, a equipe 

entendeu que não é necessária nenhuma alteração no processo. 

Em outras palavras, as ações recomendadas representam o que será corrigido 

e melhorado no processo. Desta forma, elas constituem o principal resultado da 

FMEA. Devem ser descritas sucintamente na planilha da FMEA, mas detalhadas em 

documentos suplementares, sempre que necessário e receber acompanhamento para 

certificar-se de sua efetividade. 

 

 Responsável e Prazo: 

 

Este campo existe com o objetivo de assegurar que todas as ações 

recomendadas sejam efetivamente realizadas com responsável e prazo limite de 

conclusão. É fundamental sua definição assim como o seu acompanhamento e 

atualização das informações (Rotondaro et al., 2008). 

Como pode ser verificado, as questões 5W1H são respondidas pela FMEA. “O 

que” está descrito na coluna da ação, “Quem” e “Quando” aparecem nesta coluna de 

responsável e data, “Onde” está especificado na operação em análise (processo, 

etapa, operação), “Por que” está especificado nas colunas de causa, modo e efeito de 

falha e, finalmente, “Como “deve estar especificado em documentos suplementares 

que detalham a ação a ser feita. 

 

 Ações Tomadas: 

 



48 

 

Eventualmente, as ações efetivamente tomadas podem diferir das 

recomendadas. Nesses casos, devem ser descritas neste campo. 

 

 “NPR” Resultante 

 

Após a efetiva implantação das ações corretivas, devem-se reavaliar os índices 

e calcular o novo NPR. É esperado que esse número tenha baixado, seja pela redução 

do índice de ocorrência, seja pela redução do índice de detecção. 

Sem uma posterior atividade sistemática de acompanhamento, pode-se 

desperdiçar todo o trabalho de desenvolvimento da FMEA.  

 

V.3 – Análise de Árvores de Falha (FTA): 

 

Segundo Fogliatto & Ribeiro (2009), a análise de árvores de falha é uma 

técnica analítica que especifica as condições que acarretam em um estado indesejado 

do sistema (evento de topo). Ela exige que se desenvolva um modelo em que são 

especificadas as dependências entre os componentes do sistema e permite que sejam 

calculadas as probabilidades de ocorrência dos eventos de topo (desastres) que forem 

analisados. 

 

 Desenho da Árvore de Falha: 

 

O esboço da árvore de falha deve iniciar pelo desenho do “evento de topo” 

(condição de desastre a ser investigada). Em seguida, seguindo do evento de topo 

para baixo, completa-se a árvore de falha especificando-se o modelo lógico que traduz 

todas as condições que podem levar à ocorrência do evento de topo. O desenho e o 

raciocínio são, neste caso, feitos do topo para baixo. 

 

 Símbolos usados em Árvores de Falha: 

 

No desenho das árvores de falha são utilizados símbolos, que representam 

diferentes tipos de eventos e diferentes operadores lógicos. O uso desses símbolos 

permite traduzir raciocínios complexos em representações gráficas compactas. A 

figura 06 apresenta um trecho de árvore de falha em forma de esquema, onde podem 

ser observados eventos conectados através de um operador lógico.  
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Ainda segundo Fogliatto & Ribeiro (2009), os principais eventos utilizados na 

representação de árvores de falha estão apresentados na figura 07, enquanto os 

principais operadores lógicos utilizados na representação de árvores de falha estão 

apresentados na figura 08. 

 

 

Figura 06 – Trecho de uma árvore de falha 

 
 

 
Retângulo 

Evento que resulta da combinação 

de vários eventos básicos. Pode 

ser mais desenvolvido. 
 

 

Círculo 
Evento/ Falta básica, que não 

requer maiores desenvolvimentos. 

 

 

Casa 

Um evento básico esperado de 

ocorrer em condições normais de 

operação. 

 

 

Diamante 

Como o retângulo, mas não há 

interesse ou não é possível 

desenvolvê-lo mais. 
 

   

 

Triângulo Símbolo de transferência 

A 

  Evento Resultante 

  Operador Lógico 

  Eventos Básicos 

A 
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Figura 07 – Principais eventos utilizados em árvores de falha. 

 

Os eventos utilizados com maior freqüência são o círculo e o retângulo. O 

círculo corresponde a uma causa básica, cuja probabilidade de ocorrência deve ser 

informada. O retângulo corresponde a um evento resultante da combinação de causas 

básicas, cuja probabilidade de ocorrência será calculada. 

 
 

 

E 
Output (o) só ocorre se todos os 

inputs ocorrerem 

 

 

OU 
Output (o) ocorre quando ao menos 

um dos inputs ocorrerem 

 

 

E r/n 

 

Output (o) só ocorre se r dos n 

eventos ocorrerem 

 

 

E Condicional 

Output (o) só ocorre se todos os 

inputs ocorrerem e a condição for 

satisfeita 

 

OU Condicional 

Output (o) ocorre se ao menos um 

dos inputs ocorrerem e a condição 

for satisfeita 

E1 E3 

0 

 

E2 

E1 

0 

 

E2 

 

E3 

 

0 

 

 

 

 

 

 

2/4 

0 

 

E2 

 

E1 

Condição 
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IF Simples 
Output (o) ocorre se o input estiver 

presente e a condição for satisfeita 

 

 

Condição de 

Permanência 

Output (o) ocorre se o input ocorrer 

e permanecer presente por pelo 

menos 10 minutos 

Figura 08 – Principais operadores lógicos utilizados em árvores de falha. 

 

Os operadores lógicos utilizados com maior freqüência são o “E” e o “OU”. O 

“E” representa uma condição mais segura, correspondente a um sistema em paralelo, 

em que a falha só ocorre se todos os componentes falharem. O “OU” representa uma 

situação menos segura, correspondente a um sistema em série, cuja falha ocorre se 

qualquer um dos componentes falharem. 

 

 Passos na Análise de Árvores de Falha: 

 

A análise de árvores de falha envolve cinco etapas principais:  

 

0 

 

E2 

 

E1 

Condição 

0 

 

E1 

Condição 

0 

 

E1 

10 min. 
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I. Fazer o diagrama de árvore de falha; 

II. Reunir dados básicos de falha; 

III. Calcular probabilidades; 

IV. Determinar criticidade; e  

V. Formular ações corretivas e recomendações. 

 

 Fazer o diagrama de árvore de falha: 

 

O estudo propriamente dito deve iniciar descrevendo com precisão o evento de 

topo. Quanto melhor a definição do evento de topo, mais fácil será identificar as suas 

causas. Uma vez estabelecido o evento de topo, a árvore de falha começa a ser 

desenhada lançando os eventos que conduzem ao evento de topo e as causas desses 

eventos (e assim por diante). A árvore deve indicar as relações de dependência entre 

os diversos itens, especificadas através dos operadores lógicos. 

 

 Reunir Dados Básicos de Falha: 

 

Finalizado o desenho da árvore de falha, o próximo passo contempla a coleta 

de dados que permitam estabelecer a probabilidade de ocorrência das causas 

básicas. Importante observar que, se existir dados quantitativos referentes à 

ocorrência das causas básicas, eles deverão ser utilizados para assegurar maior 

precisão ao estudo.  

Entre os dados quantitativos que podem estar disponíveis, citam-se: taxa de 

falha em componentes, taxa de falha no processo, índices de capacidade do processo 

etc. Contudo, na falta de dados quantitativos, a equipe deve estimar qualitativamente a 

probabilidade de ocorrência das causas básicas (Fogliatto & Ribeiro, 2009). 

 

 Calcular Probabilidades: 

 

Com os dados referentes à probabilidade de ocorrência das causas básicas em 

mãos, a probabilidade de ocorrência dos eventos resultantes pode ser calculada 

matematicamente. Os casos mais simples e mais freqüentes correspondem a 

associações em série (OU) e em paralelo (E), cujo formulário de cálculo é apresentado 

a seguir: 
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Segundo Fogliatto & Ribeiro (2009), nessas fórmulas P(0) corresponde à 

probabilidade de ocorrência do evento resultante (output), enquanto P(E i) corresponde 

à probabilidade de ocorrência das causas (eventos de hierarquia inferior) que geram o 

evento resultante.  

O uso ascendente dessas fórmulas irá permitir calcular progressivamente a 

probabilidade de ocorrência dos eventos de hierarquia superior, até alcançar o cálculo 

da probabilidade de ocorrência do evento de topo. 

 

 Determinar Criticidade: 

 

Após o cálculo da probabilidade de ocorrência de todos os eventos, é possível 

calcular a criticidade das causas básicas. Em termos matemáticos, a criticidade 

corresponde ao produto da probabilidade de ocorrência da causa básica pela 

probabilidade condicional de ocorrência do evento de topo, dado que a causa básica 

tenha ocorrido.  

 

Criticidade = P(Ei) x P(H/ Ei) 

 

onde P(Ei) é a probabilidade que o evento (causa básica Ei) ocorra, enquanto 

P(H/ Ei) é a probabilidade condicional que o evento de topo ocorra dado que Ei tenha 

ocorrido. 

 

 Formular Ações Corretivas e Recomendações: 

 

Ainda segundo Fogliatto & Ribeiro (2009), uma vez que as causas básicas 

tenham sido priorizadas através da sua criticidade, as ações de correção e melhoria 

deverão ser direcionadas às causas com maior criticidade. A intenção das ações de 

correção e melhoria deverá ser a redução da probabilidade de ocorrência do evento de 

topo. 
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V.4 – Análise Exploratória de Dados (EDA): 

 

Segundo De Mast e Trip (2007), a geração de hipóteses é uma funcionalidade 

diferente do teste e estimação de hipóteses. Existe um número de abordagens para 

gerar hipóteses, como “brainstorming”, fazendo um inventário do processo de 

conhecimento (know-how), e explorando sugestões de problemas análogos. A Análise 

exploratória de dados (EDA) é uma destas abordagens. Onde estimação, modelagem 

e teste de hipóteses podem ser ditas como as propostas da CDA (análise 

confirmatória de dados), a geração de hipóteses é o propósito da EDA. 

 

 O Propósito e Processo da EDA: 

 

A EDA deve ser informal (não segue metodologicamente regras codificadas), 

flexível (não existe um plano pré-concebido) e especulativa (perseguir hipóteses que 

tem potencial, não hipóteses que não são verdadeiras). 

Em De Mast (2003), percebe-se que a solução de problemas nos paradigmas 

do pensamento estatístico e estratégias estatísticas de melhoria requerem que o 

problema seja parametrizado. Isto significa que os problemas são estruturados em 

termos de variáveis (chamadas de CTQs, Ys ou KPIs no Seis Sigma e outras 

abordagens) e da mesma forma as causas (Xs, fontes de variação, fatores de 

influência). O estudo centra em torno de potenciais relacionamentos entre essas 

variáveis. 

Basicamente, o propósito da EDA é a identificação das variáveis dependentes 

(Y-) e independentes (X-) que podem provar ser de interesse para o entendimento ou 

solução do problema estudado. 

No processo da EDA, três passos podem ser percebidos: 

 

I. Exibição dos dados; 

II. Identificação das características relevantes; 

III. Interpretação das características relevantes. 

 

 Exibição dos Dados: 

 

O primeiro passo na EDA é mostrar os dados de tal forma que possa explorar 

ao máximo a capacidade de reconhecimento de padrões de nossos cérebros. A 
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informação dos dados que é relevante para EDA está contida na sua distribuição. 

Apresentações gráficas tendem a mostrar a distribuição dos dados de uma forma que 

os cérebros humanos conseguem tratar. 

 

 Identificação das Características Relevantes: 

 

Tendo mostrado os dados tal que sua distribuição seja revelada, o segundo 

passo da EDA é identificar as características e propriedades que são relevantes ou 

mais marcantes. 

 

 

 Interpretação das Características Relevantes: 

 

O terceiro passo no processo da EDA é o passo em que as características 

relevantes são relacionadas às possíveis variáveis. Deve ser claro que o terceiro 

passo na EDA depende muito do conhecimento do contexto devendo, portanto, ser 

discutido com pessoas que tenham conhecimento íntimo do processo sob estudo. 

 

 O Uso de Procedimentos Automáticos na EDA: 

 

Difícil pensar que o terceiro passo do processo da EDA (a interpretação das 

características relevantes) possa ser automatizado. A forma de mostrar os dados e a 

identificação das características relevantes, entretanto, pode ser auxiliada por 

algoritmos automáticos. 

Deve-se atentar que tais algoritmos são limitados em sua versatilidade. Em 

geral, eles podem fazer pouco além de mostrar os dados em padrões predefinidos, 

deixando de lado eficácia do reconhecimento de padrões do ser humano.  

 

 

 Resumo da EDA: 

 

A O propósito da EDA é a identificação das variáveis dependentes (Y-) e 

independentes (X-) que podem provar ser de interesse para o entendimento 

ou solução do problema sob estudo. 

B Mostrar os dados da maneira como sua distribuição é revelada. 
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B1 (Dados Estratificados) Mostrar os dados de modo que ambas suas 

distribuições entre estratos e através de estratos são reveladas. 

B2 (Dados com Ordem Temporal) Mostrar os dados de tal forma que suas 

distribuições dentro de intervalos de tempo e através do tempo são 

reveladas. 

B3 (Dados Multivariados) Projetar os dados em um subespaço bi ou tri-

dimensional e mostrar a distribuição dos dados sobre este subespaço. 

C Assumindo uma distribuição neutra de referência, procure por desvios desta 

distribuição de referência. 

C1 Procure por desvios da normalidade. 

C2 Procure por desvios da distribuição com máxima entropia. 

C3 (Dados com Ordem Temporal) Procure derivações da i.i.d. (distribuições 

independentes e idênticas). 

C4 (Dados Estratificados) Procure diferenças entre estratos na distribuição. 

C5 (Dados Multivariados) Procure por correlações entre as variáveis. 

C6 Procure por discrepâncias entre percepções a priori e a distribuição dos 

dados. 

D As características salientes identificadas devem ser pareadas com 

conhecimento do contexto em ordem de interpretá-las. 

Tabela 11 – Princípios da EDA 

 

Geralmente, a EDA é apenas o primeiro passo na descoberta das variáveis X, 

focando a atenção em certas características da distribuição dos dados, mas sem 

providenciar pistas suficientes ao investigador para ser capaz de adivinhar o que a 

causa pode ser. Tipicamente, a EDA estimula e dá a direção ao uso subseqüente de 

outras ferramentas de descoberta, como brainstorming, autópsia, comparação de 

pares, piscina do conhecimento e outras abordagens discutidas em De Mast e 

Bergman (2006). 

Algumas vezes, hipóteses identificadas durante uma EDA são utilizadas como 

fatos verdadeiros, e assim a geração de hipóteses se torna uma inferência. A maneira 

típica e informal em que os dados para a EDA são coletados não garante que eles são 

representativos da população sob estudo ou que influencia o controle dos ruídos.  

Desta forma, mesmo que não seja um problema (ou mesmo indesejado) para a EDA, 

faz os dados da EDA uma base perigosa para inferências. 
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Cap. VI – Estudo de Caso: Melhoria da confiabilidade de locomotivas usando a 

abordagem Seis Sigma: 

 

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de reportar os ganhos 

atingidos em confiabilidade das locomotivas até o mês de Abril de 2013 do grupo 

chamado de “clientes chaves”, devido à sua utilização, através da implantação do 

programa Seis Sigma a partir de Abril de 2011. 

A empresa analisada em questão realiza não só o transporte de cargas via 

ferrovia, mas também dá a manutenção aos seus ativos. A área de manutenção, 

portanto, deve proporcionar uma confiabilidade de seus ativos a fim de suportar o 

resultado operacional e o lucro da empresa.  

A área de manutenção de locomotivas estava sendo muito criticada pela 

quantidade de avarias que resultavam em impacto na operação e conseqüentemente 

perdas na produção. Vários são os indicadores corporativos para medir o desempenho 

da confiabilidade dos seus ativos, mas o indicador que mede diretamente o impacto na 

operação pela avaria de suas locomotivas é denominado KMED (em outras palavras, 

quilometragem média entre falhas que tiveram impacto operacional superior a 15 

minutos). 

Visando a melhoria dos índices de confiabilidade das locomotivas em questão, 

foi contratada uma consultoria para auxiliar a empresa no processo de implantação do 

programa Seis Sigma. 

 

VI.1 – Fase 01 - “Definir”: 

 

Na reunião de abertura e exposição do problema, foi discutido entre os 

participantes qual seria o foco do programa, qual seria a metodologia adotada e como 

seria o andamento do projeto, qual seria a equipe que iria atuar de forma permanente 

e quais seriam os colaboradores que somente fariam parte temporariamente do estudo 

e rascunhado um cronograma de entregas. 

O problema, segundo a voz do cliente, era aumentar o valor do indicador 

corporativo de confiabilidade para locomotivas do grupo “clientes-chave”. Previamente 

havia sido estabelecida uma meta, baseada na necessidade de transporte estimada 

para o ano de 2011, para este indicador bem além do que ele vinha desempenhando. 

O aumento do valor do indicador KMED era para o cliente, portanto, uma característica 

CTQ (crítica para a qualidade). 
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O indicador mede basicamente qual a quilometragem média que as 

locomotivas possuem entre ocorrências cujo motivo era uma avaria do equipamento e 

que gerava impacto operacional superior a 15 minutos, retirando os trens de auxílio 

que somente ajudava a posicionar logisticamente melhor as locomotivas, mas não 

realizavam o transporte de cargas. As ocorrências com impacto na operação são 

denominadas pela empresa de THP, ou “Trem Hora Parado”, e o código específico 

para avaria de locomotivas era o código 601. Cabe ressaltar que nem toda falha da 

locomotiva gerava necessariamente um THP, mas todo THP do código 601 

necessariamente era associado a uma falha da locomotiva.  
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Fig. 09 – Desempenho mensal do indicador KMED de Jan/09 a Abr/11 
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Fig. 10 – Variabilidade do indicador KMED até Abr/11 

 

 

Tabela 12 – Variabilidade do indicador KMED até Abril/2011 

 

Pode-se observar nas figuras 09 e 10 acima que, embora tenha ocorrido uma 

diminuição na variabilidade as entre falhas em relação aos outros anos, houve uma 

queda significativa no valor do indicador de 2009 até abril de 2011. O valor de 23.800 

de KMED foi a meta inicial proposta de melhoria do KMED para o projeto Seis Sigma. 

O próximo passo era a definição da equipe que faria parte do projeto e o 

desenho da matriz de responsabilidades. O Black Belt neste caso era o próprio 

consultor que iria orientar os demais participantes e Green Belts no desenvolvimento 

do projeto. 
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 Fig. 11 – Matriz de Responsabilidades da implantação do Seis Sigma 

 

A expectativa do projeto era uma duração de aproximadamente 26 semanas, 

com início na segunda semana de Maio de 2011. Foi esboçado então um cronograma 

de atividades para direcionamento do projeto da seguinte maneira: 

 

 Fase “Define” – Sua duração se estenderia durante todo o mês de Maio/2011, onde 

seriam dadas as orientações iniciais; realizada a aprovação do Business Case; 

coletadas informações referentes ao fluxograma do processo de medição, cartas de 

controle do indicador e uma lista dos possíveis ganhos com a melhoria. Também seria 

definida a meta do programa e aprovado o Project Charter; 

 

 Fase “Measure” – Nesta fase, que teria duração de aproximadamente um mês, 

avançando até a metade de Junho/2011, foram dadas orientações sobre os objetivos 

da fase; definidas a estratégia de estratificação, período e variáveis de análise; 

avaliação da disponibilidade e confiabilidade dos dados; definição do foco do trabalho 

e realização de cartas de controle específicas; 

 

 Fase “Analyze” – Esta etapa com prazo até o final de Julho/2011 englobou as 

atividades de definição, validação e esboço da ferramenta qualitativa a ser utilizada; 

levantamento e priorização dos fatores influentes através da ferramenta escolhida; 
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geradas hipóteses para os fatores críticos e coletas de dados conforme plano de 

verificação das hipóteses com uma aprovação final dos resultados gerados; 

 

 Fase “Improve” – Destacadas a orientação sobre a fase, elaboração, aprovação e 

controle do plano estratégico das “ações mãe” e sua priorização com posterior 

desdobramento para as “ações filhas”. Esta etapa teve o escopo de duração entre o 

final de Julho/2011 e final de Setembro/2011; 

 

 Fase “Control” – Fase final do projeto com duração até início de Novembro/2011. 

Aqui foram apresentados os resultados do projeto; interpretações das cartas de 

controle; definido o plano de rotina a ser implantado; plano de auditorias; itens de 

verificação e controle a serem acompanhados; e um plano para replicação das 

melhorias alcançadas.  
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ATIVIDADE SAÍDA

HORAS 

prev
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do

SEM 19 

09/05/11
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13/06/11
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20/06/11
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27/06/11

SEM 27 

04/07/11

SEM 28 

11/07/11

SEM 29 

18/07/11

SEM 30 

25/07/11

11/mai

100% 11/mai

11/mai

100% 11/mai

13/mai

100% 01/jun

12/mai

100% 11/mai

12/mai

100% 12/mai

X X

100% 01/jun

23/mai

100%  23/mai

23/mai

100% 01/jun

12/mai 23/mai

100% 12/mai 23/mai

24/mai

100% 30/mai

X X

100% 24/mai 30/mai

30/mai

100% 06/jun 15/jun

X 06/jun

100% 06/jun 15/jun

07/jun

75% 08/jun 15/jun

13/jun

0%

13/jun

25%

x x

0%

20/jun

0%

27/jun

0%

04/jul

0%

05/jul

0%

x x 19/jul

0%

25/jul

0%

0% 26/jul

Define

Re1 Orientação sobre a fase Define 2

Re2 Business Case; pedido coletas Co1, Co2 e Co3 2

Re3 Aprovação Business Case 1

Co1

Fluxograma do processo de medição ou Avaliação do sistema de 

medição 8

Co2

Carta de controle ou gráfico sequencial dos últimos 24 meses no 

mínimo 16

Co3

Lista dos possíveis ganhos; Quadro quantitativo das perdas 

atuais 24

Re4

Conclusões das coletas Co1, Co2 e Co3; meta do projeto; 

Project Charter 4

Re5 Aprovação Project Charter 1

Measure

Re6 Orientação sobre a fase Measure; pedido coletas Co4 e Co5 2

Co4

Estratégia de estratificação, período de dados e variáveis de 

análise 8

Co5

Avaliação da disponibilidade e confiabilidade dos dados para a 

estratificação planejada 8

Re7 Focos do problema definidos; pedido coleta Co6 4

Co6

Cartas de controle ou gráfico sequencial dos focos definidos, 

mínimo de 20 pontos 16

Re8

Filtragem dos focos através da análise das cartas de controle; 

metas específicas definidas 4

Re9 Aprovação dos focos e das metas específicas 1

Analyze

Re10 Orientação sobre a fase Analyze; pedido coleta Co7 2

Co7

Definição da ferramenta de análise qualitativa; esboço da 

aplicação da ferramenta 24

Re11 Validação da ferramenta qualitativa e do esboço de aplicação 2

Re12

Levantamento dos fatores influentes de acordo com a ferramenta 

definida 4

Re13

Priorização dos fatores influentes de acordo com um critério pré-

definido; definição de hipóteses para os fatores priorizados; plano 4

Re14

Aprovação do raciocínio para definição dos fatores críticos e para 

definição das hipóteses 1

Co8 Coleta de dados conforme plano de verificação das hipóteses 80

Re15

Conclusões referentes aos resultados das coletas de dados; 

validação ou não das hipóteses 8

Re16 Aprovação das análises referentes às hipóteses 1  

Fig. 12 – Cronograma de Trabalho do Projeto Seis Sigma 

 

Ainda durante a fase “Definir”, foi feito o mapeamento dos processos de 

manutenção tanto corretiva quanto preventiva para as locomotivas conforme mostram 

as figuras 13 e 14. Desta forma, poderiam ser identificados pontos de melhoria e quais 

partes deveriam ser o foco da atuação. 
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Fig. 13 – Fluxograma de processo para manutenção preventiva de locomotivas 
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Fig. 14 – Fluxograma de processo para manutenção corretiva de locomotivas 

 

VI.2 – Fase 02 - “Medir”: 

 

Dado início aos trabalhos de medição, foi levantado junto à empresa analisada 

os dados referentes às falhas das locomotivas de cada modelo e às variáveis que 

foram escolhidas como potenciais fatores de influência.  

De posse dos dados, foram feitas estratificações para vislumbrar quais seriam 

os focos a serem priorizados nas análises, a meta a ser atingida pelo indicador 

corporativo KMED e o que deveria ser feito para alcançar tal resultado.  

Analisando caso a caso os grupos de locomotivas que compunham o grupo 

“clientes-chave”, chegou-se às seguintes estratificações: 
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Fig. 15 – Carta de Controle para as locomotivas GE-AC44-i 

 

As locomotivas do grupo 10 ou locomotivas do modelo GE-AC44i foram as 

máquinas mais recentemente adquiridas. A maioria de suas falhas apresentava 

alguma correlação a itens de projeto que poderiam ser melhorados através de recall 

de componentes defeituosos, atualização de software ou mudanças simples no projeto 

da locomotiva. Embora este grupo parecesse estável, a equipe considerou que este 

grupo merecia ser tratado como foco para uma possível mudança de patamar com o 

aumento do KMED, principalmente devido à perspectiva de chegada de muitas 

locomotivas novas ainda durante o ano vigente de 2011. 

 

Fig. 16 – Carta de Controle para as locomotivas GE-C44-EMI 
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As locomotivas do grupo 9 ou locomotivas do modelo GE-C44-EMI são 

locomotivas de idade intermediária, adquiridas por volta de 2006. Muitas de suas 

falhas estavam associadas à sua condição operacional provocando falhas muitas 

vezes evitáveis com o redimensionamento da operação, algumas falhas de projeto 

persistentes e falhas de manutenção que poderiam ser evitadas com melhoria nos 

procedimentos, treinamento e auditorias. Instabilidade e mudança de patamar do 

KMED a partir de outubro/2010. Foi investigada a razão desta alteração no 

comportamento do KMED, considerado este grupo como um dos principais focos para 

a melhoria do indicador. 

 

 

Fig. 17 – Carta de Controle para as locomotivas GE-C36 

 

Este grupo de locomotivas (grupo 8), embora não sejam máquinas muito 

novas, é de fundamental importância para o aumento do valor do KMED devido ao 

tamanho de sua frota. A maioria das falhas das locomotivas do grupo 8 ou modelo GE-

C36 estavam ligadas à falha de manutenção (falha de diagnóstico, erro de montagem, 

falta de inspeção, ferramentas inadequadas etc.) ou componentes com baixa 

confiabilidade intrínseca. Embora estável, o gráfico da figura 17 indica uma possível 

mudança de patamar desde novembro/2010. Indica ainda uma elevada diferença entre 

a média e a meta proposta para o seu KMED. Foi considerado um dos focos de 

melhoria.  
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Fig. 18 – Carta de Controle para as locomotivas GE-C30 e GM-SD40-3 

 

As locomotivas do grupo 7 (GE-C30 e GM-SD40-3) possuíam falhas de 

características semelhantes às do grupo 8, porém além de menor frota de máquinas, 

suas locomotivas eram mais antigas e possuem menor potência e esforço trator. O 

gráfico mostra instabilidade com pequena mudança de patamar, porém a equipe 

entendeu que este grupo não deveria ser foco para melhorias, mas deveria ter os 

resultados monitorados.  
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Fig. 19 – Meta mínima do KMED mensal a partir de Jun/11 



67 

 

 

Interessante complementar com o desdobramento das metas individuais de 

cada grupo para atender à meta geral de KMED proposta pela empresa para o ano de 

2011 para os meses de junho a dezembro 2011 conforme mostrado na figura 20. 

 

 Grupo 10 - KMED mensal 36.691 

 Grupo 9 - KMED mensal 31.882 

 Grupo 8 - KMED mensal 13.726 

 Grupo 7 - KMED mensal 9.600 

 

 

Fig. 20 – Atividades e Ferramentas da Fase de Medição (fonte: Werkema) 
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Depois de realizadas as estratificações iniciais, foram realizadas novas 

estratificações a fim de tentar encontrar possíveis oportunidades de melhoria ou 

correlações visíveis apenas com a análise exploratória dos dados. A seguir algumas 

das estratificações realizadas: 

 

 

Fig. 21 – Estratificação dos eventos de THP por trecho da malha ferroviária 

 

 

 

 

Fig. 22 – Acompanhamento mensal dos eventos de THP na Ferrovia do Aço 
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Fig. 23 – Estratificação dos Eventos de THP por grupo de locomotivas 

 

 

 

 

Fig. 24 – Foco da Estratificação em Eventos de THP grupos de maior impacto 
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Fig. 25 – Estratificação por Técnico da Rádio Mecânica (input dos eventos) 

 

 

 

  

Fig. 26 – Estratificação dos Eventos de THP por dia da Semana 
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Fig. 27 – Estratificação dos Eventos de THP por Turno ou período do dia 

 

 

Fig. 28 – Estratificação por eventos de THP associados a cada falha. 

 

VI.3 – Fase 03 - “Analyze”: 

 

A etapa de análise do estudo foi marcada principalmente pela análise de 

correlações do indicador KMED com outros fatores que poderiam influenciar na 

manutenção e na falha, análise da capacidade do processo, testes de hipóteses e 

muitas reuniões com os especialistas de cada área para poder, através da ferramenta 

escolhida (FMEA), encontrar as ações que iriam auxiliar na redução das falhas / 

mitigação dos problemas.  
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Nesta etapa poderiam ser utilizadas tanto a ferramenta FMEA quanto FTA (ou 

ambas), porém, devido à facilidade (perceptivelmente maior) na utilização da FMEA 

devido à falta de dados quantitativos sobre as probabilidades para a FTA, a existência 

de uma árvore de falhas incompleta (principalmente nos modos de falha, onde muitos 

estavam de forma genérica, como por exemplo: rádio inoperante) e disponibilidade dos 

especialistas para as rodadas de brainstorming, foi adotada a FMEA como ferramenta 

de trabalho. 

Através de estratificações por gráficos de Pareto das falhas, decidiu-se priorizar 

os quatro maiores subsistemas da figura 29 (mostrados também na tabela 13 abaixo) 

como forma de atacar os principais problemas destes grupos e que impactavam no 

resultado do KMED.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 – Gráfico de Pareto por Sistema para grupo “clientes-chave” 
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Sistemas Subsistemas FMEA status 

Equip. Elétrico Estacionário 

Equip. Controle BT 1 Priorização de fatores 

Controle Funções 

Integrados 
2 Priorização de fatores 

Eletrorotativos 

Alternador Tração 3 Priorização de fatores 

Motor Tração DC 4 Priorização de fatores 

Motor Tração AC 5 Priorização de fatores 

Motor Diesel 

Injeção Diesel 6 Priorização de fatores 

Conjunto de Força 7 Priorização de fatores 

Turbo Alimentador 8 Priorização de fatores 

Freios 
Conjunto Pneumático 9 Priorização de fatores 

Freio Eletrônico 10 Priorização de fatores 

Tabela 13 – Sistemas / Subsistemas que foram analisados com a FMEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 – Planilha de FMEA preenchida para cada um dos subsistemas críticos 

 

Após várias rodadas de discussões com os especialistas foram montadas 

subdivisões para cada item e função na seqüência: modo de falha > efeito > causa; e 

preenchidos seus respectivos campos na planilha de FMEA.  
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Fig. 31 – Gráfico de Ishikawa para identificação das causas de falha 

 

A identificação das causas de cada efeito de falha foi encontrada utilizando a 

opinião dos especialistas com o auxílio dos gráficos de Ishikawa (ou espinha de peixe) 

e Pareto. A figura 31 mostra algumas das causas de falhas de fiação com priorização 

presentes no subsistema “Equipamentos de Controle de Baixa Tensão” e as figuras 32 

e 33, as causas com priorização para falhas no motor de tração AC. 
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Fig. 32 – Gráfico de Pareto para priorização das causas dos modos de falha 
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Fig. 33 – Priorização das causas das falhas em Motores de Tração AC. 
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VI.4 – Fase 04 - “Improve”: 

 

Uma vez identificadas as causas dos potenciais modos de falha e seus 

números de priorização do risco (NPR), foram definidas as ações para melhoria, seus 

responsáveis e o prazo para conclusão.  

Todas as ações enunciadas tiveram que ser validada tanto quanto à sua 

validade técnica (se realmente iria solucionar o problema ou se estava sendo 

introduzida somente como forma de teste) e viabilidade financeira (de nada adiantaria 

colocar ações que não fazia sentido financeiramente). Estas ações foram 

sucintamente descritas no projeto e levadas ao Plano de Ação de Confiabilidade para 

acompanhamento semanal junto com as outras ações da Reunião Sistêmica de 

Falhas (figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34 – Parte do plano de ação da FMEA com ações para a confiabilidade 
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Na elaboração das ações participaram todas as áreas envolvidas no processo 

e os fornecedores das locomotivas e peças importantes. As ações propostas variaram 

muito. Foram realizados recalls de componentes que comprovadamente vieram com 

defeito de fábrica, atualização do software dos computadores das locomotivas, criada 

de uma rotina de auditorias técnicas do serviço executado, adequação de alguns 

procedimentos, lecionados vários treinamentos de mecânica, elétrica e pneumática 

visando melhorar e nivelar o nível de entendimento dos colaboradores, instalação de 

novos produtos em forma de projeto para suprir algumas deficiências da locomotiva, 

mudança nos escopos de manutenções preventivas etc. 

 

VI.5 – Fase 05 - “Control”: 

 

Além do acompanhamento semanal com o status das ações, também foram 

criados IV’s (indicadores de verificação) e IC’s (indicadores de controle) para 

verificação dos resultados e efetividade de algumas ações críticas. Estas ações eram 

cobradas semanalmente em reunião com a diretoria (figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35 – Acompanhamento dos IV’s nas reuniões semanais 

 

O programa Seis Sigma aliado a outras iniciativas como a Reunião de Análise 

Sistêmica de Falhas e o acompanhamento das ações pela diretoria levaram o 

indicador de confiabilidade (que mede o impacto operacional das falhas das 



78 

 

locomotivas) a um outro patamar como pode ser visto na figura 36 abaixo. A figura 

mostra o antes da implantação (com tendência de queda), a etapa em que foram 

definidas as ações e início dos ganhos de confiabilidade e sua tendência posterior, 

com manutenção das boas práticas adquiridas (que foram documentadas nos 

procedimentos operacionais e de manutenção da empresa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 – Evolução Indicador KMED antes x depois do programa Seis Sigma 

 

 

Cap. VII – Conclusão: 

 

A partir dos dados mostrados no estudo de caso, pôde-se perceber uma 

melhoria significativa no indicador de desempenho proposto pelo cliente. A utilização 

de uma metodologia robusta associada a ferramentas estatísticas, disciplina e trabalho 

em equipe pode trazer ganhos substanciais para a confiabilidade dos produtos e 

equipamentos das empresas. 

Ações simples e eficazes com foco na resolução dos problemas certos 

conseguem reverter uma tendência de queda de praticamente um ano para uma 

evolução crescente na confiabilidade e redução de impactos no transporte. Tal 

melhoria pode ser observada na figura 36 que chega mostrar um desempenho três 

vezes maior das locomotivas do grupo “clientes chave” se comparar os meses de 

Julho de 2012 com o início do programa em Abril de 2011. 

Deve-se atentar que, mesmo os ganhos em confiabilidade adquiridos com a 

aplicação do programa Seis Sigma em parceira com a MCC podem ser reduzidos ou 

eliminados se não houver um acompanhamento contínuo do indicador e das ações de 



79 

 

melhoria que foram implantadas. É pertinente, portanto, uma visita periódica às 

análises para verificar se a situação ainda se assemelha à da realização do estudo e 

se surgiram novas oportunidades.  

Cabe lembrar que a confiabilidade deve ser gerenciada como um aspecto 

integral do design, desenvolvimento / teste e manufatura do produto (O’Connor, 2001), 

pois aproximadamente 70% a 80% das falhas são provenientes de fornecedores de 

componentes ou subsistemas. Desta forma, todos os integrantes da cadeia produtiva 

devem fazer parte da busca pela confiabilidade do produto. 

Através do trabalho realizado, pode-se perceber que abordagens como o Seis 

Sigma, que possuem um plano prático de trabalho focado na realização de ações para 

confiabilidade através de dados reais possuem expectativas bem melhores de trazer 

ganhos para a confiabilidade do que as filosofias puramente teóricas de melhoria 

contínua. 

Pode-se concluir desta forma que, a aplicação de técnicas estatísticas 

baseadas em dados fundamentados e não-tendenciosos juntamente com a disciplina 

para conduzir as ações e a responsabilidade associada ao sentimento de dono do 

processo e/ou produto pode trazer ganhos consideráveis na melhoria da manutenção 

e por conseqüência na confiabilidade do ativo, que devem sempre ser revisitados para 

o processo não fugir do controle e detectar novas oportunidades de melhoria. 
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