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RESUMO 

Título: Gestão de Riscos em Montadoras de Veículos por Meio de Integração de 
Ferramentas da ISO 31010 com o PFMEA 

 
Objetivo do Trabalho: A indústria automotiva destaca-se pela satisfação dos clientes com 
produtos desenvolvidos conforme as necessidades dos mercados e rigorosas normas de 
segurança inerentes aos produtos e aos processos produtivos. Através da norma IATF 
16949:2016 desenvolvida pela International Automotive Task Force (IATF) com enfoque 
na gestão da qualidade e gerenciamento de riscos, a ferramenta FMEA destaca-se como 
uma ferramenta core para o gerenciamento de riscos no desenvolvimento de produtos e 
processos através do Design FMEA (DFMEA) e do Process FMEA (PFMEA) 
respectivamente, tendo como característica o perfil preventivo da ferramenta. O 
desenvolvimento do FMEA nas organizações é uma atividade que requer disponibilidade de 
tempo e pessoas especializadas para sua realização. Neste contexto surge a questão: é 
possível melhorar o processo de desenvolvimento do PFMEA nas etapas de identificação e 
classificação de riscos reduzindo seu tempo de elaboração e aumentando a sua efetividade 
de ação? Diante desta questão, através da norma ISO 31000 específica para o 
gerenciamento de riscos e complementarmente através da norma ISO 31010 que apresenta 
31 ferramentas e técnicas para o processo de gerenciamento de riscos aplicáveis em 
qualquer atividade empresarial, surge a oportunidade para integração das ferramentas e 
técnicas da norma ISO 31010 para simplificar a realização do PFMEA das empresas do 
setor automotivo. 

 
Procedimento/Método para solução do problema: Esta pesquisa de caráter qualitativa e 
exploratória buscou através da pesquisa de campo em uma empresa da indústria automotiva 
do Sul Fluminense, identificar possíveis oportunidades para reduzir o tempo e recursos 
humanos utilizados na realização dos PFMEAs da organização. Neste sentido uma pesquisa 
documental foi realizada nos PFMEAs passados da empresa, onde foi possível constatar 
que a organização aplica o PFMEA na avaliação de riscos de processos críticos e não 
críticos. Diante deste achado, a pesquisa contou com a participação de especialistas em 
PFMEA da organização para identificar, através da metodologia Analytic Hierarquic 
Process (AHP), as ferramentas e técnicas da norma ISO 31010 que melhor se adequam ao 
processo PFMEA. Para desenvolver um modelo integrado de métodos, foram aplicadas as 
técnicas de Mapeamento de Processos, a Análise de Processos Críticos por Especialistas 
(APCE), as ferramentas e técnicas da ISO 31010 priorizadas pela análise AHP e a 
ferramenta PFMEA, onde os processos críticos sejam submetidos a avaliação de riscos 
através do PFMEA, e os processos não críticos sejam submetidos a outras ferramentas da 
ISO 31010 menos complexas que o PFMEA, porém eficazes na avaliação de riscos dos 
processos não críticos. 

 
Resultados: Através do estudo bibliométrico na base WoS foi possível constatar o 
crescente interesse dos pesquisadores de diversas áreas do conhecimento no 
desenvolvimento de pesquisas sobre o gerenciamento de riscos e ferramentas de avaliação 
de riscos. A pesquisa documental revelou que em 42 PFMEAs realizados foram utilizadas 
cerca de 355 horas de trabalho e em média envolveu 6,7 pessoas para sua realização, onde 
apenas 23,7% dos modos de falhas identificadas estavam relacionados aos processos 
críticos. A Análise AHP realizada com base nas ferramentas da ISO 31010 conhecidas e 
aplicadas pelos especialistas para a avaliação de riscos de processos não críticos priorizou a 



Análise de Causa Raiz e a Lista de Verificação, e portanto,  foi possível desenvolver o 
modelo de métodos integrados ao processo PFMEA da empresa estudada que estabelece a 
avaliação de riscos dos processos críticos sejam realizados através do PFMEA, e a 
avaliação de riscos de processos não críticos sejam realizados através das ferramentas 
Análise de Causa Raiz e a Lista de Verificação. 
 
Implicações práticas: O modelo integrado desenvolvido com a ajuda de especialistas em 
PFMEA das diversas áreas de atuação da empresa estudada, possibilita identificar os riscos 
críticos e não críticos do processo produtivo, o que na prática permite reduzir o tempo para 
realização do PFMEA, haja vista que apenas 23,7% modos de falhas identificados na atual 
metodologia estão relacionados a processos críticos, e a utilização de ferramentas mais 
simples como a Análise de Causa Raiz e Lista de Verificação combinadas entre si, são 
robustas para avaliação de riscos de processos não críticos, pois não requerem a 
participação de especialistas para a sua realização. O impacto na atividade de avaliação de 
riscos é o aperfeiçoamento do atual processo PFMEA da organização, que permite 
estabelecer e avaliar os riscos dos processos críticos aplicando o PFMEA de acordo com o 
preconizado pela norma IATF 16949 (2016), integrando novas ferramentas para robustecer 
a avaliação de riscos do processo produtivo e tornando o processo de avaliação de riscos 
mais robusto ao aplicar ferramentas mais simples nos processos não críticos, e portanto 
tornando o processo de avaliação de risco mais amplo e com menos recursos para sua 
realização. 
 
Originalidade e Contribuições: o crescente interesse pelos pesquisadores na área de 
Gerenciamento de Riscos coincide com a revisão da Norma IATF 16949 (2016) do setor 
automotivo, onde a gestão de risco ganha importância e relevância em todos os processos 
da organização. O contexto da indústria automotiva por produto competitivos e seguros 
com menor custo para serem produzidos, torna o ambiente das empresas desafiador no 
sentido da produtividade e redução de custos. Especificamente no FMEA de Processo ou 
PFMEA, esta é uma atividade que demanda recursos especializados e horas de trabalho 
para a realização da avaliação de riscos nos processos produtivos. A contribuição deste 
trabalho foi analisar como a organização estudada está realizando o PFMEA, e identificar 
oportunidades para aperfeiçoamento deste processo de avaliação de riscos, melhorando a 
eficiência na identificação dos riscos dos processos críticos. Aplicando o PFMEA 
preconizado pela norma IATF 16949 (2016), e inovando ao integrar ferramentas e técnicas 
da ISO31010 menos recursos para serem aplicadas nos processos de menor criticidade, esta 
pesquisa é aderente a linha de Atuação Científico-Tecnológicas 2 ou LACT 2 do programa 
de Pós-Graduação em Administração (PPGA) referente as Estratégias e Operações que 
preconiza a necessidade do desenvolvimento de competências eficientes com foco em 
competitividade e produtividade das organizações. 
 
Produção Técnica/Tecnológica: O produto tecnológico derivado deste estudo é a proposta 
de um modelo que integra ao atual fluxo de processo para a realização do PFMEA, 
ferramentas da ISO 31010 numa empresa do setor automotivo. Com a participação de 
especialistas da empresa e que com a aplicação da análise AHP, foi possível estabelecer 
duas ferramentas adequadas ao modelo proposto de integração de técnicas. Quanto a 
aplicabilidade esta pesquisa é considerada de fácil aplicabilidade podendo ser aplicada em 
outros ambientes organizacionais, com um baixo nível de inovação na aplicação de 
ferramentas da ISO31010. A complexidade da pesquisa é de média complexidade por 
envolver especialistas de diversas áreas da organização e conhecimentos necessários para o 
desenvolvimento do produto desta pesquisa. 



 
Palavras-chave: PFMEA; APCE; AHP; ISO 31000; ISO 31010; Integração de 
metodologias e técnicas; Mapeamento de Processos. 
 

ABSTRACT 

Title: Risk Management in Vehicle Assemblers through the Integration of ISO 31010 
Tools with PFMEA 
 
Objective of the Work: The automotive industry stands out for the satisfaction of 
customers with products developed according to the needs of the markets and strict safety 
standards inherent to products and production processes. Through IATF 16949:2016 
developed by the International Automotive Task Force (IATF) with a focus on quality 
management and risk management, the FMEA tool stands out as a core tool for risk 
management in the development of products and processes through the Design FMEA 
(DFMEA) and Process FMEA (PFMEA) respectively, featuring the preventive profile of 
the tool. The development of FMEA in organizations is an activity that requires time and 
specialized people to carry it out. In this context, the question arises: is it possible to 
improve the process of developing the PFMEA in the stages of identification and 
classification of risks, reducing its preparation time and increasing its effectiveness of 
action? In view of this issue, through the ISO 31000 standard specifically for risk 
management and complementarily through the ISO 31010 standard, which presents 31 tools 
and techniques for the risk management process applicable in any business activity, the 
opportunity arises for the integration of tools and techniques of ISO 31010 to simplify the 
realization of PFMEA for companies in the automotive industry. 
 
Procedure / Method for solving the problem: This qualitative and exploratory research 
sought, through field research in a company in the automotive industry in the South of Rio 
de Janeiro, to identify possible opportunities to reduce the time and human resources used 
in carrying out the organization's PFMEAs. In this sense, a documentary research was 
carried out in the past PFMEAs of the company, where it was possible to verify that the 
organization applies the PFMEA in the risk assessment of critical and non-critical 
processes. In view of this finding, the research counted on the participation of specialists in 
PFMEA from the organization to identify, through the Analytic Hierarquic Process (AHP) 
methodology, the tools and techniques of ISO 31010 that best suit the PFMEA process. To 
develop an integrated model of methods, the techniques of Process Mapping, the Analysis 
of Critical Processes by Experts (APCE), the tools and techniques of ISO 31010 prioritized 
by the AHP analysis and the PFMEA tool were applied, where the critical processes are 
submitted risk assessment through PFMEA, and non-critical processes are submitted to 
other ISO 31010 tools that are less complex than PFMEA, but effective in assessing the 
risks of non-critical processes. 
 
Results: Through the bibliometric study in the WoS database, it was possible to see the 
growing interest of researchers from different areas of knowledge in the development of 
research on risk management and risk assessment tools. The documentary research revealed 
that in 42 PFMEAs carried out, approximately 355 hours of work were used and, on 
average, involved 6.7 people for its realization, where only 23.7% of the identified failure 
modes were related to critical processes. The AHP Analysis carried out based on the ISO 
31010 tools known and applied by specialists for the risk assessment of non-critical 



processes prioritized the Root Cause Analysis and the Checklist, and therefore, it was 
possible to develop the model of methods integrated into the process PFMEA of the studied 
company that establishes the risk assessment of critical processes is carried out through 
PFMEA, and the risk assessment of non-critical processes is carried out through the Root 
Cause Analysis tools and the Checklist. 
 
Practical implications: The integrated model developed with the help of specialists in 
PFMEA from the different areas of activity of the studied company, makes it possible to 
identify the critical and non-critical risks of the production process, which in practice 
allows to reduce the time for carrying out the PFMEA, considering that only 23.7% failure 
modes identified in the current methodology are related to critical processes, and the use of 
simpler tools such as Root Cause Analysis and Checklist combined with each other, are 
robust for assessing the risks of non-critical processes , as they do not require the 
participation of specialists for its realization. The impact on the risk assessment activity is 
the improvement of the organization's current PFMEA process, which allows establishing 
and assessing the risks of critical processes by applying the PFMEA in accordance with the 
recommendations of IATF 16949 (2016), integrating new tools to strengthen the risk 
assessment of the production process and making the risk assessment process more robust 
by applying simpler tools in non-critical processes, and therefore making the risk 
assessment process broader and with less resources to carry it out. 
 
Originality and Contributions: The growing interest in researchers in the area of Risk 
Management coincides with the revision of IATF 16949 (2016) for the automotive sector, 
where risk management gains importance and relevance in all the organization's processes. 
The context of the automotive industry by competitive and safe products with lower cost to 
be produced, makes the environment of companies challenging in terms of productivity and 
cost reduction. Specifically in the Process FMEA or PFMEA, this is an activity that 
requires specialized resources and hours of work to carry out risk assessment in production 
processes. The contribution of this work was to analyze how the studied organization is 
carrying out the PFMEA, and to identify opportunities to improve this risk assessment 
process, improving the efficiency in identifying the risks of critical processes. Applying the 
PFMEA recommended by the IATF 16949 (2016) standard, and innovating by integrating 
tools and techniques from ISO31010, with less resources to be applied in a critical 
processes, this research is in line with the line of Scientific-Technological Action 2 or 
LACT 2 of the program Post-Graduation in Administration (PPGA) referring to Strategies 
and Operations that advocates the need for the development of efficient skills with a focus 
on competitiveness and productivity of organizations. 
 
Technical / Technological Production: The technological product derived from this study 
is the proposal of a model that integrates with the current process flow for the realization of 
PFMEA and tools of ISO 31010 in a company in the automotive sector. With the 
participation of specialists from the company and with the application of the AHP analysis, 
it was possible to establish two tools appropriate to the proposed model for integrating 
techniques. As for the applicability, this research is considered easy to apply and can be 
applied in other organizational environments, with a low level of innovation in the 
application of ISO31010 tools. The complexity of the research is of medium complexity 
because it involves specialists from different areas of the organization and the knowledge 
necessary for the development of the product of this research. 
 
Keywords: PFMEA; APCE; AHP; ISO 31000; ISO 31010; Integration of Methodologies 



and Techniques; Process Mapping 
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1. INTRODUÇÃO 

Este tópico apresenta a introdução do trabalho bem como os sub tópicos 

Contextualização e Questões de Pesquisa; Objetivos, Delimitação, Contribuições e 

Justificativas do Trabalho; Etapas e Classificação da Pesquisa e Organização do Trabalho. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E QUESTÃO DE PESQUISA 

Nenhuma pessoa racional aceitaria que um risco é aceitável quando considerado 

isoladamente (KAPLAN; GARRICK, 1981). A exceção seria em considerar um risco 

aceitável ao se analisar a relação entre custo e benefícios, como por exemplo, ao avaliar um 

risco considerado alto, mas que pode ser reduzido a um custo baixo e consequentemente ter 

um benefício maior, permite de um ponto de vista de decisão, quantificar o risco para 

considerar sua aceitação (KAPLAN; GARRICK, 1981). 

Quando indivíduos voluntariamente assumem riscos por prazer ou lucro pessoal, 

parecem dispostos a aceitar níveis de risco relativamente altos em troca de benefícios 

quantificáveis bastante modestos, e neste caso, supondo que existam benefícios intangíveis, o 

parâmetro de controle parece ser a percepção do indivíduo sobre sua própria capacidade de 

gerenciar a situação de criação de riscos (STARR, 1976). 

  A adoção de práticas baseadas no risco está crescendo à medida que a experiência 

operacional é aprimorada pela compreensão das falhas e suas consequências, direcionando 

recursos para reduzir o risco para o menor valor possível, através de abordagens para priorizar 

diferentes tipos de ações, como por exemplo, abordagens baseadas em risco no setor de 

processos para gerenciar manutenção e inspeção de equipamentos (BHARADWAJ; 

SILBERSCHMIDT; WINTLE, 2012). 

O gerenciamento de riscos sempre envolverá uma quantidade significativa de 

imprevisibilidade e incerteza do desconhecido, e uma das principais armadilhas do 

gerenciamento de riscos é a tendência de minimizar esses aspectos intangíveis e não racionais 

por trás da imagem tranquilizadora de um sistema formal de gerenciamento que 

aparentemente pode ser controlado (POWER, 2009). 

Um dos principais desafios que os executivos modernos atualmente enfrentam é 

certamente o de encontrar um equilíbrio entre a necessidade de levar em conta o máximo 

possível de riscos, a fim de implementar medidas preventivas apropriadas, e a conscientização 

de que o gerenciamento de riscos não pode ser reduzido a medidas planejadas e rotinas 
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organizacionais, mas uma combinação de antecipação e resiliência para que as organizações 

se adaptem às contingências de cada situação (LALONDE; BOIRAL, 2012). 

Com o objetivo de ser uma norma de referência para a diversidade de organizações 

empresariais e públicas, a ISO 31000:2009 é uma norma que propõe princípios e diretrizes 

para o gerenciamento de riscos, que visa ajudar estas organizações a gerenciar de maneira 

sistemática e abrangente os diversos tipos de riscos, oferecendo uma estrutura universal para 

integrar o gerenciamento de riscos em seu sistema geral de gerenciamento, através de um 

sistemática integrada de princípios e práticas consideradas as mais eficazes por muitos 

especialistas e pesquisadores da área de gestão de riscos (LALONDE; BOIRAL, 2012). 

A ISO 31000:2009 é complementada pela norma ISO 31010:2009, a qual apresenta 31 

ferramentas e técnicas para a avaliação de riscos, as quais são consideradas as mais 

empregadas e eficazes na identificação e classificação de riscos, e que podem ser aplicadas 

em qualquer modelo de processo produtivo ou administrativo por meio de ferramentas e 

técnicas adequadas às necessidades organizacionais (ISO 31000, 2009). 

Neste contexto de gerenciamento de riscos, o setor automotivo tem se destacado 

principalmente na satisfação dos seus clientes por meio de produtos desenvolvidos de acordo 

com as necessidades do mercado e rigorosas normas de segurança relacionadas aos seus 

produtos, processos de fabricação e segurança do produto (PILLAY; WANG, 2003). 

Produzir com qualidade é frequentemente difícil e demorado, com muitos riscos e 

problemas durante o processo de produção, que eventualmente pode ser a detecção de um 

defeito ou falha (BANDUKA; VEŽA; BILIĆ, 2016). A recomendação de Stamatis (2003) é 

que a falha que possa perturbar o modo de trabalho confiável do processo de produção deve 

ser regulada com a qualidade na origem de maneira preventiva, em oposição a correção da 

falha.  

Ao verificar o interesse de diversos estudos relacionados a riscos, gerenciamentos de 

riscos e ferramentas de avaliação de riscos, nota-se que o setor automotivo é um dos setores 

da indústria que tem uma grande preocupação com a qualidade e segurança de seus produtos e 

processos produtivos e, por isto, adotam um modelo de gestão da qualidade através da IATF 

16949:2016 (1ª EDIÇÃO) alinhado com estes critérios, através de ferramentas core de 

qualidade, como é o caso da metodologia FMEA para avaliação de riscos em produtos e 

processos (YEH; PAI; HUANG, 2013). 

Para cumprir com as exigências dos clientes nos mercados globais os fabricantes 

automotivos têm buscado sistematizar através de modelos de sistema de gestão da qualidade, 

ao empregar a norma IATF 16949:2016 (1ª EDIÇÃO) desenvolvida pela International 
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Automotive Task Force, que é uma evolução da norma ISO/TS 19649:2008 (YEH; PAI; 

HUANG, 2013). O enfoque desta norma está nas melhores práticas de gestão da qualidade e 

no gerenciamento de riscos, com a implementação de uma gama de ferramentas denominadas 

core, visando direcionar os esforços da organização a atingir seus objetivos internos de 

redução de custos e defeitos nos processos produtivos, bem como a satisfação dos clientes 

(IATF, 2016). 

Dentre as ferramentas core da IATF 16949:2016 (1ª EDIÇÃO), encontra-se a 

metodologia de análise de modo e efeito de falha (FMEA), a qual também é uma das 

metodologias listadas na ISO 31010:2009, e que pode ser expressa como uma metodologia 

específica, a fim de avaliar um processo, sistema, serviço ou projeto para possíveis maneiras 

pelas quais a falha pode ocorrer (BAYNAL; SARI; AKPINAR, 2018). 

A implementação do FMEA na indústria automotiva deve ser através do Manual 

FMEA emitida em 2008 pela Automotive Industry Agency Group (AIAG), o qual foi 

desenvolvido especificamente para a cadeia produtiva do setor automotivo como a ferramenta 

padrão para avaliação de riscos no desenvolvimento de novos produtos (DFMEA), e também 

para o desenvolvimento de novos processos produtivos (PFMEA) (DE AGUIAR; 

SALOMON; MELLO; SALGADO, 2015). 

Como ferramenta preventiva para assegurar que problemas potenciais nos processos 

produtivos tenham sido considerados, o PFMEA é uma metodologia analítica de identificação 

de problemas potenciais no processo de fabricação tendo como ponto de partida três critérios 

básicos, como a estimativa do risco quando há mudanças nos produtos, ou a necessidade de 

implantação de novos processos produtivos ou atender demandas legais ou organizacionais 

(MANUAL AIAG, 2008). 

A aplicação da ferramenta PFMEA implica na disponibilização de recursos como 

equipes multidisciplinares para a sua realização, bem como a disponibilidade de tempo para a 

avaliação dos riscos, justamente por ser uma ferramenta preventiva que atribui cenários de 

possíveis modos de falhas, analisa seus efeitos nos produtos e processos produtivos e as 

prováveis consequências de um evento de falha no processo de fabricação e para o cliente 

final, por exemplo (MANUAL AIAG, 2008). 

Kaplan e Garrick (1981) afirma que o risco é uma percepção do custo em relação ao 

benefício da exposição ao risco, isto possibilita conjecturar que a gestão de riscos através da 

realização da avaliação de riscos através da ferramenta FMEA requer a disponibilidade de 

pessoas especializadas dedicadas a este processo e tempo para a avaliação dos riscos, tendo 
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como benefício a efetiva capacidade de identificar e planejar ações preventivas para 

minimizar e reduzir os impactos de um evento. 

Com base nesta conjectura este estudo busca responder: é possível melhorar o 

processo de desenvolvimento do PFMEA nas etapas de identificação e classificação de riscos 

reduzindo seu tempo de elaboração e aumentando a sua efetividade de ação?  

1.2 OBJETIVOS, DELIMITAÇÃO, CONTRIBUIÇÕES E JUSTIFICATIVA DO 

TRABALHO 

Para responder o problema de pesquisa apresentado, esta pesquisa de caráter 

exploratório tem como base o gerenciamento de riscos e as ferramentas de avaliação de riscos 

aplicados numa indústria do setor automotivo situada na Região Sul Fluminense no Estado do 

Rio de Janeiro. 

O departamento escolhido é o de manufatura e logística, que responde pelos processos 

de produção e logística, bem como no desenvolvimento e implementação de novos processos 

produtivos. 

Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo geral propor um modelo de 

integração de ferramentas da ISO 31010 à ferramenta PFMEA para otimização e efetividade 

da avaliação de riscos dos processos produtivos de uma indústria automotiva. 

Para alcançar o objetivo geral, esta pesquisa se desdobrou em cinco objetivos 

específicos: 

1) Realizar uma análise bibliométrica para explicitar a temática e embasar discussões. 

2) Realizar uma pesquisa documental na organização alvo deste estudo para levantar 

informações sobre os PFMEAs passados. 

3) Analisar ferramentas da ISO 31010 que melhor se integram com o FMEA de 

processos na empresa estudada. 

4) Selecionar ferramentas da ISO 31010 para integração com PFMEA da 

organização. 

5) Propor um modelo de integração de ferramentas ao processo PFMEA para reduzir 

o tempo de realização do PFMEA e a aumentar a efetividade de ação. 

A relevância desta pesquisa que tem como premissa de estudo a importância do 

FMEA como uma das ferramentas de avaliação de riscos mais estudadas e amplamente 

difundidas nas diversas áreas da ciência e áreas de atuação (LIU; YOU; DUAN, 2019), e 
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também pelo seu viés de priorização através do cálculo do RPN (Risk Priority Number), onde 

diversos autores têm desenvolvido técnicas e métodos com o objetivo de reduzir a incerteza 

da priorização dos processos mais críticos, como proposto por Pillay e Wang (2003) ao 

aplicar a lógica fuzzy para determinação de prioridades sem a necessidade de calcular o RPN. 

No contexto do setor automotivo, que conta com a metodologia PFMEA como importante boa 

prática na gestão de riscos da organização no de desenvolvimento de processos de fabricação 

confiáveis e livres de falhas (BANDUKA; VEŽA; BILIĆ, 2016), possam ser solucionadas 

antecipadamente (BOWLES; PELÁEZ, 1995). 

Como justificativa de pesquisa, o setor automotivo é um dos que mais aplicam o 

FMEA como ferramenta de avaliação de riscos, que conta inclusive com um manual 

desenvolvido pela Automotive Industry Agency Group (AIAG, 2008) especificamente para o 

setor automotivo. Na prática observa-se que o FMEA é uma ferramenta que requer das 

organizações recursos e tempo para serem realizados (SHARMA; BHAT, 2016), portanto, 

ações que visem reduzir custos, melhorar e prover agilidade nos processos de 

desenvolvimento de produtos e processos produtivos têm sido uma das maiores preocupações 

das organizações face à competitividade do setor automotivo (VINODH, 2012). 

1.3 ETAPAS E CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa é do tipo exploratória ao buscar entender o 

problema para aprimoramento de ideias e formulação de problemas, e quanto aos 

procedimentos metodológicos, esta pesquisa classifica-se como pesquisa de campo, em que o 

pesquisador busca a informação diretamente na população de pesquisa onde o fenômeno 

ocorre. 

Com relação aos métodos, a pesquisa contou com seis etapas para cumprir os objetivos 

aqui propostos nesta pesquisa: 

1- Realização de Bibliometria para analisar o atual nível de conhecimento da comunidade 

científica por meio das palavras-chave: riscos, gerenciamento de riscos e FMEA. 

2- A pesquisa documental para obter informações e compreender o atual estágio de 

desenvolvimento do PFMEA da organização 

3- Levantamento por meio de questionário para obter o atual nível de conhecimento dos 

especialistas em PFMEA quanto às ferramentas de gerenciamento da ISO 31010 

(2009) 
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4- Aplicação da análise AHP para seleção de ferramentas de avaliação de riscos 

5- A proposição da integração de ferramentas e técnicas ao processo de avaliação de 

riscos e o PFMEA. 

6- Análise dos resultados obtidos nas etapas anteriores.  

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

A estrutura desta pesquisa está organizada em capítulos como segue: no capítulo 2 foi 

abordada a fundamentação teórica sobre Riscos, as abordagens do Gerenciamento de Riscos, 

a Qualidade na Indústria Automotiva, a aplicação do FMEA, a integração das ferramentas de 

Gerenciamento da Qualidade e Gerenciamento de Riscos e a Análise AHP para seleção de 

ferramentas e técnicas para serem integradas ao processo PFMEA da organização; no capítulo 

3 serão apresentados os procedimentos metodológicos; no capítulo 4 a apresentação e 

discussão dos resultados e no capítulo 5 as considerações finais. 
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2. BIBLIOMETRIA 

A análise bibliométrica tem sido aplicada como uma ferramenta prática para monitorar 

a tecnologia e avaliar atividades científicas (COATES et al., 2001). A primeira estatística 

bibliográfica surgiu em 1917 quando Francis J. Cole e Nellie B. Eales realizaram uma análise 

de produção científica com objetivo avaliar o crescimento da literatura de um tema 

(WILSON, 2001). 

Os métodos bibliométricos empregam uma abordagem quantitativa para a descrição, 

avaliação e monitoramento da pesquisa publicada, pois têm o potencial de introduzir um 

processo de revisão sistemática, transparente e reproduzível para melhora da qualidade das 

pesquisas (ZUPIC; ČATER, 2014). 

Atualmente, diversos modelos de ferramentas de pesquisa estão disponíveis, sendo as 

bases de busca mais utilizadas a Web of Science (WoS), Scopus e Google Scholar, as quais, 

pela facilidade de uso, permitem a elaboração da análise bibliométrica através dos recursos de 

manipulação de referências, autores, publicações entre o outras métricas (LI, 2010). 

2.1 RESULTADOS DO PERFIL DE PESQUISA SOBRE GERENCIAMENTO E 

AVALIAÇÃO DE RISCOS 

Neste contexto, as temáticas Gerenciamento de Riscos e Ferramentas de Avaliação de 

Riscos foram estabelecidas para levantamento bibliométrico de pesquisa de artigos com o 

objetivo de identificar e analisar pesquisas referentes a estes temas e a evolução das pesquisas 

científicas ao longo do tempo. 

Para esta pesquisa foi utilizado como dados de análise de perfil os resultados obtidos 

na base de dados da Web of Science (WoS), na busca por publicações relacionadas as 

palavras-chave FMEA, Risk Analysis e Risk Management.  

O objetivo da busca por artigos relacionados a temática de pesquisa é maximizar o 

resultado, utilizando a ferramenta de busca da base WoS. Utilizando operadores boolianos 

“AND” e “OR” e rótulos de campos “Tópico” e “Título” que buscam as palavras-chave no 
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conteúdo dos artigos e no título, respectivamente, foram organizadas seis rodadas de pesquisa 

a fim de maximizar os resultados de pesquisa de artigos.   

Com base nas premissas de pesquisa foi iniciada a primeira rodada, em que foram 

pesquisados artigos com as palavras chave “FMEA” e “Risk Analysis” somente em títulos. 

Nos resultados obtidos foram encontradas 15 publicações. Numa segunda rodada de pesquisa 

com as mesmas palavras-chave da primeira rodada, mas com a busca em tópicos, foram 

encontrados 164 resultados de artigos. 

Na terceira rodada foram utilizadas as palavras chave “FMEA” e “Risk Management” 

em somente títulos. E os resultados obtidos foram 8 publicações. Na quarta rodada de 

pesquisa, utilizando as mesmas palavras chave da terceira rodada, mas com a busca em 

tópicos, foram encontrados 111 resultados de publicações. 

Na quinta rodada de pesquisa, foram utilizadas as combinações de resultados da 

segunda rodada com a quarta rodada, aplicando o operador booliano “AND”. Os resultados 

obtidos foram 41 publicações. 

Na sexta e última rodada, foram utilizadas as combinações de resultados da segunda 

rodada com a quarta rodada, aplicando o operador booliano “or”. Com esta sexta rodada 

foram encontrados 234 resultados de publicações e, portanto, o objetivo de maximizar os 

resultados por artigos relacionados a temática de pesquisa foi atendida satisfatoriamente.  

Para restringir o uso de artigos publicados em periódicos de pouco ou baixo impacto, 

aplicou-se como critérios seletivos a classificação Qualis-Periódicos nos estratos A1 e A2, 

artigos com Fator de Impacto JCR > 0,8 (67%) indexados na Web of Science e artigos do 

índice de impacto H-Scopus > 9 (50%) da base Scopus. 

Portanto, os critérios qualitativos para aceite dos artigos a serem utilizados, foram 

aplicadas as seguintes restrições: 

1 – Artigos que sejam classificados como estrato A (A1 ou A2); e / ou 

2 – Artigos que tenham fator de impacto JCR >0,8 (67%) ou H- Scopus > 9 (50%) 

Com base nos critérios seletivos e nos resultados obtidos das 234 publicações 

encontradas na base WoS, apenas 167 publicações atendem os critérios exigidos e apenas 

estes serão utilizadas como potenciais referências de pesquisa. Para efeito do estudo 

bibliométrico, os critérios seletivos não serão aplicados, ou seja, todos os 234 artigos serão 

considerados. O Quadro 1 apresenta os resultados estatísticos obtidos, tendo como 

refinamento de busca, apenas artigos publicados em língua inglesa. 
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Quadro 1: Estatística dos Periódicos 
Estatística dos Periódicos 

Critérios de Seleção de Artigos Números de artigos % 

Fator de Impacto:  JCR >0,8 (67%)  167 71% 

Fator de Impacto:  JCR <0,8 (67%)  26 11% 

Estrato B1 3 1% 

Estrato B2 3 1% 

Estrato B3 2 1% 

Estrato B4 1 0% 

Estrato C 1 0% 

Não classificados nos critérios seletivos de artigos 31 13% 

Total 234 100% 

Fonte: o autor (2019) 

No período de 1998 a 2019 foram publicados cerca de 234 artigos em diversas áreas 

do conhecimento. Observa-se que entre 1998 e 2005 a tendência de publicações nesta 

temática se manteve estável e com no máximo 5 publicações em 2004 e apenas 12 artigos 

publicados no período. A evolução das publicações anuais sobre FMEA em Análises e 

Gerenciamento de Riscos na base WoS é apresentada na Figura 1. 

Figura 1: Publicações anuais na base WoS 

 
Fonte: o autor (2019) 

Entre 2006 e 2015 percebe-se uma evolução positiva na tendência com crescimentos 

anuais consistentes, média anual de 9,7 artigos e cerca de 97 artigos publicados no período. 
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Contudo entre 2015 e 2018 percebe-se um salto incremental nas publicações com cerca de 

125 artigos e média anual de 36 artigos. Até maio de 2019 foram publicados cerca de 17 

artigos, com tendência das publicações superarem o ano de 2018 com cerca de 44 artigos 

publicados. Portanto, a série histórica e os recentes aumentos de volumes de artigos 

publicados confirmam uma tendência no interesse dos pesquisadores das diversas áreas do 

conhecimento em desenvolverem pesquisas nestas temáticas. 

A Figura 2 Apresenta o comparativo entre publicação e citação entre os seis autores 

apresentados, em que quatro são de origem asiática. Entre os que mais foram citados estão 

Wang J e Yang ZL com 440 e 194 citações respectivamente. Entre os autores que mais 

publicaram estão Liu HC, Wang J e Yang ZL, com 8, 5 e 4 artigos publicados 

respectivamente. 

Figura 2: Comparativo entre citação e publicação de um mesmo autor 

 
Fonte: o autor (2019) 

As palavras-chave “FMEA”, “Risk Analysis” e “Risk Management” são as palavras 

mais utilizadas nos artigos pesquisados. Outras palavras em menor número de utilização 

remetem a outras áreas do conhecimento, como a de saúde e segurança hospitalar, e erros 

humanos, conforme apresentado na Figura 3 
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Figura 3: Palavras chave mais utilizadas na base WoS 

 
Fonte: o autor (2019) 

Os 20 autores mais citados estão representados no Quadro 2, onde nota-se uma grande 

quantidade de citações entre os 5 primeiros listados. Esta quantidade de citações demonstra 

que estes autores possuem uma grande influência nos dados bibliométricos e, 

consequentemente, nas pesquisas subsequentes, as quais utilizam estes autores como suas 

referências bibliográficas. 

Quadro 2: Os 20 autores mais citados 
Ordem Autores Total de Citações 

1 Wang 404 
2 Pillay 253 
3 Yang 194 
4 Bonsall 124 
5 Huq 129 
6 Abdelgawad 83 
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7 Chiozza 81 
8 Ferreira Guimarães 79 
9 Yacoub 73 
10 Chin 70 

11 Harms 58 
12 Wu 56 
13 Plebani 54 
14 Chen 52 
15 Habraken 47 
16 Mandal 44 
17 Rath 43 
18 Aqlan 39 

19 Feili 38 
Fonte: o autor (2019) 

 

Dentre os autores que mais publicaram, o Quadro 3 apresenta os 15 autores que mais 

publicaram artigos entre 1998 e 2019, nota-se que os 3 primeiros autores são de origem 

asiática e, predominantemente, chineses. 

Quadro 3: Os 15 autores que mais publicaram artigos 
Ordem Autores Artigos Publicados 

1 LIU HC 8 

2 WANG J 5 

3 YANG ZL 4 

4 BARENDS DM 3 

5 BONSALL S 3 

6 HUQ MS 3 

7 JANSSENS PMW 3 

8 LIM CP 3 

9 MAKAJIC-NIKOLIC D 3 

10 NAUTA MJ 3 

11 OLDENHOF MT 3 

12 PANCHAL D 3 

13 PETROVIC N 3 

14 SANTOSO I 3 

15 TAY KM 3 

Fonte: o autor (2019) 

Com base nos resultados obtidos e indexados na base da WoS, a Quadro 4 apresenta as 

20 fontes de publicações com seus respectivos fatores de impacto JCR >0,8 (67%), onde 

percebe-se a diversidade de áreas do conhecimento bem como fatores de impacto superiores a 

4,70, ou seja, um alto nível de qualidade de produção intelectual. 

Quadro 4: Fator de Impacto JCR >0,8 (67%) 
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Ordem Título da Fonte Fator de Impacto 
JCR 

1 Proceedings Of The IEEE 9,846 
2 Clinical Chemistry and Laboratory Clinical 9,846 
3 IEEE Transaction on Fuzzy Systems 9,34 
4 Radiology 7,964 
5 Journal of Hazardous Materials 6,513 
6 Journal of Cleaner Production 6,352 
7 Energy Conversion and Management 6,161 
8 Waste Management 5,862 
9 Clinical Journal Of The American Society Of Nephrology 5,862 
10 Progress In Photovoltaics 5,601 
11 Energy 5,582 
12 Waste Management 5,262 
13 International Journal Of Radiation Oncology Biology Physics 5,119 
14 Radiotherapy and Oncology 4,987 
15 International Journal Of Production Economics 4,976 
16 Human Reproduction 4,95 
17 International Journal Of Information Management 4,81 
18 PLOS Neglected Tropical Diseases 4,72 
19 Decision Support Systems 4,574 
20 Reliability Engineering & System Safety 4,33 

Fonte: o autor (2019) 

Por meio dos dados bibliométricos obtidos pode-se concluir que as temáticas 

Gerenciamento de Riscos, Análise de Risco e a metodologia FMEA estão num estágio 

evolutivo de crescimento da pesquisa ao longo de 20 anos de pesquisa, com uma diversidade 

de aplicações em diversas áreas do conhecimento.  

Além da evolução ao longo do tempo, os principais autores têm sua origem asiática, e 

suas pesquisas estão entre as mais citadas por outros pesquisadores que aplicaram em suas 

pesquisas estes conhecimentos. 

Por fim, associadas as temáticas delimitadas na bibliometria, é possível identificar o 

interesse em pesquisas relacionadas a outras ferramentas e métodos para o processo de análise 

de riscos, como a metodologia HAZOP, a FMECA e a Fault Tree Analysis, como as mais 

aplicadas no processo de gerenciamento e análise de riscos. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo é apresentada a revisão da literatura sobre a definição de riscos, 

gerenciamento de riscos, abordagens em gerenciamento de riscos, ferramentas de 

gerenciamento de riscos, a qualidade na indústria automotiva, a integração de ferramentas de 

para a gestão da qualidade e gerenciamento de riscos e, finalmente, a metodologia Analytic 

Hierarquic Process (AHP). 

3.1 RISCOS 

O ser humano ao longo de sua vida não é capaz de evitar riscos, mas é capaz de 

escolher entre os riscos e a tomada de decisão racional que requer uma maneira clara e 

quantitativa de expressar o risco e, portanto, envolve incertezas e algum tipo de perda ou dano 

que possa ser percebido (KAPLAN; GARRICK, 1981). Simbolicamente o risco pode ser 

expresso pela equação: 

Risco = Incerteza + Perda 

Risco é também reconhecido como um termo probabilístico e, frequentemente, tem 

sido usado para se referir ao valor estatístico esperado da perda, como por exemplo, a 

probabilidade da chance média de morte de um indivíduo por ano, por acidentes de transporte 

ou o risco total (soma dos riscos individuais) em um grupo populacional (OTWAY; 

PAHNER, 1976). 

Os riscos envolvidos em ambientes incertos e a constante pesquisa em reduzir os 

riscos nestes ambientes levam em consideração fatores de desempenho organizacional 

observadas em práticas operacionais para reduzir e mitigar os impactos negativos no ciclo do 

processo, a fim de obter a melhor priorização de medidas e, consequentemente, redução dos 

riscos (HEIDARI; KHANBABAEI; SABZEHPARVAR, 2018). 

Talvez, o fator mais importante na percepção de risco seja a capacidade de 

gerenciamento do risco, onde um indivíduo se sente mais seguro se tiver algum controle sobre 

o grau de risco de uma atividade, bem como uma avaliação completa do risco requer que os 

efeitos potenciais da gravidade ou severidade da lesão em um acidente, sejam combinados 

com uma probabilidade de ocorrência (STARR et al., 1976). 
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Como a avaliação e o gerenciamento de riscos são tarefas complexas, é natural indagar 

sobre o desenvolvimento de metodologias para avaliação de riscos e a tomada de decisão, o 

que permitirá e incentivará a consideração explícita dos riscos (SAGE; WHITE, 1980). 

 3.2 GERENCIAMENTO DE RISCOS 

A definição de gerenciamento de riscos, de acordo com o gerenciamento de risco ISO 

31000 (Organização Internacional de Padronização, 2009), consiste em atividades 

coordenadas para conduzir e controlar uma organização em relação ao risco.  

A literatura fornece várias definições associadas ao termo risco, em que a análise de 

risco considera as falhas baseadas em dois elementos que compõem os riscos, a consequência 

ou a probabilidade da falha (BHARADWAJ; SILBERSCHMIDT; WINTLE, 2012). 

Outra perspectiva do gerenciamento de riscos traz uma abordagem proativa para 

identificar, analisar e gerenciar todos os riscos potenciais relacionados a uma empresa com o 

objetivo desenvolver planos de contingência para mitigar consequências e garantir a 

continuação do processo crítico (LAI; LAU, 2012). 

O gerenciamento de riscos fornece às empresas um valioso tempo de preparação para 

alinhar seus recursos e minimizar os efeitos de interrupção e requer uma previsão do ambiente 

de trabalho, ou seja, fornecedores, mercado, inventários, concorrentes, legislação, logística e 

ambiente geográfico (SHARMA; BHAT, 2016). 

A metodologia de gerenciamento de riscos estabelece processos para determinar os 

riscos e prepara as empresas para responder a eventos de risco externos e internos, mantendo 

seus negócios eficientes e dinâmicos sem perder sua lucratividade (AQLAN; ALI, 2014). 

A literatura sobre gerenciamento de riscos mostra que um processo comum de 

gerenciamento de riscos é geralmente organizado em quatro etapas: identificação de riscos, 

avaliação de riscos, mitigação de riscos e controle dos riscos (AQLAN; ALI, 2014; 

KLEINDORFER; SAAD, 2005). 

3.3 ABORDAGENS EM GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Esta seção apresenta três abordagens para o gerenciamento de riscos, as quais são 

aplicadas nas organizações como modelos de gestão de riscos. 

  A primeira abordagem é o gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos, que tem 

sido aplicada como uma das principais metodologias de gestão de riscos, por sua abrangência 

em toda a cadeia de suprimentos das organizações. Devido a sua complexidade e extensão é 
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um método que tem sido objeto de diversas pesquisas e de crescente interesse pelos 

pesquisadores. 

A segunda abordagem é o gerenciamento de projetos, específica para o 

desenvolvimento de projetos, com aplicação em diversos setores industriais e serviços, que 

também tem sido aplicada nas organizações com o propósito de atingir os objetivos do projeto 

como custos, prazos e atendimento as especificações do projeto. 

A terceira abordagem é uma norma, a ISO 31000 (2019), que é resultado de uma 

pesquisa de quatro anos para identificar as melhores práticas de gerenciamento de riscos 

praticadas por diversas organizações privadas e públicas com o objetivo de propor um modelo 

padronizado de gerenciamento de riscos, que pode ser aplicado em qualquer organização. 

3.3.1 Gerenciamento de Riscos na Cadeia de Suprimentos 

O gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos integra as práticas de 

gerenciamento de riscos ao processo de estratégia e planejamento em toda cadeia de 

suprimento e que a escolha de uma estratégia apropriada é um passo importante, bem como a 

sua efetiva implementação depende de muitos fatores organizacionais (WAGNER; BODE, 

2008). 

As empresas devem ser capazes de responder rapidamente a eventos de riscos externos 

e internos e manter seus negócios eficientes e dinâmicos, portanto, isto requer uma 

compreensão profunda dos riscos da cadeia de suprimentos e como gerenciá-los (AQLAN, 

2014). 

Para gerenciar os riscos da cadeia de suprimentos, os riscos são considerados na forma 

de eventos para que possam ser identificados, analisados, avaliados, mitigados e monitorados 

(AQLAN; ALI, 2014). Portanto, a ocorrência de um evento é atribuída a um conjunto de 

fatores de riscos que podem levar a diferentes impactos, mas também pode representar 

mudanças no estado de um processo (MCGOVERN et al., 2006). 

Para reduzir os riscos na cadeia de suprimentos, dentre as diversas estratégias para 

proteger as cadeias de suprimentos, os gestores precisam escolher a estratégia de mitigação 

mais adequada aos riscos identificados (CHOPRA; SODHI, 2004). De acordo com Zsidisin e 

Ritchie (2009), as estratégias de mitigação podem ser divididas em quatro categorias 

principais: 

i. Elimine o risco, 

ii. Reduza a frequência e as consequências do risco,  
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iii. Transfira o risco por meio de seguro e compartilhamento 

iv. Aceite o risco 

 

O impacto de um incidente em uma cadeia de suprimentos depende da particularidade 

do incidente e da vulnerabilidade e exposição a perturbações graves decorrentes de riscos 

internos e externos à cadeia de abastecimento (CHRISTOPHER; PECK, 2004).  

A mitigação e controle da vulnerabilidade é o objetivo da gestão de risco da cadeia de 

abastecimento, que é definida como a identificação e gestão de riscos para a cadeia de 

abastecimento, por meio de uma abordagem coordenada entre os membros da cadeia de 

abastecimento para reduzir a vulnerabilidade da cadeia de abastecimento como um todo 

(JUTTNER; PECK; CHRISTOPHER, 2003).  

Um desafio importante da gestão de risco da cadeia de abastecimento reside na 

multiplicidade de riscos dentro de uma cadeia de abastecimento, sendo o aspecto central a 

identificação da relevância de um risco específico para uma cadeia de suprimentos (THUN; 

HOENIG, 2011) 

Portanto, um risco na cadeia de suprimentos ocorre devido à incerteza sobre o futuro 

de que um evento de risco inesperado possa afetar as operações da cadeia de suprimentos 

(WATERS, 2007). 

3.3.2 Gerenciamento de Riscos em Projetos 

O gerenciamento de projetos apresenta alta incerteza devido aos objetivos do projeto 

com determinadas durações e à estrutura temporária organizacional de um projeto, e neste 

sentido a maioria das empresas está ciente da importância de uma abordagem sistemática ao 

gerenciamento de riscos de projetos (BRINK, 2017; MIKLOSIK, 2015).  

O gerenciamento de riscos do projeto, como uma das principais disciplinas do 

gerenciamento de projetos, é definido como o processo sistemático de identificação, análise e 

resposta ao risco de potenciais eventos negativos relacionados ao projeto, mas que as 

consequências adversas interferem em um objetivo do projeto (PMI, 2004). 

Instituições como o Project Management Institute (PMI), ou Association of Project 

Management (APM) e British Standard Intitution (BSI) estão entre as instituições 

consideradas referências no Gerenciamento de Projetos por suas melhores práticas para o 
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gerenciamento dos riscos do projeto, que basicamente estão organizados de maneira 

sistemática com o objetivo de reduzir a exposição aos riscos (KUTSCH; HALL, 2010). 

Independentemente do modelo de Gerenciamento de Projetos, os processos de 

gerenciamento de riscos do projeto têm um elemento em comum, o processo realizado para 

planejamento e ações necessárias para reduzir a exposição ao risco (BEN-DAVID; RAZ, 

2001).  

Kutsch e Hall (2010) identificou entre as instituições referências em gerenciamento de 

projetos, que para o processo de gerenciamento de riscos são necessárias quatro etapas 

principais: 

i. Aplicar o planejamento de gerenciamento de riscos para definir quais atividades 

devem ser realizadas para abordar os riscos do projeto 

ii. Identificar quais riscos podem afetar os objetivos do projeto. 

iii. Analisar o risco para avaliar quantitativa ou qualitativamente as prováveis 

consequências dos riscos, bem como a probabilidade de ocorrência 

iv. Desenvolver procedimentos e técnicas para mitigar os riscos definidos  

Apesar das melhores práticas estabelecidas nos modelos considerados referências de 

gerenciamento do projeto demonstrarem ser um conjunto de procedimentos corretos, segui-los 

produzirá projetos gerenciados com eficácia e a falha no projeto é uma indicação de atenção 

inadequada aos procedimentos de gerenciamento do projeto (WILLIAMS, 2005). 

3.3.3 ISO 31000 – Norma Internacional para Gerenciamento de Riscos 

Desenvolvida por meio de um processo orientado por consenso ao longo de quatro 

anos, com a elaboração de sete rascunhos e a participação de centenas de profissionais de 

gerenciamento de riscos em todo o mundo, a ISO 31000 (2009) é uma norma que apresenta 

uma maneira nova e simples de pensar sobre riscos e gerenciamento de riscos, e tem como 

objetivo resolver as muitas inconsistências e ambiguidades existentes entre muitas abordagens 

e diferentes definições a respeito do gerenciamento de riscos (PURDY, 2010). 

De acordo com o objetivo estabelecido na ISO 31000 (2009), esta norma define os 

Princípios e Diretrizes para o Gerenciamento de Riscos, abrangendo uma ampla gama de 

partes interessadas as quais são responsáveis por desenvolver políticas de gestão de riscos, 

pelo gerenciamento dos riscos, pela análise da eficácia do gerenciamento dos riscos e 
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finalmente pelo desenvolvimento de procedimentos para o gerenciamento do risco (ISO 

31000, 2009). 

O gerenciamento de riscos faz parte de uma nova concepção de gerenciamento e, de 

acordo com a ISO 31000 (2009), o contexto de risco pode ser definido como: 

i. Efeito da incerteza nos objetivos; 

ii. Efeito é um desvio da expectativa - positiva e / ou negativa; 

iii. Risco é frequentemente expresso em termos de uma combinação entre impacto e 

evento (incluindo mudanças nas condições) associados à probabilidade de ocorrência; 

iv. Incerteza é o estado, mesmo parcial, de deficiência de informações relacionadas a um 

evento, sua compreensão, seu conhecimento, sua consequência ou probabilidade; 

v. Risco é frequentemente caracterizado por referência aos eventos e às possíveis 

consequências ou uma combinação dos mesmos. 

A ISO 31000 (2009) fornece outras definições associadas ao risco, por exemplo: 

1) Atitude em relação ao risco: a abordagem da organização para avaliar e, 

eventualmente, perseguir, reter, tirar ou afastar-se do risco; 

2) Gerenciamento de riscos: coordena para conduzir e controlar uma organização com 

relação às atividades de risco; 

3) Avaliação de risco: comparar os resultados da análise de risco para determinar o risco 

e ou a magnitude é aceitável ou tolerável.  

O processo de gerenciamento de riscos de acordo com a ISO 31000 (2009) é 

representado num fluxograma como o Processo de Gerenciamento de Riscos apresentado na 

Figura 4. 
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Figura 4: Processo de Gerenciamento de Riscos 
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Fonte: ISO 31000 (2009) 

De acordo com a ISO 31000 (2009), o processo de avaliação de riscos requer uma 

abordagem multidisciplinar uma vez que os riscos podem abranger uma gama ampla de 

causas e consequências. 



37 

 

As etapas do processo de avaliação de riscos da ISO 31000 (2009) estão abaixo 

descritas conforme o desencadeamento apresentado na Figura 4: 

 Identificação de riscos: é o processo de encontrar, reconhecer e registrar os riscos 

 Análise de riscos: é o entendimento do risco e a determinação das consequências e 

suas probabilidades 

 Avaliação de riscos: é a comparação dos níveis estimados de riscos com critérios de 

risco na definição do estabelecimento do contexto 

 Tratamento de riscos: é a definição da necessidade e priorização de tratamento 

 Monitoramento e análise crítica: é o contínuo monitoramento e análise crítica para 

atualização do processo de avaliação de riscos quando necessário 

 Comunicação e consulta: o processo de avaliação de riscos é fonte de informações 

para o desenvolvimento de procedimentos e comunicação às partes interessadas 

Embora a norma ISO 31000 (2009) tenha efetivamente integrado os princípios e 

práticas considerados mais eficazes por muitos especialistas e pesquisadores da área, o 

feedback da experiência de exemplos de crises organizacionais em vários setores deve levar 

os gerentes a questionar como eles a integrarão em sua estratégia organizacional (LALONDE; 

BOIRAL, 2012). 

3.4 FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Atualmente a avaliação e o gerenciamento de riscos são amplamente utilizados por 

meio de uma série de abordagens e métodos para avaliar e gerenciar riscos, os quais estão 

estabelecidos e apoiados por padrões e diretrizes, que ao longo do tempo foram amadurecidas 

através de pesquisas e aplicação (AVEN; ZIO, 2013). 

Tixier et al. (2002) apresenta que o gerenciamento de riscos é uma das maiores 

preocupações em operações industriais, e com base nesta constatação, identificou 62 

metodologias para o gerenciamento de riscos em ambientes industriais, apresentadas no 

Quadro 5, as quais foram desenvolvidas por autoridades competentes ou por empresas 

industriais.  

Quadro 5: Metodologias para análise de riscos 
Metodologias para Análises de Risco 

Categoria Nº Métodos Qualitativos Categoria Nº Métodos Quantitativos 

D
et

er
m

in
ís

t
ic

o 

1 Action Errors Analysis AEA  

D
et

er
m

in
ís

t
ic

o 

32 Accident Hazard Analysis AHI 

2 Checklist 33 Annex 6 of SEVESO II Directive 

3 
Concept Hazard Analysis CHA  

34 
Chemical Runaway Reaction 
Hazard Index RRHI 
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4 
Concept Safety Review CSR 

35 
Dow’s Chemical Exposure 
Index CEI 

5 
Failure Mode Effect Analysis 
FMEA  

36 
Dow’s Fire and Explosion 
Index FEI 

6 
Goal Orinted Failure Analysis 
GOFA  

37 
Fire and Explosion Damage 
Index FEDI 

7 
Hazard and Operability 
HAZOP  

38 
Hazard Identification and 
Ranking HIRA 

8 
Human Hazard and 
Operability   Human HAZOP 

39 
Instantaneous fractional loss 
index IFAL 

9 
Insurers involvement in risk 
reduction process 

40 
Methodology of domino effects 
analysis 

10 
Manager 

41 
Methods of potential risk 
determination and 
evaluation 

continua 
conclusão 

 

11 
Optimal Hazard and 
Operability OptHAZOP 

 

42 
Mond Fire Explosion and 
Toxicity Index FETI 

12 
Plant Level Safety Analysis 
PLSA 

43 
SAATY methodology 

13 
Potential domino effects 
identification 

P
ro

ba
bi

lís
ti

co
 

44 
Toxic Damage Index TDI 

14 
Preliminary Risks Analysis 
PRA 

45 
Defi method 

15 
Process Risk Management 
Audit PRIMA 

46 
Event Tree Analysis ETA 

16 
Profile Deviation Analysis 
PDA 47 

Fault Tree Analysis FTA 

P
ro

ba
bi

lís
ti

co
 

17 
Safety related questions for 
computer controlled plants 

D
et

er
m

in
ís

ti
co

 e
  

pr
ob

ab
ilí

st
ic

o 

48 
Maintenance Analysis MA  

18 Seqhaz Hazard Mapping SHM 49 Short Cut Risk Assessment 

19 
Sneak Analysis 

50 
Work Process Analysis Model 
WPAM 

20 Task Analysis TA 51 AVRIM2 
21 What if? Analysis 52 Facility Risk Review 

22 
Nicolet-Monnier 

53 
Failure Mode Effect Criticality 
Analysis FMECA 

23 
World Health Organisation 
WHO 

54 
IDEF3 

24 
Accident Sequences Precursor 
ASP  

55 
International Study Group on 
Risk Analysis ISGRA 

25 
Delphi Technique 

56 
IPO Risico Berekening 
Methodiek IPORBM 

D
et

er
m

in
ís

ti
co

 e
  

pr
ob

ab
ilí

st
ic

o 

26 
Earthquake safety of structures 
and installations in chemical 
industries 

57 
Method Organised Systematic 
Analysis of Risk Method 
(MOSAR) 

27 
Maximum Credible Accident 
Analysis MCAA 

58 
Probabilistic Safety Analysis 
PSA 

28 
Reliability Block Diagram RBD 

59 
Quantitative Risk Assessment 
QRA 

29 Safety Analysis SA 60 Rapid Ranking RR 

30 
Safety Culture Hazard and 
Operability SCHAZOP 61 

Rapid Risk Analysis Based 
Design RRABD 

31 
Structural Reliability Analysis 
SRA 62 

Risk Level Indicators RLI 

Fonte: Tixier et al. (2002) 
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Complementarmente, Tixier et al. (2002) classificam estas metodologias em dois 

grupos principais, um qualitativo e outro quantitativo, divididos em três categorias: 

determinístico, probabilístico e uma combinação probabilística e determinística, conforme 

apresentado no Quadro 6. 

 

 

 

Quadro 6: Classificação das metodologias 
Categoria Ambiente Organizacional 

Métodos determinísticos Leva em consideração os produtos, o equipamento e a quantificação de 
consequências para vários alvos, como pessoas, meio ambiente e 

equipamentos. Os métodos probabilísticos são baseados na probabilidade ou 
frequência de aparições de situações perigosas ou na ocorrência de um possível 

acidente. 
Métodos probabilísticos Concentram-se principalmente na probabilidade de falha do equipamento ou de 

seus componentes. Por um lado, métodos probabilísticos são usados para 
conduzir uma análise em uma parte restrita de uma planta. 

Métodos determinísticos e 
probabilísticos 

Por outro lado, métodos determinísticos e determinístico / probabilísticos 
combinados são usados para analisar toda organização industrial. 

Fonte: Tixier et al. (2002) 

Por fim, Tixier et al. (2002) constatam que a classificação dos métodos é baseada no 

tipo de saída de dados das etapas de identificação, avaliação e hierarquização, sendo a maioria 

dos métodos determinísticos, pois ao longo dos anos as indústrias e organizações públicas 

tentaram, inicialmente, quantificar danos e consequências de possíveis acidentes antes de 

entender por que e como eles poderiam ocorrer. 

Complementar à norma ISO 31000 (2009) referente ao Gerenciamento de Riscos, a 

norma relacionada à avaliação de riscos é a norma ISO 31010:2009, Gerenciamento de Riscos 

- Técnicas de Avaliação de Riscos, dispõe as técnicas que podem ser aplicadas na avaliação 

de riscos (BANK, 2017). 

Neste contexto, a ISO 31010 (2009) apresenta uma comparação das técnicas mais 

aplicadas nas organizações com seus pontos fortes e fracos relativos, e sua aplicabilidade para 

o processo de avaliação de riscos como pode ser observado no Quadro 7. 

Quadro 7: Processo de Avaliação de Riscos 

Ferramentas e técnicas 
Processo de avaliação de riscos 

Identificação 
de riscos 

Análise de riscos Avaliação 
de riscos Consequência Probabilidade Nível de risco 
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Brainstorming FA NA NA NA NA 
Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas 

FA NA NA NA NA 

DELPHI FA NA NA NA NA 
Listas de verificação FA NA NA NA NA 
Análise preliminar de perigos 
(APP) 

FA NA NA NA NA 

Estudo de perigos e 
operabilidade (HAZOP) 

FA FA A A A 

Análise de perigos e pontos 
críticos de controle (APPCC) 

FA FA NA NA FA 

Avaliação de risco ambiental FA FA FA FA FA 
Técnica estruturada "E se" 
(SWIFT) 

FA FA FA FA FA 

Análise de cenários FA FA A A A 
continua 

conclusão 
Análise de impactos no 
negócio 

A3 FA A A A 

Análise de causa raiz NA FA FA FA FA 
Análise de modos de falha e 
efeito 

FA FA FA FA FA 

Análise de árvore de falhas A N FA A A 
Análise de árvore de eventos A FA A A NA 
Análise de causa e 
consequência 

A  FA FA A A 

Análise de causa e efeito FA FA NA NA NA 
Análise de camadas de 
proteção (LOPA) 

A  FA A A NA 

Árvore de decisões NA FA FA A A 
Análise de confiabilidade 
humana 

FA FA FA FA A  

Análise Bow tie NA A  FA FA A  
Manutenção centrada na 
confiabilidade 

FA FA FA FA FA 

Sneak analysis (AS) e sneak 
circuit analysis (SCA) 

A NA NA NA NA 

Análise de Markov A FA NA NA NA 
Simulação de Monte Carlo NA FA NA NA FA 
Estatística Bayesiana e Rede 
de Bayes 

NA FA NA NA FA 

Curvas FN A FA FA A FA 
Índices de risco A FA FA A FA 
Matriz de probabilidade/ 
Consequência 

FA FA FA FA A  

Análise de custo/benefício A FA A A A 
Análise de decisão 
multicritérios (MCDA) 

A FA A FA A 

FA - Fortemente aplicável 
NA - Não aplicável 
A    - Aplicável 

Fonte: ISO 31010 (2009) 

A metodologia de avaliação de riscos é ampla e se baseia em muitas subdisciplinas, 

incluindo probabilidade e estatística, teoria da qualidade e confiabilidade, pesquisa 
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operacional, matemática discreta, modelagem de simulação e psicologia e, portanto, 

recomenda-se que especialistas em melhoria da qualidade, engenheiros de qualidade e 

confiabilidade, e gerentes de qualidade adicionem conhecimentos e habilidades de 

gerenciamento de riscos às suas habilidades profissionais (LUKO, 2014). 

3.5 QUALIDADE NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 

De acordo com Almeida e Toledo (1992), a qualidade é resultado de atividades 

desenvolvidas no processo de produção que compreende etapas básicas como o 

desenvolvimento do produto, o desenvolvimento do processo, a produção, a comercialização 

e as atividades de pós-vendas. 

Os critérios de qualidade permitem avaliar que o cumprimento desses critérios 

possibilita fazer declarações sobre a qualidade, em que atributos de qualidade são 

propriedades que podem ser usadas para avaliar a qualidade quando comparadas com valores 

de meta ou limite, ou seja, tornam-se critérios de qualidade (LOHRMANN; REICHERT, 

2013). 

Em termos práticos, a definição de qualidade mais amplamente difundida atualmente 

foi desenvolvida pela Organização Internacional de Padronização (ISO) na série de normas 

ISO 9000 (ISO 9000:2008). Para uma definição fundamental de qualidade recorre-se, 

portanto, à definição dada na série de normas ISO 9000 qualidade denota "o grau em que um 

conjunto de características inerentes atende aos requisitos". 

A revisão da ISO 9001:2008 destaca como foco importante das organizações a 

melhoria contínua de procedimentos e padrões para identificação das vulnerabilidades ao 

longo dos processos operacionais e garantir um consistente nível de qualidade (LAI; LAU, 

2012). 

Outra norma amplamente aplicada principalmente pela indústria automotiva, a ISO/TS 

16949 foi criada em 1999 pela International Automotive Task Force (IATF), a qual integrou 

os padrões de gerenciamento de qualidade da QS 9000 (América do Norte), VDA6.1 

(Alemanha), EAQF (França) e AVSQ (Itália) 19, concentra um conjunto de padrões técnicos 

mundiais comumente aceitos, que foram desenvolvidos de acordo com as experiências das 

indústrias automobilísticas na América do Norte, Europa e Japão (YEH; PAI; HUANG, 

2013). 

A norma ISO/TS 16949 apresenta algumas vantagens na implementação em 

comparação as normas ISO 9000, que inclui a redução de taxa de defeitos, aumento na taxa de 
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realização, redução de desperdício e status aprimorado da operação, que uma vez adotada 

pode melhorar significativamente vários aspectos dos processos da organização desde o 

pedido ao design do produto, aumentando a eficiência da fabricação e reduzindo os custos de 

produção (RUDIN, 2004).  

Em 2016, a ISO TS 16949:2009 é denominada como norma IATF 16949:2016 (1ª 

EDIÇÃO), que também a partir deste momento está desvinculada da International Standard 

Organization (ISO) e regida pela IATF como uma organização independente que define as 

suas próprias regras (RUSWANTO; SAROSO, 2018). 

Neste contexto, Vinodh (2012) constatou que devido às crescentes necessidades das 

indústrias automotivas em desenvolvimentos tecnológicos e à competição entre as indústrias 

para sobrevivência nos mercados globais, as organizações têm sido forçadas a desenvolver 

metodologias e técnicas voltadas para a redução de desperdícios e a taxa de falhas de seus 

produtos.  

Ao longo dos anos, as empresas do setor automotivo têm aplicado o FMEA (Failure 

Mode and Effect Analysis) para desenvolver seus processos, mas a Norma ISO TS16949:2009 

já exigia a aplicação do FMEA como ferramenta no processo de avaliação de riscos em toda a 

cadeia de suprimentos durante o desenvolvimento de um novo produto (DFMEA) e 

desenvolvimento do processo produtivo (PFMEA), o que levou a considerar a metodologia 

FMEA como a principal ferramenta a ser aplicada no processo de avaliação de riscos (DE 

AGUIAR; SALOMON; MELLO; SALGADO, 2015). 

Portanto, a adoção da metodologia FMEA como ferramenta de apoio de decisão no 

processo de avaliação de riscos tem contribuído diretamente na confiabilidade dos produtos, 

processos e, indiretamente, no sucesso da organização (VINODH, 2012). 

3.5.1 FMEA  

A metodologia FMEA ou Método para Análise de Modos de Falha surgiu na NASA 

na década de 60 como um método formal para análise de confiabilidade em sistemas (LIU; 

YOU; DUAN, 2019; STAMATIS, 2003). Desde a sua primeira utilização, o FMEA tem cada 

vez mais sido aplicado em diversos setores como a indústria militar, automotiva, da saúde e 

serviços (LIU; YOU; DUAN, 2019). 

O FMEA é um método que examina possíveis falhas em produtos ou processos, 

aplicado em muitos sistemas de Gerenciamento de Qualidade, tendo como questão importante 

a determinação das prioridades de risco dos modos de falha (CHIN et al., 2009). 
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Comparativamente a outras ferramentas de gerenciamento de confiabilidade, o FMEA 

tem como vantagem avaliar processos de alto risco bem como é aplicada como ferramenta da 

melhoria da qualidade de processos produtivos (PFMEA) e design de produtos (DFMEA) 

(LIU; YOU; DUAN, 2019). 

 Um dos objetivos principais do FMEA é a correção dos modos de falhas antes que 

cheguem aos clientes, ou seja, uma ferramenta preventiva a fim de que as principais falhas 

que afetam a percepção do cliente sejam solucionadas ainda nas etapas de desenvolvimento 

do produto e do processo de produção (BOWLES; PELÁEZ, 1995).  

O FMEA tem como principais etapas a análise do processo, produto ou serviço, por 

meio da identificação dos possíveis modos de falha, a frequência que ocorrem, a severidade e 

formas detecção. Tradicionalmente, o FMEA utiliza uma metodologia de classificação do 

Número de Prioridade de Risco ou Risk Priority Number (RPN), através da multiplicação dos 

três fatores de probabilidade de falha que são a Severidade, a Ocorrência e a Detecção das 

falhas (PILLAY; WANG, 2003).  

De acordo com Pillay e Wang (2003), o procedimento básico para realização do 

FMEA deve seguir as etapas básicas para sua realização, de acordo com o Fluxograma de 

FMEA apresentado na Figura 5. 

Figura 5: Fluxograma Processo FMEA 
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Coletar os componentes e 
informações das funções de 

processo

Determinar os potenciais 
modos de falhas

Determinar os efeitos de cada 
falha

Determinar as causas de cada 
falha

Definir ranking 
de probabilidade

Lista atual do controle de 
processo

Definir o 
ranking de 
severidade

Definir o ranking de detecção

Calcular o RPN

Requer ações corretivas?

        não

Determinar ações corretivas 
recomendadas

Modificação

Relatório 
FMEA

 

Fonte: Pillay e Wang (2003) 

3.5.2 PFMEA 

Na década de 1920, a técnica Process FMEA (PFMEA) ou FMEA de Processo foi 

relatada pela primeira vez, mas tendo seu uso mais significativo registrado e documentado no 

início da década de 1960 pela NASA para melhora da confiabilidade de equipamentos 

militares, e no início dos anos 1970 a indústria automotiva inicia sua aplicação, sendo a partir 

dos anos 1990 utilizada intensamente para o aumento da confiabilidade e qualidade dos 

processos produtivos, bem como na revisão da segurança do design dos produtos 

(JOHNSON; KHAN, 2003).  
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Considerada uma das ferramentas core para a implementação e manutenção o Sistema 

de Gestão da Qualidade (SGQ) com base na norma IATF 16949:2016 (1ª EDIÇÃO), a 

estrutura para aplicação do PFMEA na indústria automotiva é definida no manual de 

referência "Análise de modo e efeito de falha potencial" emitida pelo Automotive Industry 

Agency Group (AIAG) para identificação, prevenção e correção de falhas antes do início de 

um novo processo de produção (BANDUKA; VEŽA; BILIĆ, 2016). 

De acordo com o Manual FMEA (AIAG, 2008), a realização do PFMEA deve ocorrer 

por meio de uma equipe multidisciplinar estabelecida, que é conduzida pelo líder da equipe ou 

engenheiro responsável, o qual tem a habilidade de facilitação e conhecimento do processo 

PFMEA, mas também é responsável por selecionar os membros da equipe com experiência 

relevante e autoridade necessária. 

O Manual FMEA (AIAG, 2008), preconiza que a equipe deve estabelecer o escopo, o 

qual define os limites de análise do PFMEA de acordo com o tipo de FMEA a ser 

desenvolvido: 

i. FMEA de Sistema: deve tratar todas as interfaces e interações entre sistemas, 

subsistemas, o ambiente e o cliente. São exemplos de Sistemas: Sistema 

Chassi, Sistema Interior de Veículo, Sistema Motor e Transmissão. 

ii. FMEA de Subsistema: deve tratar todas as interações entre os componentes de 

subsistemas e interações com outros sistemas e subsistemas. São exemplos de 

subsistema o subsistema suspensão dianteira que é o subconjunto do sistema 

chassi. 

iii. FMEA de Componente: é um subconjunto de um FMEA de Subsistema. Um 

exemplo é a pastilha de freio que é um componente do conjunto freios que é 

um subsistema do sistema chassis. 

A consistência do PFMEA tem relação direta com o Fluxograma do Processo, o qual 

deveria incluir todas as operações de fabricação. Neste momento a equipe pode executar uma 

avaliação de risco preliminar para identificar quais destas operações podem ter um impacto na 

fabricação e montagem do produto e deveriam ser incluídas no PFMEA (MANUAL AIAG, 

2008). 

Os clientes também precisam ser definidos e podem ajudar de forma robusta a auxiliar 

na determinação dos efeitos dos correspondentes modos de falha. Estes clientes principais 

são: o usuário final do produto, os centros de fabricação e montagem, a fabricação em cadeia 
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de suprimentos e, por fim, as agências governamentais que regulam especificações de 

segurança e ambientais (MANUAL AIAG, 2008). 

Antes de iniciar o processo PFMEA, a equipe pode ainda necessitar de outras fontes 

de informação, como o FMEA de projeto (DFMEA), desenhos e registros do projeto, matriz 

de inter-relacionamentos, não conformidades internas e externas e histórico da qualidade e 

confiabilidade. Uma revisão histórica deveria ser a primeira informação a ser realizada, como 

lições aprendidas na implementação de projetos e processos anteriores, ou informações 

referentes a melhores práticas de padrões, métodos de verificação ou sistemas a prova de 

erros, que podem ser úteis na classificação da severidade, ocorrência e detecção (MANUAL 

AIAG, 2008) 

Finalmente, a realização do PFMEA se dá pela aplicação do formulário, que funciona 

como um guia para documentar as análises da equipe que irá analisar os riscos dos modos de 

falhas identificados. A classificação de risco é obtida na atribuição de índices de classificação 

de riscos no intervalo de 1-10, que são obtidos através das tabelas padrão para a indústria 

automotiva para classificação da Severidade (S), Ocorrência (O) e Detecção (D) e, finalmente, 

a realização do cálculo de RPN, que é o produto de SxOxD, com resultados variando de 1 a 

1000 (MANUAL AIAG, 2008). 

O Quadro 8 apresenta os critérios para a Avaliação e Classificação da Severidade do 

efeito no produto (Efeito no Cliente) e efeito no processo (Efeito na Fabricação / Montagem), 

conforme descrito no Manual FMEA (AIAG, 2008). 

 

 

 

Quadro 8: Critério de Avaliação da Severidade 
Critérios de Avaliação de Severidade - PFMEA 

Efeito 

Critérios:  
Severidade do 

 Efeito no Produto 
(Efeito no Cliente) 

Classificação Efeito 

Critérios: 
Severidade do 

Efeito no Processo 
(Efeito na 

Fabricação/Montagem) 

Falha em 
atender a 
requisitos 

de segurança 
e/ou 

regulatórios 

Modo de falha potencial 
afeta a operação segura do 
veículo e/ou envolve não-
conformidade com 
regulamentação 
governamental, sem aviso 

10 

Falha em 
atender a 
requisitos 
de 
segurança 
e/ou 

Pode trazer perigo ao 
operador (de máquina ou 
montagem), sem aviso 
prévio. 
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prévio. regulatórios 

Modo de falha potencial 
afeta a operação segura do 
veículo e/ou envolve não-
conformidade com 
regulamentação 
governamental, com aviso 
prévio. 

9 

Pode trazer perigo ao 
operador (de máquina ou 
montagem), com aviso 
prévio. 

Perda ou 
Degradação 
da Função 
Primária 

Perda da função primária 
(veículo inoperável, não 
afeta a operação segura do 
veículo). 

8 
Interrupção 
Maior 

100% dos produtos podem 
ser refugados. Parada da 
linha de produção ou parada 
de embarque (expedição). 

Degradação da função 
primária (veículo operável, 
mas com um nível 
reduzido de desempenho). 

7 
Interrupção  
Significante 

Uma parcela do lote de 
produção pode ser refugada. 
Desvio do processo 
primário, incluindo 
velocidade reduzida da 
linha de produção e 
acréscimo de mão de obra. 

Perda ou 
Degradação 
da Função 
Secundária 

Perda da função secundária 
(veículo operável, mas as 
funções de 
conforto/conveniência 
estão inoperáveis). 

6 

Interrupção 
Moderada 

100% do lote de produção 
pode ser retrabalhado fora 
da linha e aceito. 

Degradação da função 
secundária  
(veículo operável, mas as 
funções de 
conforto/conveniência 
apresentam um nível 
reduzido de desempenho). 

5 

Uma parcela do lote de 
produção pode ser 
retrabalhada fora da linha e 
aceito. 

Incômodo 

Aparência ou ruído 
audível, veículo operável, 
item não conforme e 
percebido pela maioria dos 
clientes (>75%). 

4 

Interrupção 
Moderada 

100% do lote de produção 
pode ser  
retrabalhado na estação, 
antes de ser processado. 

Aparência ou ruído 
audível, veículo operável, 
item não conforme e 
percebido por muitos 
clientes (>55%). 

3 

Uma parcela do lote de 
produção pode ser 
retrabalhada na linha, antes 
de ser processado. 

Aparência ou ruído 
audível, veículo operável, 
item não conforme e 
percebido por clientes 
observadores (<25%). 

2 
Interrupção 
Menor 

Ligeira inconveniência para 
o  
processo, operação ou 
operador. 

Nenhum 
Efeito 

Nenhum efeito perceptível 1 
Nenhum 
Efeito 

Nenhum efeito perceptível. 
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Fonte: adaptado Manual FMEA AIAG (2008) 

Já o Quadro 9 apresenta os critérios para a avaliação da ocorrência e classificação da 

probabilidade de falha de acordo com a relação itens (ocorrências de causa) por veículos, 

conforme descrito no Manual FMEA (AIAG, 2008). 

Quadro 9: Critério de Avaliação de Ocorrências 

Critérios de Avaliação de Ocorrências de PFMEA 

Probabilidade 
de Falha 

Critérios: Ocorrência de Causa - 
PFMEA (itens/veículos) 

Classificação 

Muito Alta ≥ 100 por mil 
≥ 1 em 10 

10 

Alta 

50 por mil 
1 em 20 

9 

20 por mil 
1 em 50 

8 

10 por mil 
1 em 100 

7 

Moderada 

2 por mil 
1 em 500 

6 

0,5 por mil 
1 em 2.000 

5 

0,1 por mil 
1 em 10.000 

4 

Baixa 

0,01 por mil 
1 em 100.000 

3 

≤ 0,001 por mil 
1 em 1.000.000 

2 

Muito Baixa A falha é eliminada através de 
controle preventivo 

1 

Fonte: adaptado Manual FMEA AIAG (2008) 

O Quadro 10, por sua vez, apresenta os critérios para a avaliação e classificação da 

detecção de falha em relação a probabilidade de detecção, conforme descrito no Manual 

FMEA (AIAG, 2008). 

Quadro 10: Critério de Avaliação da Detecção 
Critérios de Avaliação de Detecção de FMEA de Processo 

Oportunidade de 
Detecção 

Critérios: 
Probabilidade de Detecção por  

Controle de Processo 
Classificação 

Probabilidade 
 de  

Detecção 

Nenhuma oportunidade de 
detecção 

Nenhum Controle de Processo. Não se 
pode detectar, ou não está analisado. 

10 
Praticamente 
Impossível 

Improvável detectar em 
qualquer estágio 

Modo de Falha e/ou Erro (Causa) não é 
facilmente detectável (por exemplo, 
auditorias aleatórias). 

9 Muito Remota 

continua 

conclusão 
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Detecção do Problema Pós-
processamento 

Detecção do modo de falha pós-
processamento, pelo operador, através de 
meios visuais/táteis/audíveis. 

8 Remota 

Detecção do problema na 
origem 

Detecção do modo de falha, na estação, 
pelo operador, através de meios 
visuais/táteis/audíveis, ou pós-
processamento, através do uso de medição 
por atributo (passa/não-passa, verificação 
de torque manualmente/por chave de 
estalo etc.). 

7 Muito Baixa 

Detecção do Problema Pós-
processamento 

Detecção do modo de falha, pós-
processamento, pelo operador, através do 
uso de medição por variável, ou na 
estação, pelo operador, através do uso de 
medição por atributo (passa/não-passa, 
verificação de torque manualmente/por 
chave de estalo, etc.). 

6 Baixa 

Detecção do problema na 
origem 

Detecção do modo de falha ou Erro 
(Causa) na estação, pelo operador, através 
do uso de medição por variável, ou por 
controles automáticos na estação, que 
detectarão peças discrepantes e notificarão 
o operador (luz, campainha, etc.). 
Medição realizada no setup e verificação 
da primeira peça (somente para causas de 
setup).  

5 Moderada 

Detecção do Problema Pós-
processamento 

Detecção do modo de falha pós-
processamento, por controle automáticos, 
que detectarão peças discrepantes e 
travarão a peça, para impedir 
processamento subsequente. 

4 
Moderadamente 

 Alta 

Detecção do Problema na 
Origem 

Detecção do modo de falha na estação, por 
controles automáticos, que detectarão 
peças discrepantes e automaticamente 
travarão a peça na estação, para impedir 
processamento subsequente. 

3 Alta 

Detecção do Erro e/ou 
Prevenção do Problema 

Detecção de Erro (Causa), na estação, por 
controles automáticos, que detectarão o 
erro e impedirão que a peça discrepante 
seja produzida. 

2 Muito Alta 

Detecção não aplicável. 
Prevenção do Erro.  

Prevenção de Erro (Causa) como resultado 
do projeto do dispositivo de fixação, 
projeto da máquina, ou projeto da peça. 
Peças discrepantes não podem ser 
produzidas porque o item foi tornado à 
prova de erro, pelo projeto do 
processo/produto. 

1 
Praticamente  

Certa 

Fonte: adaptado Manual FMEA AIAG (2008) 

Ao final da classificação de risco e obtenção do RPN, a equipe deve decidir se ações 

recomendadas são necessárias, ou se considera que os controles de prevenção e detecção 

mantém o risco sob controle (MANUAL FMEA AIAG, 2008). 

O manual de referência para o FMEA AIAG (2008), recomenda que o PMEA é um 

documento que requer constante atualização, principalmente quando houverem novas 
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informações ou alterações de produto ou no processo de produção. O Quadro 11 apresenta um 

modelo de PFMEA, conforme Manual AIAG (2008). 

Quadro 11: Modelo de PFMEA 
FEMA DE PROCESSO Número FMEA 

  
Página: __________ de 
__________  

Item______________ Responsabilidade pelo Processo Elaborado por 
Ano Modelo Programa 
___________ Data Chave Data FMEA 
Equipe Central 
_________________ 

  
Resultado das Ações 

Etapa do processo 
Função 
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Fonte: adaptado Manual AIAG (2008) 

3.6 INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A GESTÃO DA QUALIDADE E 

GERENCIAMENTO DE RISCOS  

Para atingir o objetivo de integração das ferramentas para a gestão da qualidade e 

gerenciamento de riscos, esta seção aborda as técnicas necessárias para que esta integração 

seja aplicada adequadamente. 

Os modelos integrativos têm sido aplicados para solucionar diversos problemas, como 

apresentado por Pillay e Wang (2003), ao introduzir uma etapa anterior ao FMEA com base 

na lógica fuzzy para propor uma nova metodologia para a determinação das prioridades das 

ações sem a necessidade de calcular o RPN. 

Oliveira, Paiva e Almeida (2010) apresenta em sua pesquisa um modelo conceitual 

para mapeamento de falhas integrando técnicas como o mapeamento de processos, a análise 

de processos críticos por especialistas (APCE), a análise de árvore de falhas (FTA) e o 

FMEA, com o propósito de aplicar o modelo conceitual num caso prático em um cartório 

extrajudicial para lavratura de escrituras imobiliárias. 

Esta pesquisa propõe uma abordagem de integração de técnicas e ferramentas as quais 

ajudam a direcionar os esforços das organizações a aplicar seus recursos de acordo com o 
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nível de risco que está sendo avaliado, tornando o processo PFMEA especializado nos riscos 

mais críticos que afetam o processo produtivo e os clientes. 

A integração permite distinguir os riscos críticos dos nãos críticos por meio da APCE 

(Análise dos Processos Críticos por Especialistas), que é a mesma equipe que irá realizar o 

processo PFMEA. Com base no Manual FMEA AIAG (2008), os PFMEAs devem ser 

analisados por meio de Sistemas, Subsistemas e componentes. Neste caso, a aplicação do 

PFMEA ocorrerá nos Sistemas, os quais serão submetidos a análise dos especialistas, com o 

objetivo de determinar os sistemas críticos que deverão ser submetidos a avaliação de riscos 

pelo processo PFMEA. Os sistemas classificados como baixo e médio riscos serão avaliados 

por outras ferramentas de avaliação de riscos, e que não necessitam ser realizados por um 

painel de especialistas, mas por equipes operacionais. 

 3.6.1 Mapeamento de Processos 

O mapeamento de processos é um dos métodos mais aplicados atualmente por sua 

relativa simplicidade de realização, e consiste na estruturação de um modelo que representa as 

relações entre as atividades, pessoas, informações e materiais envolvidos em um processo que 

se pretende implementar ou identificar oportunidades de melhoria (COLQUHOUN, 1996). 

Hunt (1996) apresenta que o mapeamento de processos tem como objetivo mapear um 

processo organizacional para a implantação de uma nova estrutura ou melhorar os processos 

que já existem, ao comparar a estrutura atual à projeção de uma nova estrutura para obter uma 

mudança organizacional. 

Para o gerenciamento de processos, o mapeamento dos processos se faz necessário 

para que por meio de sua visualização se tenha a dimensão das atividades e as sequências 

pelas quais são realizadas para entrega de um produto ou serviço (MELLO; SALGADO, 

2005). 

Tseng, Qinhai e Su (1999), sugere que para simplificar e facilitar o mapeamento de 

processos seja utilizada a linguagem gráfica para descrever de maneira precisa e detalhada as 

interfaces mapeadas do processo. 

Soliman (1998) apresenta que o mapeamento de processos é uma técnica usada para 

detalhar os processos, concentrando-se nos elementos importantes e suas influências no 

processo, e que pode ser realizado em três etapas: 

i. Identificação de produtos e serviços e seus processos relacionados. Os 

pontos inicial e final dos processos são identificados nesta etapa. 
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ii. Coleta e preparação de dados. 

iii. Transformar os dados em representação visual, a fim de identificar 

gargalos, atividades desperdiçadas, atrasos e duplicação de esforços. 

Oliveira, Paiva e Almeida (2010), apresenta que na literatura há diversos tipos de 

técnicas de mapeamento de processos, sendo ponto chave a identificação adequada da técnica 

para a situação a qual será aplicada. 

Dentre as técnicas mais aplicadas de acordo com Leal, Pinho e Corrêa (2003) e Mello 

e Salgado (2005), estão: 

1- Fluxograma de processo registrado através de simbologia padronizada 

2- Mapofluxograma para apresentação do processo onde o mesmo se desenvolve 

3- Mapa do serviço para representar cronologicamente as tarefas e atividades realizadas 

para gestão do serviço 

4- Diagrama tartaruga que representa as entradas, saídas, indicadores, pessoas e métodos 

envolvidos e utilizados. 

Em seu trabalho de integração de técnicas de análises de falhas, Oliveira, Paiva e 

Almeida (2010) aplicaram o fluxograma para integração de metodologias e ferramentas de 

análise de processos críticos e identificação de falhas, para desta forma obter a visualização 

gráfica proposta de metodologia aplicada numa empresa de prestação de serviços. A Figura 6 

apresenta um modelo integrativo de Mapeamento de Processos aplicando o fluxograma. 
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Figura 6: Proposta de Modelo Integrativo de Mapeamento de Processos 

FMEA DE PROCESSO

N
ív

el
 d

e 
D

et
al

ha
m

en
to

Mapemanto de 
Processos

Definição do 
processo a ser 

mapeado, da técnica 
de mapeamento a ser 
utilizada e realização 

do mapeamento

APCE 

Análise de 
processos 

críticos por 
especialistas

FTA 

Decomposição 
da falha 

(evento de 
topo) e suas 

origens

FMEA

Análise dos efeitos 
das falhas primárias 

e intermediárias

1

32

4

_

+

1

3

2

4

P-1

P-3
P-4P-2

P-9

P-10

P-12

P-13

P-8

P-14 P-11

 

Fonte: adaptado de Oliveira, Paiva e Almeida (2010) 

 

3.6.2 Análise dos processos críticos por especialistas 

A Análise dos Processos Críticos (APCE) por especialistas proposto por Oliveira, 

Paiva e Almeida (2010) tem como objetivo identificar através da aplicação do mapa de 

processos, as etapas críticas dos processos e as potenciais falhas do sistema que será 

analisado, as quais impactam negativamente os processos produtivos e o cliente que, neste 

caso, podem ser o cliente final ou uma exigência legal que impeça a aplicação do produto. A 

Figura 7, apresenta o método APCE, que destaca duas etapas distintas, a análise entre 

processos e a análise intra-processo e suas respectivas atividades e desdobramentos, como a 

identificação de etapas e recursos, a ordenação das prioridades de acordo com a criticidade e a 
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segmentação para em categorias de criticidade similares, e consequente segregação das 

categorias de menor importância ou não críticas. 

Figura 7: Método APCE 

:  
Fonte: adaptado de Oliveira, Paiva e Almeida (2010) 

Pinheiro, Farias e Lima (2013) apresentam que a técnica de painel de especialistas tem 

sido aplicada em psicologia, administração e ciências sociais em geral, em que sua abordagem 

de pesquisa o painel de especialista foi aplicado para coleta de dados com a premissa de obter 

informações confiáveis e reduzir o viés metodológico.  

Nogueira e Fuscaldi (2018) destacam que a metodologia painel de especialistas podem 

ocorrer através de workshops ou seminários com especialistas, e tem como objetivo estimular 

o compartilhamento de ideias e conhecimentos ao longo de um curto período de tempo para 

produzir uma reflexão estratégica de determinado tema. 

3.7 ANÁLISE AHP  

A metodologia AHP (Analytic Hierarchy Process) é uma ferramenta simples que foi 

desenvolvida pela primeira vez no campo da ciência gerencial por Saaty (1980), para ajudar 

os gerentes a tomar decisões mais eficazes em muitas áreas de gerenciamento e planejamento 

de negócios, estruturando e avaliando a atratividade relativa de opções ou alternativas 

concorrentes (HANDFIELD et al., 2002). 

O AHP é baseado no princípio newtoniano e cartesiano do pensamento e busca 

decompor a complexidade dividindo o problema em fatores, os quais podem ser decompostos 

em novos fatores até atingir os níveis inferiores e, por fim, estabelecer relações claras e 

dimensionais, possíveis de serem sintetizadas (COSTA, 2002).  

O AHP é uma poderosa ferramenta da ciência do gerenciamento que se mostrou útil na 

estruturação de decisões complexas, pois uma das vantagens do AHP para o usuário inclui sua 

confiança em dados de julgamento gerenciais facilmente obtidos, e sua capacidade de 
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identificar inconsistências em julgamentos e percepções gerenciais (CALANTONE; DI 

BENEDETTO; SCHMIDT, 1999).  

Outra vantagem da AHP é por sua capacidade de lidar com critérios qualitativos e 

quantitativos, e sempre que uma meta para uma decisão possa ser claramente declarada um 

conjunto de critérios relevantes pode ser determinado e um conjunto de alternativas pode ser 

descrito usando esses critérios (SAATY, 1980).  

Saaty (1980) estabelece que o método AHP pode ser estruturado em hierarquias, sendo 

o primeiro nível correspondente ao objetivo geral do problema, no nível abaixo os critérios 

para a comparação par a par e o terceiro nível as alternativas que serão analisadas. A Figura 8 

apresenta a hierarquia básica para análise AHP. 

Figura 8: Exemplo de estrutura básica AHP 

Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4

Alternantiva 1 alternativa 2 Alternantiva 3 Alternativa 4

Objetivo da Matriz Comparação

 

Fonte: Adaptado Saaty (1980) 

A estrutura hierárquica usada na formulação do modelo AHP pode permitir que todos 

os membros da equipe de avaliação visualizem o problema sistematicamente em termos de 

critérios e subcritérios relevantes para, finalmente, comparar e determinar sistematicamente as 

prioridades dos critérios e subcritérios (TAM; TUMMALA, 2001). 

De acordo com Tummala e Wan (1994), o processo de modelagem da AHP apresenta 

quatro fases para estruturação do problema de decisão, medição e coleta de dados, 

determinação dos pesos normalizados e solução de síntese para o problema: 
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1- Estruturação do problema: esta fase envolve a formulação de uma hierarquia 

apropriada do modelo AHP, que consiste na meta, fatores estratégicos, critérios 

e subcritérios e as alternativas. 

2- Medição e coleta de dados:  é necessário a formação de uma equipe de 

avaliadores para a atribuição de comparações aos pares aos fatores 

estratégicos, critérios e subcritérios usados na hierarquia do AHP. A escala de 

nove pontos como sugerido por Saaty (1980) é usado para atribuir 

comparações aos pares de todos os elementos em cada nível da hierarquia. O 

Quadro 12 apresenta a escala Saaty para determinação do auto vetor, que 

indica quantas vezes um elemento é mais importante ou dominante comparado 

aos demais elementos. 

Quadro 12: Escala Fundamental de Saaty 
1 Igual Importância As duas atividades contribuem igualmente para o objetivo 

3 
Importância pequena de uma sobre 

a outra 
A experiência e o juízo favorecem uma atividade em 

relação à outra 

5 
Importância grande ou essencial A experiência ou juízo favorece fortemente uma atividade 

em relação à outra 

7 
Importância muito grande ou 

demonstrada 
Uma atividade é muito fortemente favorecida em relação 

à outra. Pode ser demonstrada na prática. 

9 
Importância absoluta A evidência favorece uma atividade em relação à outra, 

com o mais alto grau de segurança. 

2,4,6,8 
Valores Intermediários Quando se procura uma condição de compromisso entre 

duas definições. 

Fonte: adaptado de Saaty (1980) 
 

3- Determinando o autovalor: as matrizes de julgamento de comparação por pares 

obtidas são combinadas usando a abordagem da média geométrica em cada 

nível da hierarquia para obter as matrizes de julgamento por comparação onde 

cada uma dessas matrizes é então convertida no maior problema de autovalor 

correspondente é resolvida para encontrar os pesos de prioridade normalizados 

e únicos para cada critério. A razão de consistência (CR) é obtida para cada 

matriz, sendo o (CR) menor que 0,1.  

4- Para finalizar a análise de julgamentos de todos os especialistas, é realizado a 

Agregação de Prioridades Individuais que através da média aritmética ou 

geométrica, como procedimento para obtenção de um vetor de prioridades que 

sintetize todos os julgamentos dos avaliadores, quando todos têm o mesmo 

peso ou importância.  
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O método AHP é uma metodologia que tem sido aplicada em diversas áreas, como por 

exemplo ajudar os gerentes a estruturar o problema de integrar dimensões ambientais nas 

decisões de avaliação e seleção de fornecedores, ao resolver o problema de triagem e 

avaliação do desempenho de fornecedores de serviços ambientais pela área de compras 

(HANDFIELD et al., 2002) 

Tam e Tummala (2001) também propôs a aplicação do AHP para seleção de 

fornecedores do setor de telecomunicações após a desregulamentação do mercado realizada 

em Hong Kong em junho de 1995, que provocou o aumento concorrência no setor e exigindo 

das empresas a oferecerem melhores e mais variados serviços a custos mais competitivos. 

  Por fim, a aplicação dos métodos para tomada de decisão através da metodologia 

AHP, que consideram os aspectos subjetivos e intangíveis dos critérios a serem considerados 

na tomada de decisão, tem sido aplicada em diversos setores como em planejamento, na 

alocação de recursos, na resolução de conflitos diversos (SUBRAMANIAN; 

RAMANATHAN, 2012). 
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4.  MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo se refere a apresentação da organização a ser estudada e os métodos que 

serão utilizados para atingir o objetivo geral bem como os objetivos específicos da pesquisa. 

De acordo com Ciribelli (2003), o método científico direciona o pesquisador em seu 

projeto de trabalho de forma que ele tenha a liberdade para estabelecer os instrumentos que 

melhor se aplicam ao tipo de pesquisa com o objetivo de obter resultados confiáveis e 

possibilidade de serem generalizados. 

O que se busca nesta etapa é apresentar o caminho e os passos que se desdobrarão ao 

longo do projeto e a explicação minuciosa de toda ação desenvolvida no método, com a 

explicação do tipo de pesquisa, dos instrumentos utilizados, da divisão do trabalho, das 

formas de tabulação e do tratamento dos dados (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 

2010). 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa qualitativa busca a interpretação dos fenômenos numa relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, em que o processo e seu significado são os principais focos 

(KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010). Tendo o fenômeno como objetivo de pesquisa, 

a pesquisa qualitativa tem como características descrever, compreender e explicar um 

determinado fenômeno, e buscar resultados os mais confiáveis possível (GERHARDT, 2009).  

Isto posto, esta pesquisa tem como natureza qualitativa pela profundidade e 

compreensão dos fenômenos, bem como ênfase na análise dos processos envolvidos 

(DENZIN; LINCOLN, 2006).  

Quanto aos objetivos, esta pesquisa é do tipo exploratória para melhor entendimento 

do problema quando não se conhece as variáveis importantes a examinar, e para 

aprimoramento de ideias pela formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores (GIL, 2008).  

Quanto aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa classifica-se como uma 

pesquisa de campo, pela integração dos dados obtidos na Revisão da Literatura, da Análise 

Bibliométrica, da Pesquisa Documental e da Pesquisa de Campo, onde o pesquisador busca a 

informação diretamente com a população de pesquisa, onde o fenômeno ocorre para reunir 

um conjunto de informações a serem documentadas. 
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4.2 EMPRESA ESTUDADA 

A empresa escolhida para esta pesquisa é uma empresa do setor automotivo, situada 

no estado do Rio de Janeiro na região Sul Fluminense. 

A área de pesquisa é o departamento de manufatura e logística, que responde pela 

fabricação, engenharia industrial, planejamento logístico e de manufatura. Também é 

responsável pelos produtos atualmente em produção, além de desenvolver novos processos de 

fabricação para atender as necessidades de produção de novos produtos, ou atualizações e 

modificações necessárias para atendimento de produtos customizados de acordo com as 

necessidades dos clientes. 

Este departamento é fundamental para a organização, pois responde por toda cadeia de 

suprimentos, fabricação e entrega dos veículos aos clientes, bem como desenvolve novos 

processos produtivos para atender às demandas do mercado, legislação e normas internas de 

segurança, qualidade e produtividade. 

Também é responsável pela realização dos FMEA de Processo ou PFMEA, sempre 

que novos produtos, processos, demandas organizacionais ou legais requerem modificações 

significativas nos processos produtivos.  

A realização desta atividade é desenvolvida por equipes multifuncionais, previamente 

treinadas, para a realização do PFMEA. Estes profissionais pertencem a diversas áreas, como 

de processos produtivos, produção, qualidade, engenharia e logística. Estes profissionais se 

reúnem para analisar as alterações nos projetos dos produtos e os impactos nos processos 

produtivos e, desta forma, realizam o processo de avaliação de riscos através do PFMEA. 

4.3 ESTRUTURAÇÃO DO MÉTODO DE PESQUISA 

A estruturação do método de pesquisa que será desenvolvida está alinhada com os 

objetivos específicos e possui cinco etapas, conforme apresentado na Figura 9. Cada etapa da 

metodologia será apresentada nas seções 3.3.1 a 3.3.5. 
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Figura 9: Estrutura do método de pesquisa 

Pesquisa Documental

Questionário de Pesquisa

Análise AHP

Proposição de Integração de 
Ferramentas de Avaliação de 

Riscos ao PFMEA  

Fonte: o autor (2019) 

4.3.1 Pesquisa Documental 

A pesquisa documental consiste em representar o conteúdo de um documento por 

outra perspectiva diferente do original, de maneira conveniente por meio de procedimentos de 

transformação e com o propósito de facilitar o acesso e obter informações preliminares de seu 

conteúdo, primordial para realização de pesquisas de acordo com os objetivos estabelecidos 

(BARDIN, 1977). 

É também uma importante fonte de dados e pode trazer importantes contribuições para 

aprofundamento do conhecimento, ou seja, ao examinar documentos de diversas naturezas 

como relatórios, estatísticas e gráficos, estes muitas vezes não receberam tratamento analítico, 

podendo apresentar novas interpretações ou interpretações complementares, e contribuir 

significativamente para a pesquisa qualitativa (GODOY, 1995). 

Complementarmente, a pesquisa documental requer uma análise cuidadosa do 

pesquisador, pois os documentos não foram submetidos a nenhum tratamento científico, ou 

seja, são documentos caracterizados de fonte primária ou originais, diferente dos documentos 

considerados secundários ou de segunda mão, que já foram trabalhados por outros 

pesquisadores e já são de domínio científico, ou seja, conhecido como o estado da arte do 

conhecimento (OLIVEIRA, 2007). A pesquisa documental basicamente é organizada em duas 

etapas: 

i. Organização e classificação dos documentos conforme categorias 
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ii. Interpretação dos dados e conclusões 

Esta pesquisa tem como objetivo específico 2, realizar uma pesquisa documental para 

analisar PFMEAs passados, e compreender como a empresa estudada está organizada para 

realização do PFMEA, por meio dos formulários preenchidos pelos especialistas quando da 

realização da avaliação de riscos. As principais informações obtidas são referentes às 

quantidades de itens de riscos identificados, a classificação do risco e quais riscos 

identificados tiveram ações definidas. 

A análise de documentos também requereu análise do procedimento corporativo, o 

qual auxilia os especialistas a seguir corretamente os procedimentos de forma a padronizar 

sua realização e evitar que etapas importantes não sejam realizadas.  

O Manual FMEA AIAG (2008) também foi analisado para compreender como o 

PFMEA está estruturado e as premissas básicas para que o PFMEA possa ser implementado 

em qualquer organização do setor automotivo. 

4.3.2 Questionário de Pesquisa 

A realização desta etapa responde o terceiro objetivo específico, com a apresentação 

do questionário de pesquisa que tem como base as ferramentas da ISO 31010 (2009).  

De acordo com Parasuraman (1991), a aplicação de questionário de pesquisa científica 

é uma importante ferramenta para coleta de dados, especialmente para pesquisas em ciências 

sociais. A construção de questionários demanda tempo e esforço e necessariamente não existe 

um padrão para elaboração de questionários, mas é necessário ter atenção para sua elaboração 

no processo de pesquisa cientifica, e deve conter informações importantes como identificação 

do respondente, solicitação de cooperação, instruções de preenchimento e finalmente as 

informações solicitadas. 

Este questionário foi submetido a um grupo de engenheiros/especialistas que realizam 

os PFMEAs da organização. O objetivo do questionário é identificar neste grupo o seu nível 

de conhecimento de ferramentas de avaliação de riscos, do rol de 31 ferramentas 

apresentadas. Cada respondente teve a liberdade para assinalar qualquer uma das 31 opções 

disponíveis, que também inclui o FMEA, conforme exemplo de parte do questionário 

apresentado no Quadro 13. 
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Quadro 13: Estruturação do método de pesquisa 

Questionário para seleção de ferramentas de avaliação de riscos 

Ferramentas e 
técnicas 

Processo de avaliação de riscos 
Assinale a 
ferramenta 
conhecida 

Identificação 
de riscos 

Análise de riscos 
Avaliação 
de riscos Consequência Probabilidade 

Nível de 
risco 

Brainstorming FA NA NA NA NA   

Entrevistas 
estruturadas ou 

semiestruturadas 
FA NA NA NA NA   

DELPHI FA NA NA NA NA   

Listas de 
verificação 

FA NA NA NA NA   

... ... ... ... ... ... ... 
Fonte: o autor (2019) 

Após a coleta das informações referentes às ferramentas selecionadas, esta seleção foi 

utilizada para a aplicação da avaliação paritária dos critérios definidos para a etapa de 

priorização das ferramentas da ISO 31010 que foi realizada através da análise AHP. 

4.3.3 Análise AHP 

Para responder o objetivo específico 4, a análise AHP foi aplicada para selecionar as 

ferramentas da ISO31010 para integração ao processo PFMEA, que serão as ferramentas e 

técnicas para avaliação de riscos de processos não críticos, de acordo com critérios de seleção 

identificados na pesquisa documental da organização. 

A análise AHP inicia com a estruturação da hierarquia que será analisada pelos 

entrevistados, em que estão definidas as alternativas, os critérios e a meta a ser obtida por 

meio da análise paritária. O Quadro 14 apresenta a estrutura hierárquica definida para a 

seleção das ferramentas e técnicas de avaliação de riscos. 
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Quadro 14: Estrutura hierárquica para a análise AHP 

Riscos por alteração 
de processo em 

relação aos processos 
existentes

Riscos de segurança
Riscos de falhas em 
processos existentes 

ou similares

Ferramenta 1

Ferramenta 2

Ferramenta 3

Ferramenta 1

Ferramenta 2

Ferramenta 3

Ferramenta 1

Ferramenta 2

Ferramenta 3

Determinação das Ferramentas ISO 31010 para Avaliação de Riscos de processos não críticos

Ferramenta para 
Avalição de

Riscos por alteração 
de processo em 

relação aos processos 
existentes

Ferramentta para 
Avaliação de 

Riscos de 
segurança

Ferramenta para 
Avaliação de 

Riscos de falhas 
em processos 
existentes ou 

similares

Realização da Análise AHP

 

 

Fonte: o autor (2019) 

Através da matriz de paritária foram selecionadas as ferramentas que melhor se 

adequam a necessidade de avaliação de riscos proposto, em alternativa ao PFMEA. O Quadro 

15 apresenta um exemplo de matriz paritária para avaliação pelos especialistas. 
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Quadro 15: Exemplo de matriz paritária aplicada 

 
Ferramenta I Ferramenta II Ferramenta III Ferramenta IV 

Ferramenta I 1       
Ferramenta II   1     
Ferramenta III     1   
Ferramenta IV       1 

Fonte: o autor (2019) 

A seleção das ferramentas foi consolidada conforme a pesquisa realizada na seção 

4.3.1 onde os especialistas identificaram as ferramentas que são de seu domínio e aplicação 

profissional. Todas as ferramentas selecionadas foram submetidas aos especialistas para a 

avaliação paritária, exceto a ferramenta FMEA. 

A avaliação paritária foi realizada individualmente, em que cada especialista foi 

orientado a aplicar a escala fundamental de Saaty, para indicar a quantidade de vezes que um 

elemento é mais importante que o outro elemento. 

Por meio das respostas obtidas de cada especialista foi realizada a etapa de agregação 

das prioridades para avaliar os resultados obtidos em relação aos critérios. Nesta etapa é 

realizada a normalização das matrizes e determinada às prioridades relativas dos vetores. A 

Figura 10 apresenta um exemplo de processo de agregação de prioridades. 

Figura 10: Exemplo de processo de agregação de prioridade 
 

Comparação Paritária 

 Ferramenta I Ferramenta II Ferramenta III Ferramenta IV 

Ferramenta I 1  5 3     3     
Ferramenta II  1/5 1     1     3     
Ferramenta III  1/3 1     1     3     
Ferramenta IV  1/3  1/3  1/3 1     
Soma coluna 1,87 7,33 5,33 10,00 

     

 

 

Matriz Normalizada 

 
Ferramenta I Ferramenta II Ferramenta III Ferramenta IV Prioridade 

Relativa 
Ferramenta I 0,53 0,90 0,61 0,27 0,53 
Ferramenta II 0,11 0,18 0,20 0,27 0,18 
Ferramenta III 0,18 0,18 0,20 0,27 0,20 
Ferramenta IV 0,18 0,06 0,07 0,09 0,09 

 
Fonte: o autor (2019) 
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O Teste de consistência foi realizado nas 12 matrizes paritárias resultantes da 

pesquisa. O teste de consistência é realizado após a normalização das matrizes e consiste na 

determinação do vetor peso que é a multiplicação dos elementos da primeira coluna pela 

prioridade relativa da primeira linha e, assim, sucessivamente. O resultado desta multiplicação 

é uma matriz para obtenção do vetor peso, que é a soma das linhas da matriz, conforme 

apresentado no Quadro 16 um exemplo de matriz para obtenção do vetor peso. 

Quadro 16: Exemplo de matriz para obtenção do vetor peso 
Obtenção do vetor peso 

Brainstorming 
 

Ferramenta I Ferramenta II Ferramenta III Ferramenta IV 
Vetor 
 Peso 

Ferramenta I 0,53 0,90 0,61 0,27 2,30 

Ferramenta II 0,11 0,18 0,20 0,27 0,76 

Ferramenta III 0,18 0,18 0,20 0,27 0,83 

Ferramenta IV 0,18 0,06 0,07 0,09 0,39 
Fonte: o autor (2019) 

 

Para determinação da consistência da matriz, é necessário calcular o vetor de 

consistência, que é a divisão de cada vetor peso por sua prioridade relativa, conforme a 

equação a seguir: 

𝑉𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑣𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑜

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
 

A determinação da consistência relativa (CR), é obtida pela equação abaixo: 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝐴𝐶𝐼
 

Em que CI é o índice de consistência e ACI é um valor obtido de acordo com a 

quantidade de elementos da matriz, apresentado no Quadro 17, conforme estabelecido por 

Saaty (1980). 

Quadro 17: valores de ACI 
VALORES DE ACI 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ACI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1.51 1.48 1,56 1,57 

Fonte: Saaty (1980) 
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Para obtenção do CI é necessário calcular λmax, que é obtido pela média aritmética dos 

elementos do vetor consistência e posteriormente aplicar a equação para calcular o valor de CI, 

onde n é o número de elementos da matriz: 

 

𝐶𝐼 =  
λmax − n

𝑛 − 1
 

 
 

Devido ao modelo de pesquisa realizado, em que todos os especialistas são 

considerados de mesma importância é necessário realizar a agregação de prioridades 

individuais para estabelecer um vetor de prioridades que represente os julgamentos de todos 

os avaliadores, de acordo com a recomendação de Aczél e Saaty (1983). 

4.3.4 Proposição de Integração de Ferramentas de Avaliação de Riscos ao FMEA 

A integração das ferramentas foi apresentada como proposto por Oliveira, Paiva e 

Almeida (2010) e consiste na representação gráfica do processo através de um fluxograma. 

A estrutura básica que representa a integração das ferramentas e técnicas da ISO 

31010 e da APCE ao PFMEA da empresa estudada é representada pelo fluxograma 

apresentado pela Figura 11. 

Figura 11: Integração das ferramentas ISO 31010 e APCE ao PFMEA 

PFMEA

Mapeamento do 
Processo

Ferramentas da ISO 
31010

APCE

 
Fonte: o autor (2019) 

A APCE tem uma função chave no fluxograma, pois é nesta etapa que ocorre a 

definição dos processos críticos, os quais serão submetidos ao PFMEA da organização, e 

direcionar os processos de baixa e média criticidade para as novas ferramentas e técnicas 

definidas por meio da priorização realizada na análise AHP. 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados o perfil dos especialistas entrevistados, os resultados 

da pesquisa documental, a Análise AHP e da proposição da integração das ferramentas da ISO 

31010 e da APCE ao PFMEA da organização. 

5.1 Perfil dos especialistas entrevistados 

A pesquisa foi conduzida com a participação de quatro funcionários da organização 

estudada, os quais pertencem ao departamento de produção e logística. De acordo com as 

informações obtidas o perfil profissional é apresentado no Quadro18. 

Quadro 18: Perfil dos especialistas entrevistados 

Função Tempo na 

função 

Tempo na 

organização 

Engenheiro de 

Processos 

8 anos 8 anos 

Engenheiro de 

Manutenção e 

Instalações 

4 anos 21 anos 

Engenheiro Industrial 5 anos 20 anos 

Engenheiro da 

Qualidade 

6 anos 15 anos 

Fonte: o autor (2019) 

A escolha destes especialistas foi atribuída ao tempo de experiência na função atual e 

pelo tempo de experiência na organização, além do fato que os mesmos possuem experiência 

de realização e condução dos PFMEAs na organização.  

5.2 Pesquisa Documental 

A pesquisa documental foi conduzida em duas etapas, sendo a primeira relativa a 

organização dos documentos analisados. Por meio destes documentos, pode-se observar como 
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a organização está atualmente estruturada para a realização dos PFMEAs, que forneceram um 

panorama da estrutura e das premissas estabelecidas pelo Sistema de Gestão da Qualidade. 

A segunda etapa aprofundou a análise dos documentos, obtendo dados e informações 

que permitiram elaborar conjecturas a respeito de como o PFMEA é atualmente conduzido. 

5.2.1 Organização dos Documentos Analisados 

Por se tratar de uma empresa do setor automotivo, a norma IATF 16949:2016 é 

aplicada no processo produtivo com o objetivo de melhoria da gestão da qualidade, segurança 

dos produtos e qualificação de fornecedores para atendimentos dos requisitos internacionais 

do padrão de qualidade. 

A IATF 16949:2016, também estabelece através das ferramentas core, que o FMEA é 

a ferramenta para avaliação de riscos a ser aplicada no desenvolvimento de produtos por meio 

do DFMEA e nos processos produtivos por meio do PFMEA. 

Os métodos DFMEA e PFMEA estão descritos no Manual FMEA (AIAG, 2008) e 

incluem aqueles associados ao Projeto, em níveis de sistema, interface e componente, e ao 

Processo, nas operações de fabricação e montagem. Também inclui três casos básicos para 

que os FMEAs devessem ser aplicados, conforme o escopo: 

i. Caso 1: novos projetos, nova tecnologia ou novo processo 

ii. Caso 2: modificações ao projeto ou processo existente 

iii. Caso 3: uso de um projeto ou processo existente em um novo ambiente, localização, 

aplicação ou perfil de uso 

Para cumprir esta exigência, a organização desenvolveu a Instrução de Processo 

PFMEA com base no manual de referência "Análise de modo e efeito de falha potencial" 

emitida pelo Automotive Industry Agency Group (AIAG) na identificação, prevenção e 

correção de falhas durante o processo de produção mencionado no referencial teórico. 

Além da análise da Instrução de Processo para realização do PFMEA também foram 

analisados os PFMEAs passados realizados no desenvolvimento de um novo produto lançado 

em 2017. 

A pesquisa documental foi realizada nos PFMEAs referentes aos processos de 

montagem de Chassi, Motor, Eixos, Rodas e Pneus, e Carroceria.  

 Os PFMEAs estão organizados em sistemas conforme determina o manual FMEA 

(AIAG, 2008), em que também é possível identificar a quantidade de etapas ou funções de 
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processo listadas de cada sistema, as quais são submetidas a análise de risco. O Quadro 19 

apresenta os 42 sistemas analisados através do PFMEA. 

Quadro 19: Os 42 Sistemas do Processo 

Legenda Descrição do Sistema   Legenda Descrição do Sistema 

S1 Sistema Acabamento Externo   S32 Sistema de Grade 

S2 Sistema Acabamento Interno   S33 Sistema Iluminação Cabine 

S3 Sistema de Embreagem   S35 Sistema Lanterna Traseira 

S6 Sistema Add Blue   S36 Sistema Motor e Transmissão. 

S7 Sistema Admissão de Ar   S37 Sistema Painel Instrumentos 

S8 Sistema Alavanca de Mudança   S38 Sistema Para Choque Dianteiro 

S9 Sistema Antirruído   S40 Sistema Para-Lama e Estribo 

S11 Sistema Árvore de Transmissão   S41 Sistema Pedais 

S12 Sistema Bancos   S42 Sistema Portas 

S13 Sistema de Basculamento da Cabine   S43 Sistema do Protetor do Para-brisa 

S14 Sistema Buzina   S48 Sistema Rodas e Pneus 

S15 Sistema Cabine Completa   S50 Sistema Arrefecimento 

S18 Sistema Cinto de Segurança   S51 Sistema de Áudio 

S20 Sistema da Coluna de Direção   S52 Sistema de Combustível 

S21 Sistema Direção Hidráulica   S53 Sistema Exaustão 

S22 Sistema Emblema   S55 Sistema de Freio pneumático 

S24 Sistema Etiqueta   S56 Sistema Suspensão Dianteira 

S25 Sistema Fiação Elétrica Cabina   S57 Sistema Suspensão Traseira 

S26 Sistema Fiação Elétrica Chassi   S58 Sistema Teto 

S27 Sistema Fiação Elétrica Motor   S62 Sistema Ventilação e aquecimento 

S28 Sistema Fixação da Bateria   S63 Sistema do Limp. do Para-brisa 
Fonte: o autor (2019) 

5.2.2 Análise da Instrução de Processo PFMEA 

Em relação à Instrução de Processo PFMEA, por meio do fluxograma para o processo 

de realização do PFMEA e os documentos denominados instruções é possível realizar a 

avaliação de riscos. Basicamente, os documentos de 4 a 7 são referentes ao formulário do 

PFMEA e aos critérios para avaliação da Severidade, Ocorrência e Detecção respectivamente, 

foram compilados do Manual FMEA (AIAG, 2008) e, portanto, estão de acordo com o 

preconizado pelo manual. O Quadro 20 apresenta a relação de documentos e anexos da 

Instrução de Processo do PFMEA. 
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Quadro 20: Documentos do atual processo PFMEA 

Item Documento Função Descrição 

1 
Instrução Organização 

Fluxograma com o passo a passo para a 
elaboração ou revisão do FMEA de Processo 

2 
Instrução 

Critério de 
análise 

Critério para análise de realização ou não do 
PFMEA 

3 
Capa 

Registro de 
informações 

Apresenta os dados do PFMEA bem como 
uma lista de presença dos participantes 

4 
Formulário 

Registro de 
informações 

É o formulário utilizado para a realização do 
PFMEA 

5 
Critério de 
Severidade 

Definir 
valor da 

severidade 

Estabelece os critérios para avaliação de 
Severidade 

6 
Critério de 
Ocorrência 

Definir 
valor da 

ocorrência 

Estabelece os critérios para avaliação de 
Ocorrência 

7 
Critério de 
Detecção 

Definir 
valor de 
Detecção 

Estabelece os critérios para avaliação de 
Detecção 

8 Lista de 
Presença 

Registro de 
informações 

Documento onde é evidenciada a realização 
das reuniões e a participação dos especialistas 

Fonte: o autor (2019) 

Os documentos 2 e 8 referentes a Capa do FMEA e Lista de Presença têm 

respectivamente a função de registrar a abertura do PFMEA e as reuniões com as 

participações dos especialistas na etapa de avaliação de riscos dos PFMEA.  

De acordo com o fluxograma da Instrução de Processo PMEA, uma equipe de 

especialistas do processo deve realizar uma análise técnica de acordo com a instrução Critério 

de Análise para determinar se é necessária a realização do PFMEA. Estes critérios são 

baseados no Manual AIAG (2008) como segue: 

Critério 1: Riscos por alteração de processo em relação aos processos existentes 

Critério 2: Riscos de segurança 

Critério 3: Riscos de falhas em processos existentes ou similares 

A Figura 12 apresenta o fluxograma que representa como o processo PFMEA é 

realizado na organização estudada. 
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Figura 12: Fluxograma para realização do PFMEA 

Início

Formar equipe 
Análise Técnica

Realizar Análise
Técnica

Arquivar análise 
técnica

Superou
critério?

PFMEA 
já existe

Revisar PFMEA

Formar Equipe
Multifuncional

Não

Sim

Sim

Não

 
Fonte: o autor (2020) 

Além dos critérios estabelecidos para abertura do PFMEA, a equipe de especialistas 

composta por representantes das áreas de Qualidade, Engenharia do Produto, Segurança do 

Trabalho e Engenharia de Manufatura deve efetuar uma análise crítica para definir a abertura 

ou não do PFMEA. Estes especialistas analisam documentos e registros como o FMEA 

Projeto ou DFMEA, Desenho do Produto, dados e indicadores de processos e falhas de 

produtos, lay-outs e folhas de processo para estabelecer quais sistemas devem ser submetidos 

ao processo PFMEA. 

5.2.3Análise dos PFMEAs 

Os primeiros dados obtidos e representados no Quadro 21 mostram os 42 sistemas dos 

processos de montagem que foram submetidos ao processo de PFMEA, em que podem ser 

observadas as quantidades de etapas de processo identificadas em cada sistema. Também 

podem ser observadas as quantidades de Modos Potenciais de Falhas, a quantidade de pessoas 
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envolvidas na realização dos PFMEAs e as Horas Totais utilizadas para elaboração de cada 

PFMEA e, consequentemente, Horas Homens totais utilizadas, de acordo com o número de 

participantes. 

Quadro 21: Sistemas submetidos ao processo PFMEA 
 

Legenda 
 

Descrição do Sistema 
 

Quantidade 
Etapas 

Processo 

 
Quantidade 

Modo 
Potencial 

Falhas 

 
Nº 

Participantes 

 
Horas  
Totais 

 
HH 

S1 Sistema Acabamento 
externo 

1 4 3 1,2 3,6 

S2 Sistema Acabamento interno 19 130 6 39 234 
S3 Sistema de embreagem 15 40 10 12 120 
S6 Sistema Add Blue 12 20 8 6 48 

S7 Sistema Admissão de ar 5 10 8 3 24 

S8 Sistema Alavanca de 
mudança 

8 48 6 14,4 86,4 

S9  Sistema Anti-ruído 5 20 10 6 60 

S11 Sistema Árvore de 
Transmissão 

5 11 8 3,3 26,4 

S12 Sistema Bancos 2 8 3 2,4 7,2 

S13 Sistema de basculamento da 
cabine 

23 87 12 26,1 313,2 

S14 Sistema Buzina 1 6 5 1,8 9 

S15 Sistema Cabine Completa 6 18 2 5,4 10,8 

S18 Sistema Cinto de segurança 10 40 4 12 48 

S20 Sistema da Coluna de 
Direção 

11 35 4 10,5 42 

S21 Sistema Direção Hidráulica 12 33 8 9,9 79,2 

S22 Sistema Emblema 2 2 4 0,6 2,4 

S24 Sistema Etiqueta 10 10 13 3 39 

S25 Sistema fiação Elétrica 
cabina 

9 28 4 8,4 33,6 

S26 Sistema Fiação Elétrica 
chassi 

12 40 5 12 60 

S27 Sistema Fiação Elétrica 
motor 

15 39 4 11,7 46,8 

S28 Sistema Fixação da bateria 3 9 9 2,7 24,3 

S32 Sistema de Grade 5 20 3 6 18 

S33 Sistema Iluminação Cabine 5 20 4 6 24 

S35 Sistema Lanterna traseira 1 2 5 0,6 3 

S36 Sistema Motor e 
transmissão. 

6 15 5 4,5 22,5 

S37 Sistema Painel instrumentos 10 27 4 8,1 32,4 

S38 Sistema Para-choque 
Dianteiro 

3 12 5 3,6 18 

S40 Sistema Para-lama e Estribo 5 17 6 5,1 30,6 

S41 Sistema Pedais 5 29 4 8,7 34,8 

S42 Sistema Portas 1 4 4 1,2 4,8 

continua 
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conclusão 

S43 Sistema do Protetor do Para-
brisa 

4 10 4 3 12 

S48  Sistema Rodas e Pneus 15 26 12 7,8 93,6 

S50 Sistema Arrefecimento 19 62 8 18,6 148,8 

S51 Sistema de Áudio 1 5 4 1,5 6 

S52 Sistema de Combustível 28 33 6 9,9 59,4 

S53 Sistema Exaustão 11 25 7 7,5 52,5 

S55  Sistema de Freio 
pneumático 

27 83 9 24,9 224,1 

S56 Sistema Suspensão Dianteira 14 33 5 9,9 49,5 

S57 Sistema Suspensão Traseira 18 41 5 12,3 61,5 

S58 Sistema Teto 2 15 2 4,5 9 

S62 Sistema Ventilação e 
aquecimento 

18 50 9 15 135 

S63 Sistema do Limpador do 
para-brisa  

4 14 5 4,2 21 

Fonte: o autor (2019) 

No total, foram utilizadas 355 horas para realização dos 42 PFMEAs, os quais 

contaram com a participação média de 6,7 pessoas por PFMEA analisado, totalizando cerca 

de 2378 horas/homem, que juntos identificaram 388 etapas de processos e cerca de 1181 

potenciais modos de falhas. 

A avaliação de riscos dos 1181 potenciais modos de falhas é realizada através do 

cálculo do RPN, conforme pontuação atribuída a Severidade, Ocorrência e Detecção. A 

Figura 13 apresenta o Histograma dos valores de RPNs calculados e a quantidade de 

potenciais modos de falha para cada faixa de RPN.  
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Figura 13: Histograma dos RPNs calculados 

 

Fonte: o autor (2019) 

É possível constatar através do gráfico histograma que 86% dos modos de falhas 

obtiveram RPN igual ou inferior a 100. 

Outra constatação foi percebida pelos valores de RPN acima de 100, ou 14% do total 

dos modos de falhas identificados, por não receberam priorização para tomada de ação. 

Também se constatou que não houve priorização de ações com base nos valores de RPNs 

calculados.  

Contudo, constatou-se que apenas 288 dos modos de falhas listados, ou seja, apenas 

23,7% do total de modos de falhas identificados, tiveram ações recomendadas definidas e 

implementadas. Dentre os 288 modos de falhas que receberam alguma ação, 224 estão 

relacionados ao critério Severidade com valor atribuído superior a 7, ou seja, severidades de 

igual valor ou inferiores a 6 não receberam alguma ação recomendada após o cálculo de RPN. 

O Quadro 22 apresenta a quantidade de modos de falhas e suas respectivas severidades 

atribuídas para os sistemas em que na análise do PFMEA foi atribuído valor superior a 21. 
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Quadro 22: Severidade atribuídas aos Sistemas

S2 S3 S11 S12 S13 S18 S20 S21 S24 S27 S36 S41 S48 S50 S52 S53 S56 S57

10 3 7 6 21 30 6 5 5 4 3

9 2 1 3 3 6

8 6 3 3 5 11 8

7 6 12 15 9 5 2 15 19SE
V

E
R

ID
A

D
E

SISTEMA

 

Fonte: o autor (2019) 

Também pode-se constatar que dos 42 sistemas analisados, apenas 18 sistemas 

obtiveram algum modo de falha com valor superior 7 atribuído a Severidade, ou 224 

potenciais modos de falha que representam cerca de 18,9% do total dos modos de falhas 

identificados em todos os PFMEAs. Os demais 58 potenciais modos de falha ou 4,6% 

restantes que receberam alguma ação, estas foram tomadas em consenso pela equipe que 

realizou os PFMEAs, não levando em conta o RPN como critério de priorização. 

A justificativa para a não tomada de ação com base no RPN é uma das premissas do 

Manual FMEA AIAG (2008), que não recomenda que a organização defina prioridades 

apenas com base no RPN. É sugerido que outros aspectos como dados passados, critérios 

ligados a segurança do veículo e legais são atributos críticos que exigem ações preventivas. 

Os demais itens considerados não críticos são permitidos que a organização não defina outras 

ações além das ações já existentes no processo, permitindo que a organização opte ou não por 

tomar ações como oportunidade de melhoria do processo. 

Para os processos em que as ações foram definidas, constatou-se que há um critério 

predominante e está relacionado à severidade, que considera críticos os processos analisados 

no DFMEA, ou seja, os processos que por critérios legais ou segurança foram definidos como 

críticos e, portanto, pontuados como severos. Basicamente, o PFMEA é reflexo do DFMEA. 

Outra constatação é que outros critérios relativos ao processo como saúde e segurança 

ocupacional, por exemplo, são pouco explorados nos FMEAs analisados. 

Com base nestas conjecturas há uma oportunidade para desenvolver uma nova 

abordagem para o processo de avaliação de riscos do PFMEA, incluindo outras ferramentas e 

técnicas que permitam por um lado direcionar a avaliação de riscos dos processos críticos 

para que sejam submetidos ao PFMEA e uma nova abordagem de avaliação de riscos através 

de outras técnicas e ferramentas simples e complementares entre si. Desta forma, o processo 
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de avaliação de riscos poderá ser realizado de maneira mais rápida e objetiva com menor nível 

de recursos humanos e tempo para a sua realização, permitindo ser realizado pelas áreas 

operacionais com a premissa de envolver a participação dos colaboradores do chão de fábrica 

nas avaliações de riscos em suas próprias áreas de trabalho. 

5.3 ANÁLISE AHP 

Esta seção apresenta a análise AHP que foi realizada com base nas respostas obtidas 

por meio do questionário para levantamento do conhecimento das ferramentas da ISO 31010 

conhecidas e aplicadas pelos entrevistados com o objetivo de identificar ferramentas que 

possam ser aplicadas na avaliação de riscos do processo. Este questionário permitiu visualizar 

quais técnicas são de domínio da equipe de especialistas, conforme apresentado no Quadro 

23. 

Quadro 23: Ferramentas levantadas pela equipe de especialistas 
Questionário para seleção de ferramentas de avaliação de riscos 

Ferramentas e técnicas 

Processo de avaliação de riscos Ferramenta 
Conhecida 

Identificação 
de riscos 

Análise de riscos 

Consequência Probabilidade 
Nível 

de 
risco 

Avaliação 
de riscos 

E
1 

E
2 

E
3 

E 
4 

Brainstorming FA NA NA NA NA X X X X 
Entrevistas estruturadas 

ou semiestruturadas 
FA NA NA NA NA       X 

DELPHI FA NA NA NA NA         
Listas de verificação FA NA NA NA NA X X X X 
Análise preliminar de 

perigos (APP) 
FA NA NA NA NA X       

Estudo de perigos e 
operabilidade (HAZOP) 

FA FA A A A         

Análise de perigos e 
pontos críticos de controle 

(APPCC) 
FA FA NA NA FA         

Avaliação de risco 
ambiental 

FA FA FA FA FA X     X 

Técnica estruturada "E 
se" (SWIFT) 

FA FA FA FA FA         

Análise de cenários FA FA A A A     X X 
Análise de impactos no 

negócio 
A3 FA A A A         

Análise de causa raiz NA FA FA FA FA X X X X 
Análise de árvore de 

falhas 
A N FA A A   X   X 

Análise de árvore de 
eventos 

A FA A A NA       X 

Análise de causa e 
consequência 

A  FA FA A A       X 

Análise de causa e efeito FA FA NA NA NA   X   X 
Análise de camadas de A  FA A A NA         



77 

 

proteção (LOPA) 
Árvore de decisões NA FA FA A A         

continua 

conclusão 
Análise de confiabilidade 

humana 
FA FA FA FA A      

 
  

Análise Bow tie NA A  FA FA A          

Manutenção centrada na 
confiabilidade 

FA FA FA FA FA       X 

Sneak analysis (AS) e 
sneak circuit analysis 

(SCA) 
A NA NA NA NA         

Análise de Markov A FA NA NA NA         

Simulação de Monte 
Carlo 

NA FA NA NA FA     X   

Estatística Bayesiana e 
Rede de Bayes 

NA FA NA NA FA         

Curvas FN A FA FA A FA         

Índices de risco A FA FA A FA       X 

Matriz de probabilidade/ 
Consequência 

FA FA FA FA A          

Análise de custo/benefício A FA A A A       X 
Análise de decisão 

multicritérios (MCDA) 
A FA A FA A     X   

Fonte: o autor (2019) 

Das 30 ferramentas apresentadas aos especialistas, foram identificadas cerca de 17 

ferramentas conhecidas pelos especialistas. 

O entrevistado E1 e E2 apontaram cinco ferramentas conhecidas, o entrevistado E3 

apontou cerca de 7 ferramentas conhecidas e o entrevistado E4 com o maior número de 

ferramentas conhecidas com cerca de 13 apontamentos. 

 Dentre as 18 ferramentas apontadas, apenas três ferramentas são de comum 

conhecimento, ou seja, as ferramentas Brainstorming, a Lista de Verificação e a Análise de 

Causa Raiz. 

5.3.1 Análise AHP pelos especialistas 

Esta subseção apresenta as matrizes paritárias realizadas pelos especialistas na 

comparação para as etapas da avaliação de riscos relativas as ferramentas levantadas por meio 

do questionário. 

Com base nas informações obtidas por meio da pesquisa documental são estabelecidos 

três critérios para a realização do PFMEA, conforme apresentado na subseção 4.2.2.2 Análise 

da Instrução de Processo PFMEA, descritos a seguir:  
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Critério 1: Riscos por alteração de processo em relação aos processos existentes 

Critério 2: Riscos de segurança 

Critério 3: Riscos de falhas em processos existentes ou similares 

Estes três critérios foram mantidos conforme preconizado no Manual FMEA (AIAG, 

2008), para manter uma mesma linha de critérios como forma de padronização, pois o 

objetivo principal é a avaliação de riscos em processos não críticos, porém oriundos da 

mesma linha de critérios adotada pela organização. 

5.3.1.1 Riscos por alteração de processo em relação aos processos existentes  

 A matriz paritária apresentada no Quadro 24 refere-se as cinco ferramentas assinaladas 

pelo Entrevistado 1 como conhecidas e aplicadas profissionalmente. 

Quadro 24: Matriz paritária do entrevistado 1 referente ao critério riscos por alteração 
de processo em relação aos processos existentes 

E1 Brainstorming 
Listas de 

verificação 

Análise 
preliminar 
de perigos 

(APP) 

Avaliação 
de risco 

ambiental 

Análise 
de causa 

raiz 

Brainstorming 1      1/7  1/5  1/5  1/7 

Listas de verificação 7     1      1/3  1/3  1/5 

Análise preliminar de 
perigos (APP) 

5     3     1     1      1/3 

Avaliação de risco 
ambiental 

5     3     1     1      1/3 

Análise de causa raiz 7     5     3     3     1     

∑ Col. 25,00 12,14 5,53 5,53 2,01 
Fonte: o autor (2019) 

No quadro 25 é apresentada a matriz paritária com as cinco ferramentas conhecidas e 

aplicadas profissionalmente pelo Entrevistado 2, sendo três ferramentas comuns ao 

Entrevistado 1. 

 

 

 



79 

 

 

Quadro 25: Matriz paritária do entrevistado 2 referente ao critério riscos por alteração 
de processo em relação aos processos existentes 

E2 Brainstorming 
Listas de 

verificação 
Análise de 
causa raiz 

Análise 
de árvore 
de falhas 

Análise de 
causa e 
efeito 

Brainstorming 1      1/3  1/3  1/3  1/5 

Listas de verificação 3     1      1/3  1/3  1/3 
Análise de causa raiz 3     3     1      1/3  1/3 
Análise de árvore de 

falhas 
3     3     3     1      1/3 

Análise de causa e 
efeito 

5     3     3     3     1     

∑ Col. 15,00 10,33 7,67 5,00 2,20 
Fonte: o autor (2019) 

A matriz paritária com as seis ferramentas assinaladas pelo Entrevistado 3 como 

conhecidas e aplicadas profissionalmente estão apresentadas no Quadro 26. Nota-se que três 

ferramentas são comuns aos Entrevistados 1 e 2. 

Quadro 26: Matriz paritária do Entrevistado 3 referente ao critério riscos por alteração 
de processo em relação aos processos existentes 

E3 Brainstorming 
Listas de 

verificação 

Análise 
de 

cenários 

Análise 
de 

causa 
raiz 

Simulação 
de Monte 

Carlo 

Análise de 
decisão 

multicritérios 
(MCDA) 

Brainstorming 1      1/3  1/3  1/5 3      1/5 

Listas de verificação 3     1     1      1/3 3      1/7 

Análise de cenários 3     1     1      1/7 3      1/3 

Análise de causa raiz 5     3     7     1     7     3     
Simulação de Monte 

Carlo 
 1/3  1/3  1/3  1/7 1      1/5 

Análise de decisão 
multicritérios (MCDA) 

5     7     3      1/3 5     1     

∑ Col. 17,33 12,67 12,67 2,15 22,00 4,88 

Fonte: o autor (2019) 

A matriz paritária apresentada no Quadro 27 com as 14 ferramentas identificadas pelo 

Entrevistado 4 é também a matriz com o maior número de ferramentas assinaladas. 
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Quadro 27: Matriz paritária do Entrevistado 4 referente ao critério riscos por alteração 
de processo em relação aos processos existentes 
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1/9 
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1/5 

 1/3  1/3 
 

1/3 
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1/5 
 

1/5 
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5    1     3    
 

1/5 
 

1/3 
1    

 
1/3 

 1/5  1/3 
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1/3 
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ambiental 
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Fonte: o autor (2019) 

5.3.1.2 Riscos de Segurança 

Do Quadro 28 ao 31 são apresentadas as matrizes paritárias para a etapa de Riscos de 

Segurança. 

O Quadro 28 apresenta a matriz paritária do Entrevistado 1 referente ao critério risco 

de segurança. 

Quadro 28: Matriz paritária do Entrevistado 1 referente ao critério risco de segurança 

E1 Brainstorming 
Listas de 

verificação 

Análise 
preliminar 
de perigos 
(APP) 

Avaliação 
de risco 

ambiental 

Análise de 
causa raiz 

Brainstorming 1      1/5  1/7  1/7  1/7 
Listas de verificação 5     1      1/3  1/3  1/5 
Análise preliminar de 

perigos (APP) 
7     3     1     1      1/3 

Avaliação de risco 
ambiental 

7     3     1     1      1/3 

Análise de causa raiz 7     5     3     3     1     

∑ Col. 27,00 12,20 5,48 5,48 2,01 
Fonte: o autor (2019) 

Em seguida, o Quadro 29 apresenta a matriz paritária do Entrevistado 2 referente ao 

critério risco de segurança. 

Quadro 29: Matriz paritária do Entrevistado 2 referente ao critério risco de segurança 

E2 Brainstorming 
Listas de 

verificação 
Análise de 
causa raiz 

Análise de 
árvore de 

falhas 

Análise de 
causa e 
efeito 

Brainstorming 1      1/3  1/3  1/3  1/3 
Listas de verificação 3     1     3     3      1/3 
Análise de causa raiz 3      1/3 1      1/3  1/3 
Análise de árvore de 

falhas 
3      1/3 1     1      1/5 

Análise de causa e 
efeito 

3     3     3     5     1     

∑ Col. 13,00 5,00 8,33 9,67 2,20 
Fonte: o autor (2019) 

No Quadro 30 é apresentado o resultado da matriz paritária do Entrevistado 3 referente 

ao critério riscos de segurança. 

Quadro 30: Matriz paritária do Entrevistado 3 referente ao critério risco de segurança 
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E3 Brainstorming 
Listas de 

verificação 

Análise 
de 

cenários 

Análise 
de 

causa 
raiz 

Simulação 
de Monte 

Carlo 

Análise de 
decisão 

multicritéri
os (MCDA) 

Brainstorming 1      1/3  1/3  1/7  1/3  1/3 

Listas de verificação 3     1     3      1/3 1     3     

Análise de cenários 3      1/3 1      1/7  1/3  1/3 
 continua 
 conclusão 

Análise de causa raiz 7     3     7     1     5     7     
Simulação de Monte 

Carlo 
3     1     3      1/5 1     3     

Análise de decisão 
multicritérios 

(MCDA) 
3      1/3 3      1/7  1/3 1     

∑ Col. 20,00 6,00 17,33 1,96 8,00 14,67 
Fonte: o autor (2019) 

A seguir no Quadro 31 é apresentado o resultado da matriz paritária do Entrevistado 4 

referente ao critério risco de segurança. 

Quadro 31: Matriz paritária do Entrevistado 4 referente ao critério risco de segurança 
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Análise de árvore de 
eventos 

5    1     7    1    1    5    5    1     3     3    3    
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Análise de causa e 
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Fonte: o autor (2019) 

5.3.1.3 Riscos de falhas em processos existentes ou similares 

Nesta etapa são apresentados os Quadros 32 a 35 referentes ao critério riscos de falhas 

em processos existentes ou similares. 

Iniciando pelo Quadro 32 que apresenta o resultado da matriz paritária do Entrevistado 

1, referente ao critério riscos de falhas em processos existentes ou similares. 

Quadro 32: Matriz paritária do Entrevistado 1 referente ao critério Riscos de falhas em 
processos existentes ou similares 

E1 Brainstorming 
Listas de 

verificação 

Análise 
preliminar 
de perigos 

(APP) 

Avaliação 
de risco 

ambiental 

Análise de 
causa raiz 

Brainstorming 1      1/3  1/5  1/5  1/3 

Listas de verificação 3     1      1/5  1/5  1/3 

Análise preliminar de perigos (APP) 5     5     1     1     3     

Avaliação de risco ambiental 5     5     1     1     3     

Análise de causa raiz 3     3      1/3  1/3 1     
∑ Col. 17,00 14,33 2,73 2,73 7,67 

Fonte: o autor (2019) 

O Quadro 33 a seguir apresenta a matriz paritária do Entrevistado 2 referente ao 

critério riscos de falhas em processos existentes ou similares. 

Quadro 33: Matriz paritária do Entrevistado 2 referente ao critério Riscos de falhas em 
processos existentes ou similares 

E2 Brainstorming 
Listas de 

verificação 
Análise de 
causa raiz 

Análise de árvore 
de falhas 

Análise de 
causa e efeito 
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Brainstorming 1      1/3  1/3  1/3  1/5 
Listas de verificação 3     1     3     3      1/3 
Análise de causa raiz 3      1/3 1      1/3  1/3 

Análise de árvore de falhas 3      1/3 3     1      1/3 
Análise de causa e efeito 5     3     3     3     1     

∑ Col. 15,00 5,00 10,33 7,67 2,20 

Fonte: o autor (2019) 

Na sequência é apresentado o Quadro 34 com a matriz paritária do Entrevistado 3 

referente ao critério riscos de falhas em processos existentes ou similares. 

Quadro 34: Matriz paritária do Entrevistado 3 referente ao critério Riscos de falhas em 
processos existentes ou similares 

E3 Brainstorming 
Listas de 

verificação 

Análise 
de 

cenários 

Análise 
de 

causa 
raiz 

Simulação 
de Monte 

Carlo 

Análise de 
decisão 

multicritérios 
(MCDA) 

Brainstorming 1 1 3      1/7 3     1     
Listas de 

verificação 
1     1 5      1/7 3     3     

Análise de 
cenários 

 1/3  1/5 1  1/7 1      1/3 

Análise de causa 
raiz 

7     7     7     1 5     3     

Simulação de 
Monte Carlo 

 1/3  1/3 1      1/5 1      1/5 

Análise de decisão 
multicritérios 

(MCDA) 
1      1/3 3      1/3 5     1     

∑ Col. 10,67 9,87 20,00 1,96 18,00 8,53 
Fonte: o autor (2019) 

Por fim é apresentado o Quadro 35 com a matriz paritária do Entrevistado 4 referente 

ao critério riscos de falhas em processos existentes ou similares. 

Quadro 35: Matriz paritária do Entrevistado 4 referente ao critério Riscos de falhas em 
processos existentes ou similares 
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ou semiestruturadas 

7    1     
 

1/3 
 

1/3 
 

1/3 
 

1/7 
 

1/5 
 1/5  1/7  1/7 

 
1/5 

 
1/9 

 1/7 

Listas de verificação 3    3     1    
 

1/5 
 

1/3 
 

1/3 
 

1/5 
 1/3  1/5  1/3 

 
1/3 

 
1/5 

 1/5 

Avaliação de risco 
ambiental 

7    3     5    1    1    
 

1/5 
 

1/3 
 1/3  1/5  1/5 1    

 
1/7 

 1/3 

Análise de cenários 5    3     3    1    1    
 

1/3 
 

1/5 
 1/3  1/5  1/3 

 
1/5 

 
1/7 

 1/3 

continua 
 
 

conclusão 

Análise de causa raiz 7    7     3    5    3    1    
 

1/3 
1     1      1/7 

 
1/3 

 
1/3 

 1/3 

Análise de árvore de 
falhas 

7    5     5    3    5    3    1    1      1/3  1/3 3    
 

1/7 
 1/5 

Análise de árvore de 
eventos 

7    5     3    3    3    1    1    1      1/3 1    3    
 

1/7 
 1/3 

Análise de causa e 
consequência 

9    7     5    5    5    7    3    3     1     1    3    
 

1/7 
1     

Análise de causa e 
efeito 

7    7     3    5    3    3    3    1     1     1    
 

1/3 
 

1/7 
 1/3 

Manutenção centrada na 
confiabilidade 

5    5     3    1    5    3    
 

1/3 
 1/3  1/3 3    1    

 
1/5 

 1/3 

Índices de risco 9    9     5    7    7    3    7    7     7     7    5    1    1     

Análise de 
custo/benefício 

9    7     5    3    3    3    5    3     1     3    3    1    1     

∑
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Fonte: o autor (2019) 

5.3.2 Teste de consistência 

Todas as 12 matrizes foram submetidas ao teste de consistência e obtiveram valor de 

CR igual ou inferior a 10%, conforme estabelecido por Saaty (1980). 

Os entrevistados foram informados dos critérios de consistência durante o julgamento 

da análise paritária de suas matrizes, a fim de evitar inconsistências de julgamento. 

O Quadro 36 apresenta os valores de CR obtidas nos testes de consistência referente 

aos riscos por alteração de processo em relação aos processos existentes. 

Quadro 36: Consistência referente a riscos por alteração de processo em relação aos 
processos existentes 

Consistência 
E1 8,0% 

E2 8,7% 

E3 9,2% 
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E4 9,5% 

Fonte: o autor (2019) 

O Quadro 37 apresenta os valores de CR obtidas nos testes de consistência referente a 

riscos de segurança. 

 

 

Quadro 37: Consistência referente a riscos de segurança 

Análise Consistência 
E1 5,4% 
E2 6,0% 
E3 6,6% 
E4 9,9% 

Fonte: o autor (2019) 

Para finalizar o Quadro 38 apresenta os valores de CR obtidas nos testes de 

consistência referente a riscos de falhas em processos existentes ou similares. 

Quadro 38: Consistência referente a riscos de falhas em processos existentes ou similares 

Análise Consistência 

E1 4,6% 
E2 8,7% 
E3 8,9% 
E4 9,5% 

Fonte: o autor (2019) 

5.3.3 Agregação das prioridades individuais 

A agregação das prioridades individuais foi realizada considerando todos os 

especialistas com o mesmo peso dentro da matriz de decisão. O cálculo foi realizado obtendo 

a média geométrica das prioridades de cada etapa, desconsiderando do resultado as médias 

geométricas referentes as ferramentas em que pelo menos um entrevistado não respondeu por 

desconhecer ou não aplicar a ferramenta profissionalmente. 

A seguir são apresentados os Quadros 38 a 40 com as 16 ferramentas de conhecimento 

e aplicação profissional dos respondentes com as respectivas médias geométricas obtidas nas 

etapas de análise paritária. As ferramentas cujo resultado da média geométrica indica o 

resultado NA foram desconsideradas por não terem sidos pontuadas pelos 4 entrevistados. 



87 

 

O Quadro 39 apresenta o resultado das médias geométricas para a etapa de riscos por 

alteração de processo em relação aos processos existente, tendo como resultado as 

ferramentas Brainstorming, Listas de Verificação, Análise de Causa Raiz. A Ferramenta 

Análise de Causa Raiz é a que obteve a maior média geométrica.  

 

 

 

Quadro 39: Média geométrica referente aos riscos por alteração de processo em relação 
aos processos existentes 

Riscos por alteração de processo em relação 
aos processos existentes  

E1 E2 E3 E4 
Média 

Geométrica 

Brainstorming 0,035 0,06 0,06 0,016 0,04 
Entrevistas estruturadas ou 

semiestruturadas 
#ND #ND #ND 0,032 NA 

Listas de verificação 0,10 0,10 0,10 0,018 0,07 
Análise preliminar de perigos (APP) 0,20 #ND #ND #ND NA 

Avaliação de risco ambiental 0,20 #ND #ND 0,194 NA 
Análise de cenários #ND #ND 0,10 0,129 NA 
Análise de causa raiz 0,46 0,16 0,42 0,019 0,16 

Análise de árvore de falhas #ND 0,25 #ND 0,124 NA 
Análise de árvore de eventos #ND #ND #ND 0,063 NA 

Análise de causa e consequência #ND #ND #ND 0,073 NA 
Análise de causa e efeito #ND 0,43 #ND 0,063 NA 

Manutenção centrada na confiabilidade #ND #ND #ND 0,054 NA 
Simulação de Monte Carlo #ND #ND 0,04 #ND NA 

Índices de risco #ND #ND #ND 0,147 NA 
Análise de custo/benefício #ND #ND #ND 0,067 NA 

Análise de decisão multicritérios (MCDA) #ND #ND 0,28 #ND NA 
Fonte: o autor (2020) 

A seguir o Quadro 40 apresenta o resultado das médias geométricas referentes ao 

critério Risco de Segurança. Neste caso, os resultados das médias indicam as ferramentas 

Brainstorming, Lista de Verificação, Análise de Causa Raiz sendo esta última a ferramenta a 

de maior média geométrica. 

Quadro 40: Média geométrica referente a riscos de segurança 

Riscos Segurança E1 E2 E3 E4 
Média 

Geométrica 

Brainstorming 0,03 0,07 0,04 0,015 0,03 

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas 

#ND #ND #ND 0,075 NA 

Listas de verificação 0,09 0,26 0,17 0,012 0,08 

Análise preliminar de perigos (APP) 0,21 #ND #ND #ND NA 
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Avaliação de risco ambiental 0,21 #ND #ND 0,112 NA 
Análise de cenários #ND #ND 0,06 0,117 NA 

Análise de causa raiz 0,45 0,11 0,489 0,016 0,14 
Análise de árvore de falhas #ND 0,12 #ND 0,031 NA 

Análise de árvore de eventos #ND #ND #ND 0,097 NA 
Análise de causa e consequência #ND #ND #ND 0,037 NA 

Análise de causa e efeito #ND 0,44 #ND 0,044 NA 
Manutenção centrada na confiabilidade #ND #ND #ND 0,044 NA 

Simulação de Monte Carlo #ND #ND 0,16 #ND NA 

Índices de risco #ND #ND #ND 0,301 NA 

Análise de custo/benefício #ND #ND #ND 0,099 NA 
Análise de decisão multicritérios (MCDA) #ND #ND 0,09 #ND NA 

Fonte: o autor (2020) 

Para finalizar o Quadro 41 apresenta o resultado das médias geométricas referente ao 

critério Riscos de falhas em processos existentes ou similares. Neste caso, as ferramentas 

obtidas através da média geométrica são Brainstorming, Lista de Verificação, Análise de 

Causa Raiz, onde também esta última ferramenta obteve a maior média geométrica. 

Quadro 41: Média geométrica referente aos riscos de falhas em processos existentes ou 
similares 

Riscos de falhas em processos 
existentes ou similares 

E1 E2 E3 E4 
Média 

Geométrica 

Brainstorming 0,05 0,06 0,12 0,01 0,04 

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas 

#ND #ND #ND 0,02 NA 

Listas de verificação 0,08 0,25 0,16 0,02 0,09 
Análise preliminar de perigos 

(APP) 
0,36 #ND #ND #ND NA 

Avaliação de risco ambiental 0,36 #ND #ND 0,04 NA 
Análise de cenários #ND #ND 0,05 0,03 NA 

Análise de causa raiz 0,15 0,10 0,492 0,06 0,15 
Análise de árvore de falhas #ND 0,16 #ND 0,07 NA 

Análise de árvore de eventos #ND #ND #ND 0,07 NA 
Análise de causa e consequência #ND #ND #ND 0,14 NA 

Análise de causa e efeito #ND 0,43 #ND 0,08 NA 
Manutenção centrada na 

confiabilidade 
#ND #ND #ND 0,06 NA 

Simulação de Monte Carlo #ND #ND 0,048 #ND NA 

Índices de risco #ND #ND #ND 0,25 NA 

Análise de custo/benefício #ND #ND #ND 0,15 NA 
Análise de decisão multicritérios 

(MCDA) 
#ND #ND 0,129 #ND NA 

Fonte: o autor (2020) 

5.3.4 Matriz Hierárquica  

De acordo com a matriz hierárquica que sintetiza o resultado das análises AHP 

realizadas apresentada na Figura 14, a ferramenta Análise de Causa Raiz foi a ferramenta 

selecionada para ser aplicada na avaliação de riscos de processos não críticos, de acordo com 
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os critérios: Riscos por alteração de processo em relação aos processos existentes, Riscos de 

Segurança e Riscos de falhas em processos existentes ou similares. 

 

 

 

 

 

Figura 14: Matriz Hierárquica resultante da análise AHP 

Determinação das Ferramentas ISO 31010 para Avaliação de Riscos de processos não críticos

Riscos por alteração 
de processo em 

relação aos 
processos existentes

Análise de Causa 
Raiz
0,16

Lista de 
Verificação

0,07

Análise de Causa 
Raiz
0,14

Lista de 
Verificação

0,08

Análise de Causa 
Raiz
0,15

Lista de 
Verificação

0,09

Brainstorming
0,04

Brainstorming
0,03

Brainstorming
0,04

Riscos de segurança
Riscos de falhas em 
processos existentes 

ou similares

 

Fonte: o autor (2020) 
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 5.4 Proposição de Integração de Ferramentas de Avaliação de Riscos ao PFMEA 

Como proposto por Oliveira, Paiva e Almeida (2010) e Pillay e Wang (2010) a 

integração de técnicas permite acrescentar a determinados processos a melhora da 

confiabilidade das ferramentas para avaliação de riscos como o FMEA e ferramentas de 

análise de falhas como é o caso da árvore de falhas. 

Neste contexto, o processo PFMEA adotado pela indústria automotiva estimula as 

organizações a realizarem o mapeamento de seus processos por meio de fluxogramas dos 

processos macros e focalização por meio do detalhamento dos fluxos produtivos até o nível de 

posto de trabalho. 

Além desta premissa, também estimula a formação de equipes especializadas para a 

realização dos PFMEAs, o que exige das empresas automotivas disponibilizar recursos 

humanos para que as análises de riscos sejam realizadas e a geração de planos de controle e 

planos de ação como forma de reduzir e mitigar os riscos e seus efeitos de maneira 

antecipada, antes do início da produção. 

Neste caso, o que se busca é o aperfeiçoamento do processo PFMEA da organização 

estudada com a premissa de que seja uma ferramenta dedicada a analisar processos críticos e 

não críticos. Porém, isto não acaba ocorrendo como pode ser visto na pesquisa documental 

realizada na seção 4.2, em que cerca de 76% das análises de falhas realizadas por meio do 

PFMEA não foram consideradas críticas e, portanto, não tiveram ações recomendadas com a 

finalidade de reduzir o risco, pois foram considerados aceitáveis dentro do contexto da 

organização. Esta lacuna em não realizar uma avaliação de riscos nestes processos permite a 

aplicação de outras ferramentas de avaliação de riscos de menor complexidade para 

identificação de riscos e estabelecer ações para controle e eliminação dos riscos. 

A questão, portanto, é com respeito a utilização de recursos do mais alto nível com um 

resultado prático de ineficiência e desperdício destes recursos. 

Com a aplicação de ferramentas e técnicas integradas no processo de avaliação de 

riscos da organização estudada, o que se busca é a realização da avaliação de riscos nos 

processos críticos sejam submetidos apenas ao processo de PFMEA, e a avaliação de riscos de 

baixa e média criticidade possam ser submetidos por outras técnicas de menor complexidade 

em relação ao PFMEA, inclusive sem a necessidade de uma equipe de especialistas. 

A ferramenta Análise de Causa Raiz selecionada pelos especialistas entrevistados é 

uma ferramenta simples e eficaz na avaliação de riscos, e apresenta uma ampla gama de 

procedimentos estruturados para sua realização como a técnica dos cinco porquês, o diagrama 
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de Ishikawa ou análise de Pareto, sendo estes os procedimentos mais comumente aplicados 

nas organizações (ISO, 2009). Como pontos fortes desta ferramenta destacam-se o 

envolvimento de especialistas quando aplicável trabalhando num ambiente de equipe, a 

consideração de todas as hipóteses prováveis, a identificação das causas raízes mais prováveis 

para as falhas e, finalmente, a documentação dos resultados com as recomendações para ações 

corretivas. 

Contudo, a ferramenta Análise de Causa Raiz apresenta uma deficiência quanto a 

identificação de riscos. De acordo com a ISO 31010 (2009), as ferramentas e técnicas são 

classificadas conforme a aplicação no processo de avaliação de riscos.  

A ISO 31010 (2009) apresenta que a Análise Causa Raiz é uma ferramenta que 

necessita ser complementada por outra ferramenta para que o processo de avaliação de riscos 

seja realizado satisfatoriamente. O Quadro 42 apresenta as três ferramentas priorizadas pelos 

especialistas entrevistados por meio da análise AHP e sua classificação para aplicação no 

Processo de Avaliação de Riscos de acordo com a ISO 31010 (2009). 

Quadro 42: Classificação das Ferramentas ISO 31010 priorizadas pela análise AHP 

Ferramentas e técnicas 

Processo de avaliação de riscos 

Identificação 
de riscos 

Análise de riscos 
Avaliação 
de riscos Consequência Probabilidade 

Nível de 
risco 

Brainstorming FA NA NA NA NA 
Listas de verificação FA NA NA NA NA 
Análise de causa raiz NA FA FA FA FA 
FA - Fortemente aplicável 
NA - Não aplicável 
A - Aplicável 

Fonte: adaptado ISO 31010 (2009) 

Contudo, a ferramenta Lista de Verificação foi a segunda ferramenta selecionada pelos 

especialistas e que de acordo com a ISO 31010 (2010) é classificada como fortemente 

aplicável na identificação de riscos.  

A Lista de Verificação é uma ferramenta fortemente aplicável na identificação de 

riscos e perigos ou avaliação de eficácia de controles, podendo ser aplicada em qualquer 

estágio do ciclo de vida de um produto, em processos ou sistemas (ISO 31010, 2009). Um dos 

pontos fortes desta ferramenta é a utilização por não especialistas, bem como quando bem 

elaboradas, combinam uma ampla gama de conhecimento e facilidade de aplicação. 

Portanto, as ferramentas Análise de Causa Raiz e Lista de Verificação devem ser 

aplicadas conjuntamente no processo de avaliação de riscos no modelo proposto de integração 

ao atual processo de avaliação de riscos através do PFMEA. 
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Para que a integração através das ferramentas da ISO 31010 (2009), o Mapeamento de 

Processos e a APCE ao atual processo para a realização do PFMEA da empresa estudada seja 

implementado, é necessário identificar como estas ferramentas e métodos podem ser 

integrados a partir da visualização do perfil de cada uma delas, como apresentado no Quadro 

43. 

Quadro 43: Perfil das ferramentas de integração 

  
Mapeamento 
do processo 

APCE PFMEA 
Lista de 

Verificação 
Análise de Causa 

Raiz 

O
b

je
ti

vo
 

Identificação 
das etapas do 
processo, na 
ordem que 
ocorrem e 
expor os 
detalhes 

gradualmente 

Identificar os 
processos críticos 
e suas atividades a 
fim de economia 

de tempo e 
recursos, com 

desdobramento 
através de técnicas 

de avaliação de 
riscos 

Ferramenta preventiva 
realizada antes do 

início de produção, 
para identificar os 

efeitos e seus modos 
de falhas, bem como 

as causas e 
consequências e obter 

um ranking para 
priorização de ações 
para as falhas mais 

críticas 

Ferramenta para 
identificação de 

riscos e perigos ou 
avaliação de 

controles 
existentes 

Identificar as 
causas do problema 
que podem ter sua 
origem nos 6 M’s: 
método, maquina, 

meio ambiente, 
mão de obra e 

material 

continua 

conclusão 

P
ro

ce
di

m
en

to
 

Através de 
forma gráfica, 
que pode ser 
um processo 

produtivo, um 
fluxo de 

informações e 
desenvolviment
o do processo 

Analisar os 
processos e 

sistemas que 
possuem etapas 
críticas, e seus 

efeitos no 
resultado final do 

processo 

Analisar os potenciais 
modos de falha e 
estabelecer ações 
recomendadas de 

acordo com a 
criticidade da 

atividade 

Através de uma 
lista de verificação 

previamente 
elaborada para 
identificação de 

riscos 

Realizado em 
equipe com 
especialistas 
quando necessário, 
estabelece o escopo 
e os objetivos, 
utiliza a coleta de 
dados e evidência 
de falhas para 
determinação da 
causa raiz 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a 

bá
si

ca
 

Facilidade na 
visualização do 
desencadeamen

to das 
atividades de 
um processo 

Todos os 
processos e 
sistemas são 

analisados com 
enfoque nas 

atividades críticas, 
eliminando a 

necessidade de 
análise em 

processos não 
críticos 

Aplicado em análise 
de falhas em sistemas, 

subsistemas e 
componentes 

Combinam uma 
ampla gama de 
conhecimento 
especializado e 
assegura que os 

principais aspectos 
da avaliação de 

riscos sejam 
considerados 

Aplicada na 
investigação de 

acidentes, saúde e 
segurança 

ocupacional, 
análise de falhas 
em manutenção e 

controle de 
qualidade na 

produção 

Fonte: o autor (2020) 

O modelo proposto de avaliação de riscos de processos produtivos com a integração 

de ferramentas da ISO 31010 (2009) ao atual processo para realização do PFMEA inicia com 
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o mapeamento de processos, que no caso da organização estudada são os 42 sistemas dos 

processos de montagem, como descrito na seção 4.2.2.  

Na sequência é aplicada a Lista de Verificação com a finalidade de identificar os 

processos críticos e não críticos. Com base na pesquisa documental realizada na seção 4.2.2, a 

organização estudada considera processos críticos aqueles classificados com severidade alta 

no PFMEA. 

Como pode ser observado na subseção 4.2.2.2 no Quadro 20 que se refere aos 42 

Sistemas de montagem identificados na pesquisa documental, em que apenas 18 Sistemas são 

considerados críticos conforme a classificação da severidade do PFMEA, a ferramenta 

PFMEA considera como críticos os processos que falham em atender os requisitos de 

segurança operacional do produto ou legislação, bem como afetem a qualidade do produto ou 

refugos de produtos e paradas de produção, conforme preconizado no Manual AIAG (2008). 

Neste caso, a Lista de Verificação deve considerar processos críticos, os Sistemas e 

seus respectivos processos produtivos que tragam riscos ao operador e ao produto, 

relacionados aos requisitos de segurança e legislação. Portanto, nesta etapa é possível 

identificar os processos críticos bem como os não críticos para que possam ser submetidos as 

próximas etapas do modelo de avaliação de riscos do processo produtivo 

Para os processos considerados críticos devem ser realizados a APCE em que os 

especialistas irão analisar os Sistemas e seus respectivos processos produtivos para 

identificação dos processos críticos para que por meio do PFMEA os riscos e falhas destes 

processos possam ser avaliados, como é preconizado pelo Manual AIAG (2008).  

Para os Sistemas cujos processos são considerados não críticos, os processos 

produtivos destes Sistemas serão submetidos à etapa de avaliação de riscos através da 

ferramenta Análise de Causa Raiz. 

A Figura 15 apresenta o modelo de avaliação de riscos integrado ao processo PFMEA, 

o qual possibilita que os processos críticos e não críticos possam ser submetidos a avaliação 

de riscos. 
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Figura 15: Modelo proposto de integração de Ferramentas ISO 31010 ao processo 
PFMEA 
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PFMEA

_

+

1

2

Lista de Verificação

3.1

ACR

3.2

Mapemanto de 
Processos

Definição do 
processo a ser 

mapeado, da técnica 
de mapeamento a 

ser utilizada e 
realização do 
mapeamento

APCE 

Análise de processos 
críticos por especialistas

PFMEA

Processos
críticos

1

3.1

2

4

+

4Análise de 
Causa Raiz

Processos
não Críticos

Lista de 
Verificação

Processos críticos e 
não Críticos

APCE

4

3.2

  

Fonte: o autor (2020) 

Para que as avaliações de riscos dos processos não críticos através da ferramenta 

Análise de Causa Raiz possam ser realizadas formalmente foi proposto um modelo de 

formulário baseado no PFMEA, em que os modos de falhas, seus efeitos e causas potenciais 

são descritos. Também é possível registrar as ações recomendadas definidas, bem como 

prazos e responsável pela ação.  

A Figura 16 apresenta o modelo de formulário para registro da avaliação de riscos de 

processos não críticos, elaborado com base no modelo de FMEA de Processo do Manual da 

AIAG (2008). 
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Figura 16: Modelo de formulário para avaliação de riscos em processos não críticos 

Responsabilidade pelo Processo: _______ NÚmero documento:__________

Data Chave: ________________

Item______________ Pagina: __________ de ________ 

Programa ___________ Elaborado por: _______________

Controles
Prevenção

Controles
Detectção

AVALIAÇÃO DE RISCOS DE PROCESSOS NÃO CRÍTICOS

R
es

p.

Pr
az

o
re

al
iz

aç
ão

Pr
oc

es
so

E
ta

pa
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o 
pr

oc
es

so
 / 

fu
nç

ão

C
la

ss
e 

A
fe

ta
da

R
eq

ui
si

to

M
od

o 
po

te
nc

ia
l d

e 
fa

lh
a

E
fe

it
o 

Po
te

nc
ia

l d
e 

Fa
lh

a

C
au

sa
 P

ot
en

ci
al

 d
e 

Fa
lh

a
Processo Atual

A
çã

o 
R

ec
om

en
da

da

 
Fonte: O autor (2020) 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa buscou levantar por meio da revisão da literatura o atual estado da arte 

relacionado ao Gerenciamento de Riscos e aplicação da ferramenta da FMEA no processo de 

avaliação de riscos nas organizações.  

Em linhas gerais, o gerenciamento de riscos é uma abordagem proativa de preparação 

para alinhar recursos e minimizar os efeitos de interrupção dos processos, ou seja, visa 
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estabelecer planos de contingência para mitigar as consequências e manter os processos 

operacionais.  

Por meio de metodologias de gerenciamento de riscos, as organizações estão 

preparadas para responder aos eventos de riscos internos ou externos a organização. 

Normalmente o processo de gerenciamento de riscos é organizado em quatro etapas: 

identificação de riscos, avaliação de riscos, mitigação de riscos e controle de riscos. 

Dentre as abordagens com maior aplicação nas organizações estão o Gerenciamento de 

Riscos na Cadeia de Suprimentos, a Gestão de Projetos e a Norma ISO 31000. Nesta pesquisa 

um dos achados foi a identificação de 62 metodologias aplicadas para o setor industrial nas 

atividades das indústrias químicas, farmacêuticas e automotivas, por exemplo.  

A ISO 31000 (2009), especificamente, traz complementarmente a norma ISO 31010 

(2009), que na prática é um conjunto de 31 ferramentas e métodos para o processo de 

avaliação de riscos, a qual foi desenvolvida com base nas melhores práticas das organizações. 

Além disto, as ferramentas e métodos foram classificados de acordo com as etapas da 

avaliação de riscos, de maneira que possam ser comparadas entre si, facilitando a escolha da 

ferramenta que melhor se adequa as necessidades das organizações.  

Neste contexto, o setor automotivo é um dos setores que se destacam na aplicação de 

ferramentas de gerenciamento de riscos no desenvolvimento de seus produtos e processos 

produtivos. Neste sentido, as empresas do setor automotivo adotam a norma IATF 

16949:2016, a qual aplica as melhores práticas de gestão da qualidade e gerenciamento de 

riscos, em que a ferramenta FMEA é empregada para avaliação de riscos em produtos 

(DFMEA) e processos (PFMEA). 

Contudo, devido à competitividade do setor automotivo por produtos de qualidade, 

seguros e preços competitivos, a atividade de gerenciamento de riscos por meio da aplicação 

da ferramenta FMEA exige a disponibilidade de recursos financeiros e equipes 

multidisciplinares para sua realização. 

6.1 VERIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS E REPOSTAS AS QUESTÕES DE PESQUISA 

No contexto de competitividade e excelência que o mercado automotivo está inserido 

é levantada a questão de pesquisa: é possível melhorar o processo de desenvolvimento do 

PFMEA reduzindo seu tempo de realização e aumentando sua efetividade de ação? 

Para responder esta questão, o objetivo geral da pesquisa foi propor um modelo de 

integração de ferramentas da ISO 31010 ao processo PFMEA da organização para otimização 
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e efetividade da avaliação de riscos dos processos produtivos de uma indústria automotiva na 

região Sul Fluminense. 

Para atingir o objetivo geral e aprofundar o conhecimento em relação ao 

gerenciamento de riscos, uma análise bibliométrica foi realizada por meio da base Web of 

Science (WoS) para identificar pesquisas relacionadas as palavras chave FMEA, Risk Analysis 

e Risk Management. Um dos destaques desta bibliometria é o crescente interesse dos 

pesquisadores de diversas áreas do conhecimento no desenvolvimento de pesquisas nestas 

temáticas, bem como dentre os cinco autores mais citados, quatro são de origem asiática, além 

de serem os três primeiros autores com maior número de publicações. 

Em seguida, a pesquisa documental foi conduzida para obter maior conhecimento e 

detalhes de como a empresa estudada realiza o PFMEA, bem como foram selecionados quatro 

especialistas para participarem das entrevistas e responderam a um questionário para 

identificar dentre as 31 ferramentas da ISO 31010, as ferramentas as quais conheciam e 

aplicavam profissionalmente. 

Posteriormente, por meio da ferramenta de análise de prioridades AHP, estes 

especialistas realizaram a comparação paritária das ferramentas previamente identificadas por 

meio do questionário de identificação das ferramentas conhecidas em sua experiência 

profissional, com o objetivo de priorizar as ferramentas para a simplificação da avaliação de 

riscos de processos não críticos, de acordo com os critérios estabelecidos nas avaliações par a 

par das ferramentas. 

Após a realização da análise AHP, foi possível definir a ferramenta Análise de Causa 

Raiz como a ferramenta para a avaliação de riscos de processos não críticos. Contudo, de 

acordo com a ISO 31010 (2009), esta ferramenta não é aplicável na etapa de identificação de 

riscos e, portanto, necessita de ferramenta complementar para realizar a avaliação de riscos 

dos processos não críticos. 

Para complementar a etapa de identificação de riscos, a ferramenta Lista de 

Verificação, segunda ferramenta priorizada na comparação paritária na etapa de análise AHP, 

complementa esta deficiência. Portanto, para a avaliação de riscos de processos não críticos, 

foram necessárias as aplicações das ferramentas Lista de Verificação e Análise de Causa Raiz 

conjuntamente. 

Portanto, através da aplicação conjunta das ferramentas priorizadas por meio da 

análise AHP foi possível desenvolver o modelo de integração aplicando as metodologias 

mapeamento de processos, a análise dos processos críticos por especialistas (APCE), as 

ferramentas Lista de Verificação e Análise de Causa Raiz e o PFMEA. 
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O modelo integrado apresentado na seção 4.4, responde o objetivo geral ao propor que 

o PFMEA seja aplicado apenas na avaliação de riscos críticos e, consequentemente, reduzindo 

o tempo para sua realização, liberando os especialistas para desenvolverem outras atividades 

importantes para a organização. 

Em contrapartida, os riscos de processos não críticos, que atualmente são submetidos a 

análise do PFMEA e na prática não são definidas ações além dos controles atuais da 

organização, o modelo integrado permite que as análises de riscos preventivas possam ser 

realizadas através de ferramentas mais simples e de fácil aplicação, que podem ser realizadas 

por qualquer equipe de trabalho, como as equipes operacionais do chão de fábrica por 

exemplo. 

Por fim, o modelo proposto integrando as ferramentas de avaliação de riscos da ISO 

31010 (2009) ao processo de avaliação de riscos por meio do PFMEA da organização 

estudada, cumpre com a identificação prévia dos processos críticos como é preconizado no 

Manual AIAG (2008), mas também cumpre com o papel de identificar os processos não 

críticos ao aplicar ferramentas de avaliação de riscos mais simples. 

Um dos achados na etapa de levantamento documental na subseção 4.2.2.3 Análise 

dos PFMEA foi possível constatar que a organização estudada está aplicando o PFMEA em 

processos não críticos, o que caracteriza o desperdício de recursos, mas também não 

estabelece ações adicionais aos controles existentes no processo. 

Com a aplicação de ferramentas de avaliação de riscos mais simples, a organização 

estudada tem a oportunidade de identificar riscos em processos não críticos, tornando o 

processo de avaliação de riscos no processo mais robusto e amplo, se comparado ao atual 

modelo, em que apenas é aplicado o PFMEA como única ferramenta para avaliação de riscos 

em processos produtivos com ações preventivas definidas apenas nos processos críticos. 

6.2 RECOMENDAÇÕES DE PESQUISAS FUTURAS 

Como recomendações de pesquisas futuras, a área de gerenciamento de riscos tem 

aplicações em diversas áreas do conhecimento, em que é possível a aplicação de ferramentas 

de gestão de riscos como a ISO 31000 e a avaliação de riscos através da ISO 31010. Esta 

possibilidade de contribuição para a ciência advém do fato de que estas duas normas ainda 

não são de pleno conhecimento das organizações, na sua estrutura e métodos e, portanto, abre 

espaço para desenvolvimento de pesquisas de grande impacto acadêmico e econômico para as 

organizações. 
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Ainda como sugestão, a aplicação da metodologia aqui desenvolvida para a 

verificação da aplicabilidade e aprofundamento da pesquisa e do conhecimento em 

organizações de outros setores econômicos. 
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APÊNDICE 1 - SELEÇÃO DE FERRAMENTAS ISO31010 - ENTREVISTADO 1 

A metodologia AHP (Analytic Hierarchy Process) é uma ferramenta simples que foi 

desenvolvida pela primeira vez no campo da ciência gerencial por Saaty (1980), para ajudar 

os gerentes a tomar decisões mais eficazes em muitas áreas de gerenciamento e planejamento 

de negócios, estruturando e avaliando a atratividade relativa de opções ou alternativas 

concorrentes (HANDFIELD et al., 2002). 

O Objetivo deste questionário é realizar uma análise par a par para identificar qual ferramenta 

é mais importante em relação a outra, referente a critério que está sendo submetido nesta 

análise. 

As ferramentas a serem comparadas entre si são as ferramentas da ISO 31010 respondidas no 

questionário para seleção das ferramentas e técnicas respondidas em questionário específico, e 

que estão abaixo apresentadas de acordo com as respostas obtidas em vossa avaliação: 

Questionário para seleção de ferramentas de avaliação de riscos 

Ferramentas e 
técnicas 

Processo de avaliação de riscos Ferramenta 
Conhecida 

Identificação 
de riscos 

Análise de riscos 

Consequência Probabilidade 
Nível 

de 
risco 

Avaliação 
de riscos 

E1 

Brainstorming FA NA NA NA NA X 

Listas de 
verificação 

FA NA NA NA NA X 

Análise 
preliminar de 
perigos (APP) 

FA NA NA NA NA X 

Avaliação de 
risco ambiental 

FA FA FA FA FA X 

Análise de 
causa raiz 

NA FA FA FA FA X 

 

Abaixo, a escala fundamental SAATY, que orienta na análise paritária (par a par), onde é 

atribuída uma pontuação que indica quantas vezes mais importante ou dominante um 

elemento é sobre o outro na comparação par a par. O Quadro 44 apresenta a escala funda 

mental Saaty (1980). 
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Quadro 44:  Escala Fundamental de Saaty 

1 Igual Importância As duas atividades contribuem igualmente para o objetivo 

3 
Importância pequena de uma sobre a 

outra 
A experiência e o juízo favorecem uma atividade em 

relação à outra 

5 
Importância grande ou essencial A experiência ou juízo favorece fortemente uma atividade 

em relação à outra 

7 
Importância muito grande ou 

demonstrada 
Uma atividade é muito fortemente favorecida em relação à 

outra. Pode ser demonstrada na prática. 

9 
Importância absoluta A evidencia favorece uma atividade em relação à outra, 

com o mais alto grau de segurança. 

2,4,6,8 
Valores Intermediários Quando se procura uma condição de compromisso entre 

duas definições. 
Fonte: adaptado de Saaty (1980) 

O objetivo deste questionário é realizar a análise par a par para determinar qual 

ferramenta da ISO31010 é melhor aplicável para avaliação de riscos de processos não críticos, 

de acordo com os critérios estabelecidos.  

São 3 critérios definidos os quais estão apresentados abaixo: 

Critério 1: Riscos por alteração de processo em relação aos processos existentes. Este critério 

refere-se à alteração do meio de processo já existente na fábrica, que pode estar relacionada a 

produtividade, robustecimento do processo, qualidade de processo, reabilitação ou 

modificação de ferramental e dispositivo de apoio operacional. 

Critério 2: Riscos de segurança. Este critério leva em conta os riscos ergonômicos e normas 

regulamentadoras para o processo produtivo. 

Critério 3: Riscos de falhas em processos existentes ou similares. Este critério considera 

indicadores do processo, registros ou experiência operacional e finalmente dos problemas de 

processo. 

Análise par a par das ferramentas da ISO31010 quanto ao critério 1: Riscos por alteração de 
processo em relação aos processos existentes
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Absoluto Absoluto 

3

Análise de causa raiz

3 5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1

3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Equivalente

Brainstorming Listas de verificação

Brainstorming
Análise preliminar de 

perigos (APP)

Brainstorming
Avaliação de risco 

ambiental

Brainstorming Análise de causa raiz

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1

Avaliação de risco 
ambiental

Análise de causa raiz

Listas de verificação
Análise preliminar de 

perigos (APP)

Listas de verificação
Avaliação de risco 

ambiental

Listas de verificação

Análise preliminar de 
perigos (APP)

Avaliação de risco 
ambiental

Análise preliminar de 
perigos (APP)

Análise de causa raiz

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9
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Análise par a par das ferramentas da ISO31010 quanto ao critério 2: Riscos de Segurança

Absoluto Absoluto 

3

Análise de causa raiz

3 5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1

3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Equivalente

Brainstorming Listas de verificação

Brainstorming
Análise preliminar de 

perigos (APP)

Brainstorming
Avaliação de risco 

ambiental

Brainstorming Análise de causa raiz

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1

Avaliação de risco 
ambiental

Análise de causa raiz

Listas de verificação
Análise preliminar de 

perigos (APP)

Listas de verificação
Avaliação de risco 

ambiental

Listas de verificação

Análise preliminar de 
perigos (APP)

Avaliação de risco 
ambiental

Análise preliminar de 
perigos (APP)

Análise de causa raiz

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9
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Análise par a par das ferramentas da ISO31010 quanto ao critério 3: Riscos de falhas em 

processos existentes ou similares

Absoluto Absoluto 

3

Análise de causa raiz

3 5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1

3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Equivalente

Brainstorming Listas de verificação

Brainstorming
Análise preliminar de 

perigos (APP)

Brainstorming
Avaliação de risco 

ambiental

Brainstorming Análise de causa raiz

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1

Avaliação de risco 
ambiental

Análise de causa raiz

Listas de verificação
Análise preliminar de 

perigos (APP)

Listas de verificação
Avaliação de risco 

ambiental

Listas de verificação

Análise preliminar de 
perigos (APP)

Avaliação de risco 
ambiental

Análise preliminar de 
perigos (APP)

Análise de causa raiz

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9
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APÊNDICE 2 - SELEÇÃO DE FERRAMENTAS ISO31010 - ENTREVISTADO 2 

A metodologia AHP (Analytic Hierarchy Process) é uma ferramenta simples que foi 

desenvolvida pela primeira vez no campo da ciência gerencial por Saaty (1980), para ajudar 

os gerentes a tomar decisões mais eficazes em muitas áreas de gerenciamento e planejamento 

de negócios, estruturando e avaliando a atratividade relativa de opções ou alternativas 

concorrentes (HANDFIELD et al., 2002). 

O Objetivo deste questionário é realizar uma análise par a par para identificar qual ferramenta 

é mais importante em relação a outra, referente a critério que está sendo submetido nesta 

análise. 

As ferramentas a serem comparadas entre si são as ferramentas da ISO 31010 respondidas no 

questionário para seleção das ferramentas e técnicas respondidas em questionário específico, e 

que estão abaixo apresentadas de acordo com as respostas obtidas em vossa avaliação: 

Questionário para seleção de ferramentas de avaliação de riscos 

Ferramentas e 
técnicas 

Processo de avaliação de riscos Ferramenta 
Conhecida 

Identificação de 
riscos 

Análise de riscos 

Consequência Probabilidade 
Nível 

de 
risco 

Avaliação de 
riscos 

E2 

Brainstorming FA NA NA NA NA X 

Listas de 
verificação 

FA NA NA NA NA X 

Análise de 
causa raiz 

NA FA FA FA FA X 

Análise de 
árvore de 

falhas 
A N FA A A X 

Análise de 
causa e efeito 

FA FA NA NA NA X 

 

Abaixo, a escala fundamental SAATY, que orienta na análise paritária (par a par), onde é 

atribuída uma pontuação que indica quantas vezes mais importante ou dominante um 

elemento é sobre o outro na comparação par a par. A Tabela 2 apresenta a escala funda mental 

Saaty (1980). 
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Quadro 45:  Escala Fundamental de Saaty 

1 Igual Importância As duas atividades contribuem igualmente para o objetivo 

3 
Importância pequena de uma sobre a 

outra 
A experiência e o juízo favorecem uma atividade em 

relação à outra 

5 
Importância grande ou essencial A experiência ou juízo favorece fortemente uma atividade 

em relação à outra 

7 
Importância muito grande ou 

demonstrada 
Uma atividade é muito fortemente favorecida em relação à 

outra. Pode ser demonstrada na prática. 

9 
Importância absoluta A evidencia favorece uma atividade em relação à outra, 

com o mais alto grau de segurança. 

2,4,6,8 
Valores Intermediários Quando se procura uma condição de compromisso entre 

duas definições. 
Fonte: adaptado de Saaty (1980) 

O objetivo deste questionário é realizar a análise par a par para determinar qual 

ferramenta da ISO31010 é melhor aplicável para avaliação de riscos de processos não críticos, 

de acordo com os critérios estabelecidos.  

São 3 critérios definidos os quais estão apresentados abaixo: 

Critério 1: Riscos por alteração de processo em relação aos processos existentes. Este critério 

refere-se à alteração do meio de processo já existente na fábrica, que pode estar relacionada a 

produtividade, robustecimento do processo, qualidade de processo, reabilitação ou 

modificação de ferramental e dispositivo de apoio operacional. 

Critério 2: Riscos de segurança. Este critério leva em conta os riscos ergonômicos e normas 

regulamentadoras para o processo produtivo. 

Critério 3: Riscos de falhas em processos existentes ou similares. Este critério considera 

indicadores do processo, registros ou experiência operacional e finalmente dos problemas de 

processo. 

Análise par a par das ferramentas da ISO31010 quanto ao critério 1: Riscos por alteração de 
processo em relação aos processos existentes 
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Absoluto Absoluto 

Listas de verificação

7 99 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Análise de árvore de 
falhas

Análise de causa raiz

Brainstorming

Brainstorming

Listas de verificação

Listas de verificação

3

9 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3

3 1 3

9 7

Análise de causa 
e efeito

Análise de árvore 
de falhas

Análise de causa e 
efeito

Análise de causa 
raiz

Análise de árvore 
de falhas

Análise de causa e 
efeito

9 7 5 3 1

5 7 9

5 7 9

5 7 9

5 7 9

5

Equivalente

Análise de causa 
raiz

Listas de 
verificação

Brainstorming

Brainstorming

Análise de causa raiz
Análise de árvore 

de falhas

Análise de causa 
e efeito

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5

3 1 3 5
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Análise par a par das ferramentas da ISO31010 quanto ao critério 2: Riscos de Segurança

Absoluto Absoluto 

Listas de verificação

7 99 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Análise de árvore de 
falhas

Análise de causa raiz

Brainstorming

Brainstorming

Listas de verificação

Listas de verificação

3

9 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3

3 1 3

9 7

Análise de causa 
e efeito

Análise de árvore 
de falhas

Análise de causa e 
efeito

Análise de causa 
raiz

Análise de árvore 
de falhas

Análise de causa e 
efeito

9 7 5 3 1

5 7 9

5 7 9

5 7 9

5 7 9

5

Equivalente

Análise de causa 
raiz

Listas de 
verificação

Brainstorming

Brainstorming

Análise de causa raiz
Análise de árvore 

de falhas

Análise de causa 
e efeito

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5

3 1 3 5
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Análise par a par das ferramentas da ISO31010 quanto ao critério 3: Riscos de falhas em 

processos existentes ou similares

Absoluto Absoluto 

Listas de verificação

7 99 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Análise de árvore de 
falhas

Análise de causa raiz

Brainstorming

Brainstorming

Listas de verificação

Listas de verificação

3

9 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3

3 1 3

9 7

Análise de causa 
e efeito

Análise de árvore 
de falhas

Análise de causa e 
efeito

Análise de causa 
raiz

Análise de árvore 
de falhas

Análise de causa e 
efeito

9 7 5 3 1

5 7 9

5 7 9

5 7 9

5 7 9

5

Equivalente

Análise de causa 
raiz

Listas de 
verificação

Brainstorming

Brainstorming

Análise de causa raiz
Análise de árvore 

de falhas

Análise de causa 
e efeito

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5

3 1 3 5
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APÊNDICE 3 - SELEÇÃO DE FERRAMENTAS ISO31010 - ENTREVISTADO 3 

A metodologia AHP (Analytic Hierarchy Process) é uma ferramenta simples que foi 

desenvolvida pela primeira vez no campo da ciência gerencial por Saaty (1980), para ajudar 

os gerentes a tomar decisões mais eficazes em muitas áreas de gerenciamento e planejamento 

de negócios, estruturando e avaliando a atratividade relativa de opções ou alternativas 

concorrentes (HANDFIELD et al., 2002). 

O Objetivo deste questionário é realizar uma análise par a par para identificar qual 

ferramenta é mais importante em relação a outra, referente a critério que está sendo submetido 

nesta análise. 

As ferramentas a serem comparadas entre si são as ferramentas da ISO 31010 

respondidas no questionário para seleção das ferramentas e técnicas respondidas em 

questionário específico, e que estão abaixo apresentadas de acordo com as respostas obtidas 

em vossa avaliação: 

Questionário para seleção de ferramentas de avaliação de riscos 

Ferramentas e 
técnicas 

Processo de avaliação de riscos Ferramenta 
Conhecida 

Identificação 
de riscos 

Análise de riscos 

Consequência Probabilidade 
Nível 

de 
risco 

Avaliação de 
riscos 

E3 

Brainstorming FA NA NA NA NA X 
Listas de 

verificação 
FA NA NA NA NA X 

Análise de 
cenários 

FA FA A A A X 

Análise de 
causa raiz 

NA FA FA FA FA X 

Simulação de 
Monte Carlo 

NA FA NA NA FA X 

Análise de 
decisão 

multicritérios 
(MCDA) 

A FA A FA A X 

Abaixo, a escala fundamental SAATY, que orienta na análise paritária (par a par), 

onde é atribuída uma pontuação que indica quantas vezes mais importante ou dominante um 

elemento é sobre o outro na comparação par a par. A Tabela 3 apresenta a escala funda mental 

Saaty (1980). 
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Quadro 46:  Escala Fundamental de Saaty 

1 Igual Importância As duas atividades contribuem igualmente para o objetivo 

3 
Importância pequena de uma sobre a 

outra 
A experiência e o juízo favorecem uma atividade em 

relação à outra 

5 
Importância grande ou essencial A experiência ou juízo favorece fortemente uma atividade 

em relação à outra 

7 
Importância muito grande ou 

demonstrada 
Uma atividade é muito fortemente favorecida em relação à 

outra. Pode ser demonstrada na prática. 

9 
Importância absoluta A evidencia favorece uma atividade em relação à outra, 

com o mais alto grau de segurança. 

2,4,6,8 
Valores Intermediários Quando se procura uma condição de compromisso entre 

duas definições. 
Fonte: adaptado de Saaty (1980) 

O objetivo deste questionário é realizar a análise par a par para determinar qual 

ferramenta da ISO31010 é melhor aplicável para avaliação de riscos de processos não críticos, 

de acordo com os critérios estabelecidos.  

São 3 critérios definidos os quais estão apresentados abaixo: 

Critério 1: Riscos por alteração de processo em relação aos processos existentes. Este critério 

refere-se à alteração do meio de processo já existente na fábrica, que pode estar relacionada a 

produtividade, robustecimento do processo, qualidade de processo, reabilitação ou 

modificação de ferramental e dispositivo de apoio operacional. 

Critério 2: Riscos de segurança. Este critério leva em conta os riscos ergonômicos e normas 

regulamentadoras para o processo produtivo. 

Critério 3: Riscos de falhas em processos existentes ou similares. Este critério considera 

indicadores do processo, registros ou experiência operacional e finalmente dos problemas de 

processo. 

Análise par a par das ferramentas da ISO31010 quanto ao critério 1: Riscos por alteração de 
processo em relação aos processos existentes
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Absoluto Absoluto 

Brainstorming Listas de verificação

Brainstorming Análise de cenários

Brainstorming Análise de causa raiz

Brainstorming

Brainstorming

Listas de verificação Análise de cenários

Listas de verificação Análise de causa raiz

Listas de verificação

Listas de verificação

Análise de Análise de causa raiz

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Equivalente

Simulação de Monte 
Carlo

Simulação de Monte 
Carlo

Análise de decisão 
multicritérios 

(MCDA)

Análise de decisão 
multicritérios 

(MCDA)

9 7 5
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Análise de 
cenários

Análise de 

Análise de causa 
raiz

Análise de causa 

7 5 3 1 3 5 7 9

Análise de decisão 

7 99 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9

Simulação de Monte 
Carlo

Simulação de Monte 
Carlo

Simulação de 
Monte Carlo

Simulação de 
Monte Carlo

Análise de decisão 
multicritérios 

Análise de decisão 
multicritérios 

(MCDA)

Análise de decisão 
multicritérios 

(MCDA)

9 7 5 3 1 3 5 7
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Análise par a par das ferramentas da ISO31010 quanto ao critério 2: Riscos de Segurança

Absoluto Absoluto 

Brainstorming Listas de verificação

Brainstorming Análise de cenários

Brainstorming Análise de causa raiz

Brainstorming

Brainstorming

Listas de verificação Análise de cenários

Listas de verificação Análise de causa raiz

Listas de verificação

Listas de verificação

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Equivalente

Simulação de Monte 
Carlo

Simulação de Monte 
Carlo

Análise de decisão 
multicritérios 

(MCDA)

Análise de decisão 
multicritérios 

(MCDA)

9 7 5
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Análise de 
cenários

Análise de 

Análise de causa 
raiz

Análise de causa 

7 5 3 1 3 5 7 9

Análise de decisão 

7 99 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9

Simulação de Monte 
Carlo

Simulação de Monte 
Carlo

Simulação de 
Monte Carlo

Simulação de 
Monte Carlo

Análise de decisão 
multicritérios 

Análise de decisão 
multicritérios 

(MCDA)

Análise de decisão 
multicritérios 

(MCDA)

9 7 5 3 1 3 5 7
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Análise par a par das ferramentas da ISO31010 quanto ao critério 3: Riscos de falhas em 

processos existentes ou similares

Absoluto Absoluto 

Brainstorming Listas de verificação

Brainstorming Análise de cenários

Brainstorming Análise de causa raiz

Brainstorming

Brainstorming

Listas de verificação Análise de cenários

Listas de verificação Análise de causa raiz

Listas de verificação

Listas de verificação

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Equivalente

Simulação de Monte 
Carlo

Simulação de Monte 
Carlo

Análise de decisão 
multicritérios 

(MCDA)

Análise de decisão 
multicritérios 

(MCDA)

9 7 5
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Análise de 
cenários

Análise de 

Análise de causa 
raiz

Análise de causa 

7 5 3 1 3 5 7 9

Análise de decisão 

7 99 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9

Simulação de Monte 
Carlo

Simulação de Monte 
Carlo

Simulação de 
Monte Carlo

Simulação de 
Monte Carlo

Análise de decisão 
multicritérios 

Análise de decisão 
multicritérios 

(MCDA)

Análise de decisão 
multicritérios 

(MCDA)

9 7 5 3 1 3 5 7
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APÊNDICE 4 - SELEÇÃO DE FERRAMENTAS ISO31010 - ENTREVISTADO 4 

A metodologia AHP (Analytic Hierarchy Process) é uma ferramenta simples que foi 

desenvolvida pela primeira vez no campo da ciência gerencial por Saaty (1980), para ajudar 

os gerentes a tomar decisões mais eficazes em muitas áreas de gerenciamento e planejamento 

de negócios, estruturando e avaliando a atratividade relativa de opções ou alternativas 

concorrentes (HANDFIELD et al., 2002). 

O Objetivo deste questionário é realizar uma análise par a par para identificar qual ferramenta 

é mais importante em relação a outra, referente a critério que está sendo submetido nesta 

análise. 

As ferramentas a serem comparadas entre si são as ferramentas da ISO 31010 respondidas no 

questionário para seleção das ferramentas e técnicas respondidas em questionário específico, e 

que estão abaixo apresentadas de acordo com as respostas obtidas em vossa avaliação: 

Questionário para seleção de ferramentas de avaliação de riscos 

Ferramentas e técnicas 

Processo de avaliação de riscos Ferramenta 
Conhecida 

Identificação 
de riscos 

Análise de riscos 

Consequência Probabilidade 
Nível 

de risco 
Avaliação 
de riscos 

E4 

Brainstorming FA NA NA NA NA X 
Entrevistas estruturadas ou 

semiestruturadas 
FA NA NA NA NA X 

Listas de verificação FA NA NA NA NA X 
Avaliação de risco 

ambiental 
FA FA FA FA FA X 

Análise de cenários FA FA A A A X 
Análise de causa raiz NA FA FA FA FA X 

Análise de árvore de falhas A N FA A A X 
Análise de árvore de 

eventos 
A FA A A NA X 

Análise de causa e 
consequência 

A  FA FA A A X 

Análise de causa e efeito FA FA NA NA NA X 
Manutenção centrada na 

confiabilidade 
FA FA FA FA FA X 

Índices de risco A FA FA A FA X 
Análise de custo/benefício A FA A A A X 

Abaixo, a escala fundamental SAATY, que orienta na análise paritária (par a par), onde é 

atribuída uma pontuação que indica quantas vezes mais importante ou dominante um 

elemento é sobre o outro na comparação par a par. A Tabela 1 apresenta a escala funda mental 

Saaty (1980). 
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Quadro 47:  Escala Fundamental de Saaty 

1 Igual Importância As duas atividades contribuem igualmente para o objetivo 

3 
Importância pequena de uma sobre a 

outra 
A experiência e o juízo favorecem uma atividade em 

relação à outra 

5 
Importância grande ou essencial A experiência ou juízo favorece fortemente uma atividade 

em relação à outra 

7 
Importância muito grande ou 

demonstrada 
Uma atividade é muito fortemente favorecida em relação à 

outra. Pode ser demonstrada na prática. 

9 
Importância absoluta A evidencia favorece uma atividade em relação à outra, 

com o mais alto grau de segurança. 

2,4,6,8 
Valores Intermediários Quando se procura uma condição de compromisso entre 

duas definições. 
Fonte: adaptado de Saaty (1980) 

O objetivo deste questionário é realizar a análise par a par para determinar qual 

ferramenta da ISO31010 é melhor aplicável para avaliação de riscos de processos não críticos, 

de acordo com os critérios estabelecidos.  

São 3 critérios definidos os quais estão apresentados abaixo: 

Critério 1: Riscos por alteração de processo em relação aos processos existentes. Este critério 

refere-se à alteração do meio de processo já existente na fábrica, que pode estar relacionada a 

produtividade, robustecimento do processo, qualidade de processo, reabilitação ou 

modificação de ferramental e dispositivo de apoio operacional. 

Critério 2: Riscos de segurança. Este critério leva em conta os riscos ergonômicos e normas 

regulamentadoras para o processo produtivo. 

Critério 3: Riscos de falhas em processos existentes ou similares. Este critério considera 

indicadores do processo, registros ou experiência operacional e finalmente dos problemas de 

processo. 

Análise par a par das ferramentas da ISO31010 quanto ao critério 1: Riscos por alteração de 
processo em relação aos processos existentes
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Absoluto Equivalente Absoluto 

Brainstorming Listas de verificação

Brainstorming

Brainstorming Análise de cenários

Brainstorming Análise de causa raiz

Brainstorming

Brainstorming

Brainstorming

Brainstorming Análise de causa e efeito

Brainstorming Índices de risco

Brainstorming
5 7 99 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3 5

Manutenção centrada na 
confiabilidade

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Brainstorming

Brainstorming

Avaliação de risco 
ambiental

Análise de árvore de 
eventos

Análise de causa e 
consequência

7 9

7 9

5 7 99 7 5 3

Análise de árvore de falhas

Análise de custo/benefício
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Listas de verificação

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Análise de cenários

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Análise de causa raiz

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Análise de árvore de 
eventos

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Análise de causa e 
consequência

Análise de causa e efeito

Manutenção centrada na 

Índices de risco

Análise de custo/benefício

9 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

5 7 99 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Avaliação de risco 
ambiental

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Análise de árvore de falhas

5 7 9

7 9

5 7 9

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas



129 

 

Listas de verificação

Listas de verificação Análise de cenários

Listas de verificação Análise de causa raiz

Listas de verificação

Listas de verificação

Listas de verificação
Análise de causa e 

consequência

Listas de verificação Análise de causa e efeito

Listas de verificação
Manutenção centrada na 

confiabilidade

Listas de verificação Índices de risco

Listas de verificação

Avaliação de risco 
ambiental

Análise de cenários

5 7 99 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3

9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Avaliação de risco 
ambiental

Análise de árvore de 
eventos

7

5 7 9

5 7

Análise de árvore de falhas

Análise de custo/benefício
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Avaliação de risco 
ambiental

Análise de causa raiz

Avaliação de risco 
ambiental

Análise de causa e 
consequência

Análise de causa e efeito

Avaliação de risco 
ambiental

Manutenção centrada na 
confiabilidade

Avaliação de risco 
ambiental

Índices de risco

Análise de cenários Análise de causa raiz

Análise de cenários

Análise de cenários

Análise de cenários

7 9

3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

3 1 3 5 7 9

5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5

Análise de árvore de falhas

Análise de custo/benefício

Análise de árvore de falhas

Análise de árvore de 
eventos

Análise de árvore de 
eventos

Análise de causa e 
consequência

Avaliação de risco 
ambiental

Avaliação de risco 
ambiental

Avaliação de risco 
ambiental

Avaliação de risco 
ambiental

9 7 5

9 7 5
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Análise de cenários Análise de causa e efeito

Análise de cenários
Manutenção centrada na 

confiabilidade

Análise de cenários Índices de risco

Análise de cenários

Análise de causa raiz

Análise de causa raiz

Análise de causa raiz
Análise de causa e 

consequência

Análise de causa raiz Análise de causa e efeito

Análise de causa raiz
Manutenção centrada na 

confiabilidade

Análise de causa raiz Índices de risco

Análise de causa raiz

3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

7 9

3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

3 1 3 5 7 9

5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

Análise de árvore de 
eventos

Análise de custo/benefício

9 7 5

9 7 5

9 7 5

Análise de custo/benefício

Análise de árvore de falhas

9 7 5
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Análise de árvore de falhas
Análise de causa e 

consequência

Análise de causa e efeito

Análise de árvore de falhas
Manutenção centrada na 

confiabilidade

Análise de árvore de falhas Índices de risco

Análise de árvore de 
eventos

Análise de causa e 
consequência

Análise de causa e efeito

Análise de árvore de 
eventos

Manutenção centrada na 
confiabilidade

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9
Análise de árvore de 

eventos

Análise de custo/benefícioAnálise de árvore de falhas

Análise de árvore de falhas

Análise de árvore de falhas

Análise de árvore de 
eventos
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Análise de árvore de 
eventos

Índices de risco

Análise de causa e 
consequência

Análise de causa e efeito

Análise de causa e 
consequência

Manutenção centrada na 
confiabilidade

Análise de causa e 
consequência

Índices de risco

Análise de causa e 
consequência

Análise de custo/benefício

Análise de causa e efeito
Manutenção centrada na 

confiabilidade

Análise de causa e efeito Índices de risco

Análise de causa e efeito

Manutenção centrada na 
confiabilidade

Índices de risco

Manutenção centrada na 
confiabilidade

Análise de custo/benefício

Índices de risco

7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Análise de custo/benefício

Análise de custo/benefício

Análise de custo/benefício

Análise de árvore de 
eventos
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Análise par a par das ferramentas da ISO31010 quanto ao critério 2: Riscos de Segurança

Absoluto Equivalente Absoluto 

Brainstorming Listas de verificação

Brainstorming

Brainstorming Análise de cenários

Brainstorming Análise de causa raiz

Brainstorming

Brainstorming

Brainstorming

Brainstorming Análise de causa e efeito

Brainstorming Índices de risco

Brainstorming
5 7 99 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3 5

Manutenção centrada na 
confiabilidade

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Brainstorming

Brainstorming

Avaliação de risco 
ambiental

Análise de árvore de 
eventos

Análise de causa e 
consequência

7 9

7 9

5 7 99 7 5 3

Análise de árvore de falhas

Análise de custo/benefício
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Listas de verificação

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Análise de cenários

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Análise de causa raiz

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Análise de árvore de 
eventos

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Análise de causa e 
consequência

Análise de causa e efeito

Manutenção centrada na 

Índices de risco

Análise de custo/benefício

9 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

5 7 99 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Avaliação de risco 
ambiental

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Análise de árvore de falhas

5 7 9

7 9

5 7 9

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas
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Listas de verificação

Listas de verificação Análise de cenários

Listas de verificação Análise de causa raiz

Listas de verificação

Listas de verificação

Listas de verificação
Análise de causa e 

consequência

Listas de verificação Análise de causa e efeito

Listas de verificação
Manutenção centrada na 

confiabilidade

Listas de verificação Índices de risco

Listas de verificação

Avaliação de risco 
ambiental

Análise de cenários

5 7 99 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3

9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Avaliação de risco 
ambiental

Análise de árvore de 
eventos

7

5 7 9

5 7

Análise de árvore de falhas

Análise de custo/benefício
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Avaliação de risco 
ambiental

Análise de causa raiz

Avaliação de risco 
ambiental

Análise de causa e 
consequência

Análise de causa e efeito

Avaliação de risco 
ambiental

Manutenção centrada na 
confiabilidade

Avaliação de risco 
ambiental

Índices de risco

Análise de cenários Análise de causa raiz

Análise de cenários

Análise de cenários

Análise de cenários

7 9

3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

3 1 3 5 7 9

5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5

Análise de árvore de falhas

Análise de custo/benefício

Análise de árvore de falhas

Análise de árvore de 
eventos

Análise de árvore de 
eventos

Análise de causa e 
consequência

Avaliação de risco 
ambiental

Avaliação de risco 
ambiental

Avaliação de risco 
ambiental

Avaliação de risco 
ambiental

9 7 5

9 7 5
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Análise de cenários Análise de causa e efeito

Análise de cenários
Manutenção centrada na 

confiabilidade

Análise de cenários Índices de risco

Análise de cenários

Análise de causa raiz

Análise de causa raiz

Análise de causa raiz
Análise de causa e 

consequência

Análise de causa raiz Análise de causa e efeito

Análise de causa raiz
Manutenção centrada na 

confiabilidade

Análise de causa raiz Índices de risco

Análise de causa raiz

3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

7 9

3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

3 1 3 5 7 9

5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

Análise de árvore de 
eventos

Análise de custo/benefício

9 7 5

9 7 5

9 7 5

Análise de custo/benefício

Análise de árvore de falhas

9 7 5
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Análise de árvore de falhas
Análise de causa e 

consequência

Análise de causa e efeito

Análise de árvore de falhas
Manutenção centrada na 

confiabilidade

Análise de árvore de falhas Índices de risco

Análise de árvore de 
eventos

Análise de causa e 
consequência

Análise de causa e efeito

Análise de árvore de 
eventos

Manutenção centrada na 
confiabilidade

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9
Análise de árvore de 

eventos

Análise de custo/benefícioAnálise de árvore de falhas

Análise de árvore de falhas

Análise de árvore de falhas

Análise de árvore de 
eventos
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Análise de árvore de 
eventos

Índices de risco

Análise de causa e 
consequência

Análise de causa e efeito

Análise de causa e 
consequência

Manutenção centrada na 
confiabilidade

Análise de causa e 
consequência

Índices de risco

Análise de causa e 
consequência

Análise de custo/benefício

Análise de causa e efeito
Manutenção centrada na 

confiabilidade

Análise de causa e efeito Índices de risco

Análise de causa e efeito

Manutenção centrada na 
confiabilidade

Índices de risco

Manutenção centrada na 
confiabilidade

Análise de custo/benefício

Índices de risco

7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Análise de custo/benefício

Análise de custo/benefício

Análise de custo/benefício

Análise de árvore de 
eventos

 

Análise par a par das ferramentas da ISO31010 quanto ao critério 3: Riscos de falhas em 

processos existentes ou similares



141 

 

Absoluto Equivalente Absoluto 

Brainstorming Listas de verificação

Brainstorming

Brainstorming Análise de cenários

Brainstorming Análise de causa raiz

Brainstorming

Brainstorming

Brainstorming

Brainstorming Análise de causa e efeito

Brainstorming Índices de risco

Brainstorming
5 7 99 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3 5

Manutenção centrada na 
confiabilidade

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Brainstorming

Brainstorming

Avaliação de risco 
ambiental

Análise de árvore de 
eventos

Análise de causa e 
consequência

7 9

7 9

5 7 99 7 5 3

Análise de árvore de falhas

Análise de custo/benefício
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Listas de verificação

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Análise de cenários

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Análise de causa raiz

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Análise de árvore de 
eventos

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Análise de causa e 
consequência

Análise de causa e efeito

Manutenção centrada na 

Índices de risco

Análise de custo/benefício

9 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

5 7 99 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Avaliação de risco 
ambiental

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas

Análise de árvore de falhas

5 7 9

7 9

5 7 9

Entrevistas estruturadas ou 
semiestruturadas
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Listas de verificação

Listas de verificação Análise de cenários

Listas de verificação Análise de causa raiz

Listas de verificação

Listas de verificação

Listas de verificação
Análise de causa e 

consequência

Listas de verificação Análise de causa e efeito

Listas de verificação
Manutenção centrada na 

confiabilidade

Listas de verificação Índices de risco

Listas de verificação

Avaliação de risco 
ambiental

Análise de cenários

5 7 99 7 5 3 1 3

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3

7 9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3

9

9 7 5 3 1 3 5 7 9

9 7 5 3 1 3 5

9 7 5 3 1 3 5 7 9

Avaliação de risco 
ambiental

Análise de árvore de 
eventos

7

5 7 9

5 7

Análise de árvore de falhas

Análise de custo/benefício
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Avaliação de risco 
ambiental

Análise de causa raiz

Avaliação de risco 
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