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RESUMO 

 

 

As empresas do setor metal mecânico, de uma forma geral, têm se preocupado com a 

situação dos seus colaboradores, do seu patrimônio, do meio ambiente, da administração 

e principalmente das questões mundiais, que se aplicam a todas as organizações e que 

trazem interferências nos seus negócios. Cada vez mais, as organizações buscam propiciar 

segurança aos funcionários, através de uma visão proativa em relação à gestão de riscos, 

considerando ainda como sendo uma fundamental oportunidade para melhorias no 

ambiente de trabalho, no tocante à saúde do trabalhador. Com o objetivo de melhor tratar 

os clientes internos, externos e a sociedade que se pretende atender, as empresas investem 

em programas de controle dos riscos com fins a identificar, prevenir, controlar e monitorar 

os riscos de acidentes no trabalho que possam vir a resultar em danos e perdas pessoais 

e/ou patrimoniais. O presente trabalho pretende descrever, analisar e propor um modelo 

de segurança no trabalho com base na metodologia da ferramenta da FMEA, para a 

realização de uma operação de furação no torno mecânico horizontal com broca helicoidal 

de aço rápido, presa em um mandril. Trata-se de um estudo de caso elaborado com base 

no acompanhamento da operação executada por profissionais torneiros mecânicos, e 

conclui-se que, a utilização de técnicas para gerenciamento dos riscos, pode ser um 

caminho para se evitar acidentes nas diversas operações, nos postos de trabalho. 

 

Palavras-chave: Gestão de Segurança no Trabalho; Gestão de Riscos; FMEA. 
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ABSTRACT 

 

The metal mechanic sector companies, in general, has been concerned about the situation 

of its employees, of their heritage, the environment, and especially of the global issues 

that apply to all organizations and bringing interference in their business. More and more 

organizations seek to provide safety for employees, through a proactive vision in relation 

to risk management, whereas as a crucial opportunity for improvement in the working 

environment, as regards the health and safety of the worker. In order to better treat internal 

clients, external and the society that if you intend to attend the companies they invest in 

risk control programs with the purpose to identify, prevent, control and monitor the risks 

of accidents at work that may result in damage and personal losses and/or assets. The 

present work aims to describe, analyze and propose a model of safety at work based on 

FMEA tool, methodology for conducting a drilling operation in horizontal lathe with 

high-speed steel twist drill bit, stuck in an Arbor.  

This is a case study based on the follow-up of the operation carried out by professional 

mechanical turning operators of the company and it is concluded that the use of 

techniques for risk management can be a way to avoid accidents in the various operations, 

in the workplace. 

 

 

 

Key-words: Occupational Safety Management; Risk management; FMEA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Com a globalização da economia novas formas de gestão de mão de obra se 

apresentam e a necessidade de flexibilização do trabalhador, com a redução do número 

de profissionais buscando ainda maior produtividade, fazem com que o trabalhador 

dedique maior tempo a aprender novas práticas no seu posto de trabalho, Petenon (2008). 

Assim, as organizações afetadas pela concorrência buscam desenvolver metas que muitas 

vezes culminam numa elevação nos índices de acidentes no ambiente de trabalho, 

corroborando com a ideia de que a prevenção não foi priorizada, Brasil (2008). 

O desafio com que as organizações se deparam frente ao risco é de enfrenta-lo 

com pro atividade, pois perdem mais tempo e recursos reagindo após a ocorrência dos 

eventos, ao invés de mitiga-los antes que aconteça, Müller; Drax, (2014). 

Seria mister que as empresas que detenham as tecnologias avançadas cuidassem 

também das questões normativas que contemplem a gestão de riscos para toda a empresa. 

É importante salientar que, conforme listado na seção 3, dos Princípios 

norteadores da Norma ABNT NBR ISO 31000:2009 - Gestão de Riscos -Princípios e 

diretrizes, para a eficiência da gestão de riscos é necessário que a organização, em todos 

os níveis, atenda aos princípios descritos no corpo da norma. 

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil (1988, 

p. 2), a saúde se transformou em "um direito de todos e um dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas". O texto da Carta Magna afirma que "as ações e 

serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único e que "ao Sistema Único de Saúde compete executar as ações de saúde do 

trabalhador" (lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990). Portanto, pode-se afirmar que o 

cuidado ao trabalhador em seu ambiente de trabalho vem se constituindo em uma 

especificidade atual de grande relevância para motivação da qualidade de vida da 

sociedade e aumento da produtividade. 

Se faz oportuna a informação introdutória da Norma, a qual descreve que todas 

as atividades de uma organização envolvem risco também. Não teria como realizar este 
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trabalho sem mencionar o escopo da Norma Regulamentadora 12 (NR 12), que se refere 

à “Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos”, especialmente em relação a 

“Procedimentos de trabalho e segurança” (12.130): “Devem ser elaborados 

procedimentos de trabalho e segurança específicos, padronizados, com descrição 

detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da análise de risco.”  

Assim, no tocante à prevenção de acidentes no trabalho com máquinas, Vilela 

(2000, p. 120) adverte acerca da insuficiência frente “as ações tradicionais de engenharia, 

como a simples instalação de dispositivos de segurança”, pois “o treinamento destinado 

ao trabalhador torna-se a figura central para a eficiência de todo sistema”. 

A competitividade acirrada e globalizada entre as empresas as condicionam a 

produzirem mais com menos perdas para a sua permanência no mercado. Dalcul, (2001) 

resume que os gestores destas organizações expõem os seus colaboradores a riscos de 

acidentes de trabalho em detrimento de maior atenção a produtividade do que a segurança 

das operações. 

O gerenciamento de riscos, segundo De Cicco e Fantazzini (1994 apud SÁ; 

ROTONDARO, 2006, p. 2), “visa à proteção dos recursos humanos, materiais e 

financeiros de uma empresa, quer através da eliminação ou da redução de seus riscos, 

quer através do financiamento dos riscos remanescentes”. Sendo assim, estes autores 

defendem que são necessários o “gerenciamento de riscos, a diminuição de erros e falhas 

e o estabelecimento de planos de ação de emergência para a mitigação de acidentes, não 

apenas se restringindo à administração de gastos com seguros, como algumas vezes é 

entendido”. 

Esta gestão se baseia, então, na identificação, na análise, na avaliação e 

tratamento dos riscos puros dentro de uma empresa, objetivando minimizar a 

possibilidade e a probabilidade de ocorrências de incidentes e acidentes, melhorando 

consideravelmente a segurança e reduzindo os gastos com seguros. 

A gestão da segurança no trabalho deveria ser apontada na realidade das 

instituições como urgente e necessária, possuindo ainda um caráter mais abrangente em 

relação a quatro vertentes principais: a saúde e a segurança do trabalhador, os avanços 

nas áreas financeiras, a conscientização sobre o tema pelo trabalhador e as questões 

relativas ao cuidado com o meio ambiente e a sociedade. 
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Segundo dados do Ministério da Previdência Social, em 2011 aconteceram no 

Brasil mais de 711.000 casos de acidente de trabalho, sendo 2884 com óbito, Brasil (2015, 

a). 

Soares, (2014), destaca que hábitos de prevenção relacionados a verificação dos 

acidentes de trabalho no país, vêm demonstrando resultados positivos, mas precisamos 

ainda aperfeiçoar muito em comparação com os países da Europa. 

A sociedade industrial moderna tem como figura central as máquinas, que têm 

como função multiplicar a produtividade, diminuir os esforços do trabalhador, melhorar 

a qualidade dos produtos e serviços. Mas, a interação entre o homem e a máquina trás a 

possibilidade de ocorrência de acidentes de trabalho, em muitos casos embasados pela 

falta de treinamento e capacitação dos operadores e muitas vezes falta de atenção a 

detalhes da operação. 

Um comprometimento dos diferentes personagens, participantes da cadeia 

produtiva é necessário para seleção e aplicação das diferentes técnicas de segurança em 

máquinas e equipamentos. Os trabalhadores operadores destas máquinas e equipamentos, 

as empresas que as adquirem, os setores de fabricação e projeto, de venda, dos serviços 

de instalação e de manutenção participam desta cadeia, (Villela, 2000). 

As transformações que o mundo atravessa conduzem as instituições a adotarem 

medidas proativas para que se mantenham no mercado em busca de um diferencial dos 

tempos, na qual a preocupação com a qualidade e produtividade devam permear todos os 

setores envolvidos no contexto. 

Atualmente, a alta competitividade permeia as empresas e nesse sentido Fonseca 

(2004, p. 150) pontua que a partir da década de 1980, as exigências manifestas crescentes 

do mercado, “questões relacionadas a custos e qualidade, aliados a uma urgente 

consciência ecológica, apresentam ao mundo novo conceito de qualidade, de forma 

global, holística levando em consideração a qualidade de vida em uma contextualização 

geral”. 

Tendo em vista o contexto explicitado acima, decidiu-se pesquisar através do 

acompanhamento, in loco, durante a realização do referido trabalho, de furação em 

diversos materiais, utilizando uma broca helicoidal de aço rápido presa em um mandril 

no torno mecânico universal, pretende-se demonstrar, com a utilização da ferramenta 
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FMEA - Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos -, as possíveis situações em que falhas 

são apresentadas, mas também as possíveis maneiras de serem controladas e até mesmo 

eliminadas.  

O objetivo clássico da utilização da FMEA é detectar falhas antes mesmo que 

possam ocorrer em processos de fabricação. Marconcin (2004) relata que, a medida em 

que as causas das falhas são eliminadas pela utilização da FMEA a confiabilidade do 

processo aumenta consideravelmente. 

A utilização de FMEA de processo elimina os pontos fracos reduzindo risco de 

falhas a valores aceitáveis. Garcia (2000) afirma que quando utilizado com eficiência a 

FMEA de processo além de ser um método poderoso na análise de processos, permite a 

melhoria contínua e serve de registro histórico para futuros estudos. 

A aplicabilidade da técnica da FMEA para o desenvolvimento da operação de 

furação leva em consideração os diversos elementos envolvidos no processo e os 

princípios fundamentais contidos na NR 12 - (Norma Regulamentadora), Segurança no 

Trabalho em Máquinas e Equipamentos, para que de fato se operacionalize futuramente, 

podendo assim ser elencadas situações que configurem a utilização da técnica da FMEA.  

O estudo buscará através da observação um diagnóstico acerca dos modos de 

falha, que se possa tratar a operacionalização desta técnica dentro de critérios que poderão 

apresentar um quadro mais favorável e recursos que possam servir de solucionadores para 

os possíveis erros ou falhas, em relação ao objeto do trabalho que ora se apresenta. 

Em referência à norma ABNT ISO NBR 31000:2009, Gestão de riscos-

Princípios e Diretrizes, este trabalho se apresenta em observação a quatro dos vários 

princípios fundamentais desta norma, que quando implementada e mantida, possibilita a 

uma organização obter: 

 

a) Aumento da probabilidade de atingir os objetivos; 

b) Melhora nos controles; 

c) Melhora na eficácia e na eficiência operacional; 

d) Melhoria na prevenção de perdas e na gestão de acidentes. 
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Estes componentes serão tratados no corpo do trabalho de forma mais prática, 

mais operacional, para serem entendidos como parte integrante da proposta. 

O ponto fundamental do exercício é a aplicação da técnica da FMEA, em que 

será realizado um tratamento com todos seus possíveis desdobramentos no 

acompanhamento e desenvolvimento do ensaio, para estudar as possíveis situações 

apresentadas, nas quais os resultados serão analisados e avaliados, segundo o proposto 

pela metodologia apresentada na pesquisa. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

A proposta de modelo de gerenciamento de risco com base na ferramenta da 

FMEA e sua aplicação na operação de furação no torno mecânico é trabalhar a gestão de 

riscos a partir da utilização da ferramenta da FMEA, de forma simples, mas abrangente 

em relação ao processo/operação que estará a receber o tratamento para a realização do 

trabalho. 

Infelizmente grande parte das pequenas empresas ainda não se encontra 

familiarizada com questões administrativas que possam garantir seus procedimentos 

gerais e operacionais em relação à ordem natural do mercado cujo enfoque seja a 

qualidade e produtividade. Há de se considerar também a saúde da organização, dos 

funcionários e ainda o aporte relacionado ao meio ambiente. 

Outra problemática enfrentada pela empresa, onde foi realizado o experimento, 

é que por ser microempresa de cunho familiar, não possui especialista em gestão da 

administração e os dois sócios gerentes possuem formação em nível técnico em mecânica. 

Por assim o ser, exercem papéis tanto em âmbito de gestão de pessoas quanto de gestão 

de produção. Um dos sócios proprietários assume ainda as atribuições imanentes à gestão 

administrativa em vendas e entrega de serviços. 

No entanto, para o procedimento de furação ser efetivado, há necessidade de 

profissional capacitado, apesar de ser uma operação básica a ser aplicada em todos os 

processos posteriores e serem executados internamente nas peças a serem 

confeccionadas, para as mais diversas utilizações.  
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Com base na problemática apresentada, a razão da pesquisa está relacionada à 

seguinte questão: como gerenciar o risco na operação de furação no torno mecânico 

universal? 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O presente estudo tem como objetivo propor um modelo de gerenciamento de 

risco para o processo de furação no torno mecânico universal com broca helicoidal de aço 

rápido, presa no mandril porta brocas, utilizando-se da técnica FMEA. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Esta pesquisa apresenta como objetivos específicos: 

 

a) analisar a importância da técnica da FMEA para a obtenção de resultados 

proativos em relação aos riscos e seu gerenciamento; 

b) aplicar a técnica de FMEA visando a identificação de condições técnicas 

capazes de evitar problemas de falhas no processo de furação descrito, 

utilizando-se do conceito de gerenciamento de riscos; 

c) apresentar e priorizar as possíveis soluções positivas para se evitar 

acidentes, através da utilização da técnica da FMEA; 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Para apoio ao atendimento dos objetivos supracitados, as seguintes questões 

serão respondidas no desenvolvimento do trabalho: 
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a) Qual a importância da técnica FMEA para o gerenciamento de 

riscos? 

b) Quais são os principais riscos para os trabalhadores que podem ser 

gerenciados a partir da aplicação da técnica de FMEA no processo de 

furação? 

c) Quais as principais vantagens da aplicação do FMEA no processo de 

proposto visando se evitar acidentes? 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Em vista do objetivo desta pesquisa, que é o de aplicar a técnica da FMEA em 

trabalho de furação no torno mecânico universal com utilização de uma broca helicoidal 

de aço rápido presa em um mandril, esta dissertação se divide em cinco capítulos. O 

primeiro capítulo apresenta um panorama geral do estudo feito, apontando a situação 

problema, dados de acidentes com máquinas, os objetivos  e as questões relevantes para 

o desenvolvimento da pesquisa. 

O segundo capítulo traz uma revisão teórica sobre as seguintes temáticas, que 

estão apresentadas em subseções: Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, 

Gerenciamento de riscos e FMEA - Failure Mode and Effect Analysis (Análise dos 

Efeitos e Modos de Falhas). Dentre os principais autores utilizados, é relevante destacar 

Vilela (2000), De Cicco e Fantazzini (1994); Fonseca (2004); Nogueira (2008); Lima 

(2002); Gomes (2002), Toledo e Amaral, (s/d); Helman e Andery (1995); Yang et all 

(2006); Araújo et al, (2000); Pallady (1997) Toledo e Amaral, (s/d); Helman e Andery 

(1995); Yang et all (2006); Araújo et al, (2000); Pallady (1997), entre outros. 

O capítulo três aborda a construção metodológica desta pesquisa, demonstrando 

a escolha metodológica, o contexto do experimento, no qual se apresentam e se descrevem 

a empresa participante do estudo e seu quadro de funcionários, os instrumentos para a 

geração de dados e, por fim, os critérios para a definição das propostas de melhorias no 

uso da técnica da FMEA. 
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No capítulo quatro, intitulado “Estudo de caso na empresa”, são apresentados a 

descrição do problema, o equipamento, a ferramenta, os utensílios e acessórios para 

realização do construto, com detalhamento das operações. É apontado aqui a proposta do 

modelo para a gestão de risco Aqui também foram elaboradas as tabelas da FMEA para 

a execução do projeto de pesquisa, incluindo ainda planejamento das ações para evitar 

acidentes, análise da proposta e barreiras para implementação. 

No quinto e último capítulo, constrói-se a conclusão do trabalho, com 

apresentação dos resultados, considerando pontos críticos fundamentais para a prática da 

empresa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL 

 

A Constituição Brasileira (1988) traz como um dos seus alicerces, garantindo a 

qualquer cidadão, a dignidade da pessoa humana, conforme dispõe o seu art. 1º, Inciso 

III. Não resta dúvida de que esse princípio é fundamental, tendo em vista que se 

encontram nele o respeito ao próximo e a consideração essencial para se viver em 

harmonia.  

O ser humano é o que explica o Estado e o Direito. Porém, a ideia da dignidade 

da pessoa humana vai permear todos os direitos fundamentais e vai se irradiar também 

no âmbito das relações privadas. Não é algo que diga respeito apenas à relação cidadão e 

Estado. Uma série de controvérsias importantes pode ser resolvida a partir da dignidade 

da pessoa humana. 

Neste sentido, faz-se necessário que tanto empregador quanto empregado 

tenham consciência de que acidente e morte no trabalho são frutos de reais condições 

precárias de segurança. Ambos devem compreender que somos elos de um sistema 

constituído por um todo e que se as partes não interagirem, as perdas sempre serão mais 

um número na estatística de acidentes de trabalho. 

A Medicina do Trabalho, enquanto especialidade médica, surge na Inglaterra, na 

primeira metade do século XIX, com a Revolução Industrial. Naquele momento, o 

consumo da força de trabalho, resultante da submissão dos trabalhadores a um processo 

acelerado e desumano de produção, exigiu uma intervenção, sob pena de se tornar 

inviável a sobrevivência e reprodução do próprio processo. 

No ano de 1930, de acordo com Nogueira (2008, p. 20), “surge o primeiro 

serviço de Medicina do Trabalho tendo como cunho central assegurar qualidade de vida 

aos trabalhadores”.  

A inexistência ou fragilidade dos sistemas de assistência à saúde quer como 

expressão do seguro social, quer diretamente provida pelo Estado, via serviços de saúde 

pública, fez com que os serviços médicos de empresa passassem a exercer um papel 

vicariante, consolidando, ao mesmo tempo, sua vocação enquanto instrumento de criar e 
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manter a dependência do trabalhador e, frequentemente, também de seus familiares, ao 

lado do exercício direto do controle da força de trabalho. 

A preocupação por prover serviços médicos aos trabalhadores começa a se 

refletir no cenário internacional também na agenda da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), criada em 1919. Assim, em 1953, através da Recomendação 97 sobre a 

“Proteção da Saúde dos Trabalhadores”, a Conferência Internacional do Trabalho instava 

aos Estados Membros da OIT que fomentassem a formação de médicos do trabalho 

qualificados e o estudo da organização de Serviços de Medicina do Trabalho. 

As doenças relacionadas ao ambiente de trabalho tornaram-se mais frequentes, 

com grande incidência em trabalhadores, sendo incluídas na Legislação Brasileira. No 

entanto, como refere Lima (2002, p. 66) ainda “existem grandes lacunas quanto às formas 

de lidar com este problema, sendo que as leis ainda parecem, em muitas vezes, omissas 

ou incompletas em relação ao assunto”. A relação da doença com o trabalho é mais 

claramente discriminada pelo Ministério da Previdência Social.  

Gomes (2002, p. 61) afiança que “a doença do trabalho foi relacionada com o 

termo doença ocupacional pela Norma Regulamentadora nr.4, item 4.12, da legislação 

trabalhista, porém, sem defini-lo”. Em termos práticos, utiliza-se a terminologia doença 

ocupacional como sinônimo para a doença do trabalho, e existem várias doenças que 

podem ser classificadas nesse grupo, cada uma delas com características diferentes, mas 

que irão levar aos sintomas de dor, fraqueza e fadiga das articulações, impedindo a pessoa 

de trabalhar normalmente, prejudicando a qualidade de vida no  geral.  

A segurança do trabalho é uma ferramenta empresarial que, cada vez mais, torna-

se uma exigência social e, por conseguinte, compete as empresas a escolha pelos 

caminhos que possam vir a minimizar os riscos a que estão expostos seus funcionários, 

pois, apesar de todo avanço tecnológico, toda atividade envolve certo grau de 

insegurança. 

A ausência de um sistema eficaz de segurança finda por causar problemas de 

relacionamento humano, produtividade, qualidade dos produtos e/ou serviços prestados e 

o aumento de custos e consequente geração de prejuízos, uma vez que todo e qualquer 

acidente no trabalho implica baixa na produção, investimentos perdidos em treinamentos 

e outros custos. 



28 

 

Dados da Organização Internacional do Trabalho (2002) mostram que, em 

média, dez pessoas morrem todos os dias no exercício de sua atividade profissional, ou 

seja, uma morte a cada duas horas e meia, encontrando-se o Brasil em décimo lugar no 

ranking dos países com o maior número de acidentes de trabalho. 

Ainda em consonância com dados obtidos através da OIT, Di Lascio (2001) 

afirma que somente as causas naturais matam mais no mundo do que os acidentes de 

trabalho. As razões para explicar o elevado número de ocorrências dos acidentes são as 

mais diversas, envolvendo falhas nos projetos dos sistemas de trabalho, dos 

equipamentos, das ferramentas, deficiência nos processos de manutenção dos diversos 

elementos componentes do trabalho etc.  

Segundo este pesquisador, ocupando lugar de destaque como causa dos 

acidentes de trabalho, encontra-se o fator humano, compreendendo vivências de prazer e 

sofrimento interferindo no comportamento de risco, características psicossociais do 

trabalhador, atitudes negativas para com as atividades prevencionistas, aspectos da 

personalidade, falta de atenção, entre outras. 

Dela Coleta (1991) explica que os índices de acidentes de trabalho no Brasil 

ainda são bastante preocupantes, deixando vítimas, provocando sequelas graves aos 

trabalhadores, perdas materiais para as organizações, encargos sociais à Nação e 

sofrimento às famílias das vítimas. 

Atualmente, as empresas já percebem a importância do seu colaborador e da 

maneira como os mesmos são gerenciados. Sob este aspecto, pode-se ressaltar o 

posicionamento de De Cenzo e Robins para quem: 

 

Antes [...] os departamentos de pessoal nas organizações eram muitas vezes 

percebidos como a turma da ”saúde e felicidade”. Suas atividades principais 

envolvem o planejamento dos piqueniques da companhia, a programação de 

férias, o registro de empregados para a cobertura do seguro saúde e a realização 

de festas de aposentadoria. Esta situação mudou de maneira drástica durante 

os últimos trinta anos. [...] Hoje, os profissionais da área de recursos humanos 

são elementos importantes no sucesso de qualquer organização. Suas tarefas 

exigem um novo nível de sofisticação, sem precedentes na administração de 

recursos humanos. [...] Atualmente, muitas companhias reconhecem a 

importância do pessoal na realização de seus objetivos. (2001, p. 3 apud 

SILVA, 2006, p. 21) 
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A qualidade de vida no trabalho servirá de embasamento teórico para estudiosos 

da área, além de ser possível erguerem-se discussões voltadas para a saúde do trabalhador 

para que não só ocorra a prevenção de doenças relativas ao trabalho lesão por esforço 

repetitivo (LER), doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT), estresse, 

dentre inúmeras outras), como também sejam melhoradas as condições de trabalho da 

população economicamente ativa do país. 

 

2.2 GERENCIAMENTO DE RISCOS. 

 

O gerenciamento de riscos trata, basicamente, de como as organizações 

trabalham no enfrentamento das incertezas que podem afetar negativamente seus 

projetos.  

Isso está bem claro na definição de Verzuh (2000, p. 109) quando afirma que “o 

gerenciamento dos riscos é um meio pelo qual a incerteza é sistematicamente gerenciada 

para aumentar a probabilidade de cumprir projetos”. Já Kerzner (2006) constrói seu 

conceito a partir da sistemática de trabalho que compõe o gerenciamento em si.  

O termo risco, em geral, surge com o significado de perigo ou oportunidade, 

sendo que para ter sucesso em um processo é preciso aprender a identificar, analisar e 

controlar os riscos de forma que eles não surpreendam os envolvidos no trabalho. 

O gerenciamento de riscos é um processo sistemático usado para identificar, 

analisar e responder aos riscos do projeto cujo objetivo é maximizar a probabilidade dos 

eventos positivos e, se possível, neutralizar os eventos negativos ou minimizar suas 

consequências para o objetivo do processo em ação (GÓMEZ, 2010).  

O risco dentro de um projeto é uma condição incerta de ocorrer, e, caso ocorra, 

terá sempre um impacto positivo ou negativo sobre pelo menos um dos objetivos do 

projeto, como o tempo, o custo, o escopo ou a qualidade. O risco poderá ter uma ou mais 

causas e um ou mais impactos. Por exemplo, podem-se citar algumas causas:  a falta de 

pessoal suficiente para trabalhar dentro de uma área de conhecimento do projeto; a 

contratação inadequada de pessoal, podendo comprometer o cronograma, a qualidade e o 

custo do projeto. 
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Gerenciar riscos é uma atividade primordial para qualquer organização, seja para 

qual for o trabalho a ser desenvolvido, pois toda e qualquer atividade poderá apresentar 

riscos. Infelizmente, muitas organizações acabam por não aplicar uma Gerência de Riscos 

ou a aplicam de forma insatisfatória. 

Para melhorar (ou solucionar) o gerenciamento de risco existe na literatura,  

propostas de modelos para este fim, como o de Kerzner (1994, p. 60), que é composto 

por quatro etapas:  

 

 Avaliação – tem o objetivo de identificar e classificar as áreas potenciais de 

risco (técnica, logística, financeira, impacto ambiental, etc). 

 

 Análise – etapa em que se determina a probabilidade de ocorrência do risco 

e as consequências a ele associadas. Aqui se procura detectar as causas, 

efeitos e magnitudes dos riscos potenciais identificados e opções alternativas. 

 

 Tratamento – refere-se a procedimentos para reduzir e controlar o risco 

(assumir, transferir). 

 

 Aprendizado – a experiência é um excelente mestre na identificação e 

redução de riscos e o aprendizado deve incluir a percepção do gerente para 

futuros empreendimentos. O acompanhamento e eventuais ajustes durante a 

implementação é outro ponto importante a ser considerado. 

 

O modelo é bastante racional e permite que, em cada etapa, se utilize desde 

técnicas simples até sofisticados métodos estatísticos e computacionais. 

Para Verzuh (2000), o gerenciamento de riscos é um dos trabalhos principais da 

gerência de riscos. Estas técnicas reduzem o risco do processo atrasar e ultrapassar o 

orçamento estimado, utilizando o processo para assegurar a qualidade do produto final. 
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Cabe ressaltar ainda que todas estas práticas procuram aumentar a satisfação de 

cada participante ao mesmo tempo em que eleva as chances de sucesso. Ainda assim, as 

práticas do gerenciamento de riscos ainda não são largamente utilizadas pelas empresas. 

O processo de controle de riscos, entendido como a formulação e implantação 

de medidas e procedimentos técnicos e administrativos, tem como objetivo principal 

prevenir, reduzir, controlar e até mesmo mitigar os riscos e ainda pode permitir que os 

processos continuem sendo desenvolvidos.  

A gestão de riscos, no capítulo cinco, da Norma ISO 31000:2009: processos de 

gestão de riscos,  recomenda que o processo de gestão de risco seja parte integrante da 

gestão, incorporado nas culturas e nas práticas e adaptado aos processos de negócios da 

organização. 

Dessa forma, faz-se necessário que se tenha um processo de avaliação de riscos 

que seja apropriado à organização com fins a manter um processo de gestão de riscos 

consistente para suas ações. Um processo de gestão de riscos é apresentado na figura 1. 

Figura 1– Processo de Gestão de Riscos. 

 

 

Fonte: ABNT NBR ISO 31000: (2009). 
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Para o controle de riscos, o gerenciamento se realiza por meio de uma técnica de 

análise de riscos, a FMEA, utilizando-se de referenciais que esta apresenta e que pode ser 

utilizada na situação de trabalho que melhor possa ser adequada. Para um trabalho de 

gerenciamento de riscos, apresenta-se um modelo simples e prático, conforme 

fluxograma 1, para o entendimento do tratamento dos acidentes proposto por Fantazzine 

e Serpa (2002).  

Fluxograma 1 – Gerenciamento de Riscos 

  
Fonte: Fantazzine e Serpa (2002). 

 

O aumento dos riscos de acidentes nas indústrias de grande periculosidade, 

provenientes da utilização de tecnologias mais avançadas e complexas, maiores tipos e 

números de matéria prima e insumos, criação de novos processos e produtos, grandes 

capacidades de armazenamento e transporte, fez com que aumentasse a pressão sobre as 

empresas no sentido de reduzir seus riscos, esclarecendo os cidadãos sobre os mesmos e 

ainda buscando formas para adotarem medidas de emergência e contenção de riscos 

eficientes. De acordo com Souza (1995), consequentemente as indústrias foram obrigadas 

a examinar com mais cuidado os efeitos de suas operações. 

O gerenciamento de riscos apresenta-se, neste sentido, como uma tecnologia 

gerencial limpa, utilizada como instrumento de mitigação e administração de riscos 

presentes, no meio industrial. Ele representa, dentro de uma empresa, a possibilidade de 

se atribuir segurança e confiabilidade aos processos e procedimentos, constituintes do seu 

ambiente operacional, permitindo a integração de dois polos que até então se relacionam 

indiretamente: a segurança no trabalho e a segurança patrimonial. 

A gestão de riscos baseia-se, fundamentalmente, na identificação, análise, 

avaliação e tratando dos riscos puros dentro de uma empresa, com o objetivo de minimizar 
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a possibilidade e a probabilidade de ocorrência de incidentes e acidentes, melhorando a 

segurança e reduzindo os gastos com acidentes. 

Quando se menciona sobre a gerência de riscos, é importante compreender, 

como alegam De Cicco e Fantazzine (1994, p. 20), que esta ação “visa à proteção dos 

recursos humanos, materiais e financeiros de uma empresa, quer através da eliminação 

ou redução de seus riscos, quer através do financiamento dos riscos sem acidentes”.  

Sendo assim, a gestão de riscos busca a diminuição de erros e falhas com o 

estabelecimento de planos de ação de emergência para a mitigação de acidentes, não se 

restringindo apenas à administração dos gastos com seguro, como algumas vezes é 

entendido. 

Não há consenso entre os autores a respeito do estabelecimento de etapas ou o 

fazer dentro de um processo de gestão de riscos, devido à profunda ligação existente entre 

os seus procedimentos. O processo de gestão de riscos, conforme elucida Sell (1995 apud 

SCHENINI, 2006, p. 8),  divide-se em quatro fases: 

 

a) A análise de risco, na qual se procuram reconhecer e avaliar os potenciais de 

perturbação de riscos identificados;  

b) A identificação das alternativas de ação, em que ocorre a decisão de se evitar, 

reduzir, transferir ou assumir os riscos identificados; 

c)  A elaboração da política de riscos; 

d)  A execução e controle de medidas de segurança adotadas. 

 

Identificados os riscos, há a necessidade da empresa solucionar e reverter este 

quadro tanto para a boa funcionalidade organizacional como pelo zelo à vida de seus 

empregados. 
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2.2.1 Identificação de riscos 

 

Muitas empresas que buscam implantar a gestão de riscos iniciam a fase de 

identificação de perigos, entretanto não dão continuidade ao programa. Deste modo, a 

grande maioria das técnicas existentes para a identificação de riscos é bem difundida nas 

empresas através de reuniões de segurança no trabalho, reuniões de CIPA, lista de 

verificação, inspeções de campo, relatórios, análises e divulgação de acidentes. 

Usualmente, como refere Oliveira (1991 apud SCHENINI, 2006, p. 8) “todas as 

técnicas de análise e avaliação de riscos passam, antes da fase principal, por uma fase de 

identificação de perigos”. Ainda de acordo com o autor, “estão contempladas nesta fase 

as atividades nas quais se procura situações, combinações de sistemas e estado de um 

sistema que possa levar a um evento indesejável”.  

 

2.2.2 Análise de Risco 

 

A etapa inicial da análise de riscos incide em se examinar e detalhar os riscos 

diagnosticados anteriormente e que Alberton (1996), afirma ocorrer com a intenção de 

detectar a prevalência de ocorrência de acidentes em razão de riscos no ambiente. Este 

autor ressalta a importância de verificar os efeitos e consequências de acidentes.  

Algumas das principais técnicas difundidas pela Engenharia de Segurança  de 

Sistemas classificadas segundo a finalidade  a que se propõem, são descritas por Alberton 

(1996), e dentre elas a FMEA  se constitui como valorosa ferramenta para solução de 

problemas. 

De acordo com a ISO/IEC 31010:2012, Gestão de riscos-Técnicas de avaliação, 

teremos as alternativas das  ferramentas disponíveis, onde entramos a FMEA, dentre 

outras. 

Portanto, a análise de risco é qualitativa e seu objetivo final é propor medidas 

que eliminem o perigo ou, no mínimo, reduzam a frequência e consequências dos 

possíveis acidentes se os mesmos forem inevitáveis. 
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2.3 FMEA (FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS - ANÁLISE DOS EFEITOS 

E MODOS DE FALHAS) 

 

2.3.1 Gestão de Riscos - Técnica FMEA  

 

No ambiente industrial, cada vez mais se torna necessária a adoção de medidas 

que venham diminuir ou até mesmo extinguir situações de acidentes de trabalho que 

envolvam o trabalhador com os equipamentos ou máquinas, que podem resultar em 

prejuízos físicos e financeiros para o acidentado e custos altos para a empresa, já que essa 

terá seus equipamentos danificados. 

O foco principal está na técnica da FMEA que será descrita, para a realização do 

processo, considerando mais a questão relacionada aos riscos a que o profissional que 

realiza o processo estará exposto, desenvolvendo a operação citada. 

O cuidado está em delinear os pontos fundamentais da técnica que através da 

observação e interação com o grupo de profissionais da empresa, utilizando critérios 

previstos, devem apresentar situações de condições mais seguras e adequadas à realização 

da operação. 

No contexto do trabalho apresentado se tratará em algumas situações de citar a 

FMEA como metodologia e noutras como técnica, necessitando assim de uma definição 

para elucidação de cada situação na forma que se descreve. 

Enquanto pensada como técnica, a FMEA é considerada como a ferramenta que 

estabelece critérios para se buscar o desenvolvimento dentro de uma sequência lógica. 

Dessa forma, como afirmam Toledo e Amaral (2006, p. 2), “a metodologia de análise de 

tipo efeito de falha (FMEA) é uma ferramenta que busca, em princípio, evitar, por meio 

da análise das falhas potenciais e propostas de ações de melhoria, que ocorra falha no 

projeto do produto ou do processo”.  

Conforme o entendimento de Sakurada (2001 apud ANDRADE; ZARDO; 

FORCELLINE, 2005, p. 03), a FMEA é compreendida como “um método qualitativo que 

estuda os possíveis modos de falhas dos componentes, sistemas, projetos e processos e os 

respectivos efeitos gerados por esses modos de falha”. 
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Já segundo os estudos de Silva, Fonseca e Brito (2006, p. 01), a FMEA se 

constitui em “um método de análise e risco indutivo, que permite avaliar, a partir de um 

modo de falha, as respectivas causas e consequência de efeitos”, bem como “os meios de 

detecção e prevenção dos modos de falha e de mitigação dos seus efeitos”. 

Já de acordo com Helman e Andery, a ferramenta FMEA se consubstância em: 

um método de análise de projetos (de produtos ou processos industriais e/ou 

administrativos), usado para identificar todos os possíveis modos potenciais de 

falha e determinar o efeito de cada uma sobre o desempenho do sistema 

(produto ou processo), mediante um raciocínio dedutivo1. (1995 apud 

OLIVEIRA et al., p. 5) 

 

Já o Instituto da Qualidade Automotiva (IQA) (2000, p. 98) define a FMEA 

como sendo “uma técnica sistematizada, a qual identifica e classifica os modos potenciais 

de falha de um projeto ou processo de manufatura para priorizar melhorias”. 

 A análise dos modos e efeitos de falhas, do original em inglês Failure Mode and 

Effects Analysis (FMEA), é uma metodologia sistemática que, de acordo com Yang et al. 

(2006, p. 40) “permite identificar potenciais falhas de um sistema, projeto e/ou processo, 

com o objetivo de se eliminar ou minimizar os riscos associados, antes que tais falhas 

aconteçam”.  

 O uso consistente da FMEA, conforme refere Pallady (1997, p. 39), “pode 

permitir a identificação de problemas que não haviam sido antecipados e 

consequentemente ao estabelecimento de prioridades para correção”. Como pontuam 

Araújo et al. (2000), existem duas tipologias de FMEA: a de produto, que normalmente 

também recebe a denominação de projeto, e a de processo.  

De acordo com os estudos de Pallady (1997, p. 40), a FMEA de processo é 

usualmente utilizada para obtenção de “análise detalhada de sistemas produtivos que 

possam ocasionalmente afetar a confiabilidade prevista no produto, identificando os 

modos de falhas potenciais no processo e seus efeitos no cliente”.  

                                                           
1 Dedutivo: ato de deduzir; relativo à dedução, que procede por dedução: raciocínio dedutivo.. 

Disponível em: < https://www.dicio.com.br/dedutivo/>. Acesso em: 21 nov. 2017. 
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A concretização da FMEA de processo, conforme Bastos (2006, p. 78), tem 

inicio “a partir de um fluxograma de processo, o qual deve indicar as características do 

produto e do processo detalhado de cada operação”. 

Conforme Ribeiro (2001, p. 70), a FMEA “é uma técnica de sistema fazendo 

diagnóstico de produtos e processos, que revela os pontos fracos do sistema e fornece 

subsídios para melhoria contínua” e ainda de acordo com este mesmo autor, a FMEA 

abarca em si os seguintes objetivos: 

 

a) Reconhecer e avaliar as falhas potenciais que podem surgir em um produto 

ou processo; 

b) Identificar ações que possam eliminar ou reduzir a chance de ocorrência 

dessas falhas; 

c) Documentar o estudo, criando um referencial teórico. 

 

Ribeiro (2001) salienta a necessidade de se estudar previamente os eventos de 

falha e não após ter ocorrido uma pretensa falha. A FMEA é construída em torno de três 

perguntas chaves: 

 

a) Qual a probabilidade da falha ocorrer? 

b) Qual será a consequência da falha? 

c) Com qual probabilidade essa falha é detectada antes? 

 

Após uma avaliação quantitativa dessas três perguntas, é calculado um número 

de prioridades de risco (RPN), ou seja, o risco resultante. Uma vez priorizados os riscos 

resultantes, são aplicadas ações corretivas que virão prevenir as tais falhas. Segundo 

Cunha (2001), a FMEA é basicamente um processo de sete passos: 

 

1- Identificar todas as partes componentes dos produtos ou serviços; 
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2- Listar todas as formas possíveis segundo as quais os componentes poderiam 

falhar (os modos de falhas); 

3- Identificar os efeitos possíveis das falhas (tempo parado, segurança, 

necessidades de acertos, efeitos para o cliente); 

4- Identificar todas as causas possíveis das falhas para cada modo de falha; 

5- Avaliar a probabilidade de falha, a severidade dos efeitos da falha e a 

probabilidade de detecção; 

6- Cálculo do RPN, ou o risco resultante multiplicando as três avaliações entre 

si; 

7- Instigar ações corretivas que minimizem os modos de falha que mostrem um 

alto RPN. 

 

O que é comum é a ferramenta FMEA ser utilizada individualmente, quando, na 

realidade, seria muito mais bem aplicada por uma equipe em considerando as 

especificidades de cada empresa. Por certo que cada enfoque traz em si vantagens e 

desvantagens quando o quesito é custo e benefício de cada uma.  

 

2.3.2 A Técnica da FMEA 

 

É importante considerar que a técnica da FMEA auxilia o gerenciamento de 

riscos, agregando informações ao projeto de sistemas, aos produtos, aos processos ou 

serviços, em que uma falha pode vir a ocorrer. 

A identificação de ações corretivas que previnam a ocorrência de falhas é um 

dos objetivos fundamentais da FMEA. É uma técnica muito utilizada na definição, 

identificação e eliminação de falhas, problemas que trarão algum prejuízo futuro ou erros 

potenciais ou ainda erros conhecidos da unidade, antes que eles cheguem ao usuário ou 

ao operador, no caso. 

Conforme explana Palady (1997, p. 50), são cinco os elementos básicos e 

eficazes incluídos nas FMEAs, os quais estão expostos no quadro 1 a seguir: 
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Quadro 1 - Elementos básicos e eficazes incluídos nas FMEAs 

 

.Planejamento da FMEA; 

.Listagem dos modos de falha, causa e efeitos; 

.Priorização e isolamento dos modos de falha mais importantes; 

.Interpretação ou leitura dos resultados; 

.Acompanhamento das ações necessárias ao desenvolvimento de uma FMEA eficaz e 

das recomendações sugeridas. 

 

Fonte: Palady (1997).  

 

Na condução de uma FMEA, informações auxiliares são apresentadas, 

especialmente, quando se trata de reduzir o risco operacional de sistemas, por meio de 

melhorias para se evitar que falhas traduzidas em erros cheguem ao usuário ou operador, 

ou seja, adotando-se ações preventivas. 

Para o propósito deste trabalho, foram analisadas, sistematicamente, todas as 

maneiras em que se conseguiu detectar a ocorrência de falhas. Elas foram analisadas 

levando-se em consideração o efeito, a gravidade do efeito, a ocorrência e a facilidade de 

detecção.  

As propriedades da FMEA estão relacionadas de forma simples, prática e 

objetiva, como descritas no quadro de número 2. 

Quadro 2 – Propriedades da FMEA. 

. Identificação dos modos de falhas conhecidas e potenciais; 

. Identificação das causas e efeitos de cada um destes modos de falhas; 

. Priorização destes modos de falhas conhecidos e potenciais de acordo com o 

RPN; 

. Oportunidades para se elencar ações corretivas. 
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       Fonte: Palady (1997).  

 

Para uma análise detalhada com caracterização qualitativa ou quantitativa, a 

FMEA permite que se verifiquem as formas nas quais um sistema, um equipamento ou 

uma operação podem falhar e produzir efeitos indesejáveis.  

Com esta análise, é possível perpetrar estimativas das taxas de falhas e ainda 

promover mudanças que possibilitem uma diminuição das probabilidades destas 

ocorrerem, o que confirma a confiabilidade do sistema equipamento ou operação. 

A FMEA, de acordo com Conte e Compani (apud BERGER, 2012) “passou a 

ser difundida e atualmente é utilizada nos mais variados ramos e atividades, passando por 

empresas de componentes, automobilísticas, metal mecânica, farmacêuticas e até mesmo 

em hospitais”. 

Assim, conforme refere Palady (1997), na busca de um prognóstico de 

problemas (falhas), utilizou-se a técnica da FMEA como um procedimento para 

desenvolvimento e execução de projetos, processos ou serviços novos ou revisados, 

constituindo-se um instrumento imprescindível para as empresas fornecedoras de vários 

seguimentos, como é o caso da empresa estudada, em especial, as do setor 

automobilístico.  

A ferramenta FMEA pode ser compreendida, segundo Bastos (2006, p. 2), como 

“uma metodologia sistemática que permite identificar as potenciais falhas de um sistema, 

projeto ou processo”. O autor pontua que a meta desse processo seria o de “eliminar ou 

minimizar os riscos associados, antes que tais falhas aconteçam. O objetivo é eliminar os 

modos de falha ou reduzir os riscos associados”. 

Os autores Toledo e Amaral([s.d]) afirmam que a metodologia de Análise do 

Tipo e Efeito de Falha, FMEA, é uma ferramenta que busca evitar por meio da análise 

das falhas potenciais e propostas de ações de melhoria, que falhas venham a ocorrer no 

projeto do produto ou do processo. A partir da sua aplicação, torna-se possível identificar 

antecipadamente pretensas falhas de um sistema  e assim ampliar o seu nível de confiança. 

A FMEA, na opinião de Palady (1997, p. 50), “torna-se uma importante 

ferramenta para prognosticar problemas, através de um procedimento para execução e 
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desenvolvimento de projetos, processos ou serviços, contribuindo para a elaboração 

destes”.  

No tocante aos objetivos da FMEA, ter-se-á que, segundo De Cicco e Fantazzini 

(1994, apud NUNES; SOUZA, 2007, p. 59), são estes expostos no quadro 3 a seguir: 

Quadro 3 – Objetivos da FMEA. 

Uma revisão sistemática dos modos de falha de um componente para garantir 

danos mínimos ao sistema; 

Determinação dos efeitos que tais falhas terão em outros componentes do 

sistema; determinação dos componentes cujas falhas teriam efeito crítico na 

operação do sistema (falhas de efeito crítico); 

Cálculo de probabilidade de falha de componentes, montagem e subsistemas, 

através do uso de componentes com confiabilidade alta, redundâncias no projeto 

ou ambos. 

     Fonte: De Cicco e Fantazzini (1994 apud NUNES; SOUZA, 2007). 

 

Para implantação da FMEA, faz-se necessária a adoção de um formulário no 

qual serão marcados todos os registros dos componentes bem como dos seus modos de 

falha, meios de percepção, influências e medidas que podem vir a ser adotadas na 

perspectiva do controle de riscos e emergências. 

 

2.3.3 FMEA de Processo e Apresentação das Etapas 

 

Para Oliveira, Marins e Rocha (2012, p. 6), a FMEA é utilizada para análise 

detalhada de sistemas produtivos, observando que “esta análise auxilia também na 

identificação das variáveis de processo que devem ser controladas para priorizar as 

tomadas de ações preventivas ou corretivas”. 

No tocante às etapas e à maneira de realização da análise, essas são as mesmas 

que as de projeto, diferenciando somente quanto ao objetivo. Assim, de acordo com 
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Moura (2000, p. 234), para a FMEA de processo são elencadas as seguintes etapas 

expostas no quadro 4 conforme segue. 

Quadro 4 – Etapas da FMEA de processo.  

 

Identificar os modos de falhas potenciais do processo em relação ao produto; 

Avaliar os efeitos potenciais das falhas no cliente; 

Identificar as causas potenciais de falhas do processo manufatura ou montagem e as 

variáveis que deverão ser controladas para a redução da ocorrência ou melhoria da 

eficácia na detecção de falhas; 

Classificar modos de falhas potenciais, estabelecendo assim um sistema de priorização 

para a tomada de ações corretivas; 

Documentar os resultados do processo de manufatura ou montagem. 

Fonte: Moura (2000).  

 

Já de acordo com Helman e Andery, (1995), as etapas para elaboração da FMEA 

envolvem os quesitos expostos no quadro de número 5. 

 

Quadro 5 - Etapas para elaboração da FMEA 

 

Identificação dos modos de falha; 

Identificação dos efeitos dos modos de falhas; 

Determinação da gravidade; 

Identificação das possíveis causas; 

Determinação da probabilidade de ocorrência; 

Identificação dos controles de projetos ou processos; 

Identificação dos modos de detecção de falhas; 
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Análise de risco; 

Recomendação para redução do risco. 

 

Fonte: Helman & Andery (1995). 

 

Na realidade a FMEA, como asseguram Helman e Andery (1995), consiste em 

um “método analítico que consiste na identificação dos possíveis modos de falha e 

determina o efeito de cada uma sobre o desempenho de um sistema, seja de um produto 

ou de um processo”. São consideradas as falhas que poderão ocorrer no planejamento e 

execução do processo, ou seja, o objetivo desta análise é evitar falhas do processo, tendo 

como base as não conformidades do produto com as especificações do projeto. 

 

2.3.4 Aplicação da FMEA 

 

A FMEA - Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos - é uma ferramenta que 

busca, a princípio, por meio da análise de falhas potenciais bem como de propostas de 

ações de melhoria, evitar que ocorram falhas no projeto do produto ou no processo.  

De acordo com Clausing (1994 apud ROZENFIELD, 2008, p. 170), “a mesma 

pode ser aplicada nas seguintes situações”, que se apresentam no quadro 6. 

Quadro 6 – Aplicação da FMEA - Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos. 

 

Para diminuir a probabilidade da ocorrência de falhas em projeto de novos produtos ou 

processos; 

Para diminuir a probabilidade de falhas potenciais em produtos/processos em 

operações; 

Para aumentar a confiabilidade de produtos ou processos já em operação, por meio de 

análise de falhas que já ocorreram; 

Para diminuir os riscos de erros e aumentar a qualidade em procedimentos. 
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Fonte: Clausing (1994 apud ROZENFIELD, 2008). 

 

A aplicabilidade da FMEA, a princípio, deve ser efetuada por uma equipe 

altamente capacitada, plurivalente, que seja detentora de know-how suficiente para avaliar 

o ciclo completo de vida do produto, tornando possível assim quantificar e privilegiar 

modos de falha assim como criar uma lista de ações precisas como meio de se eliminar 

riscos.  

 

2.3.5 Importância da FMEA - Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos - para a 

Empresa 

 

Explanar acerca da importância da FMEA (Failure Mode and Effects Analyis) é 

refletir sobre qualidade de vida para o trabalhador e sobre um processo de efetivação do 

nome da empresa perante seus clientes. Por certo, pretensas falhas ao longo do processo 

de produção geram insatisfação por parte dos clientes, desperdícios em geral. Desordem 

e desorganização podem conduzir a empresa à falência.  

Ainda no tocante a importância da FMEA, Silva et al. (2013, p. 3) destaca alguns 

itens que na concepção da equipe propiciam melhoria para a empresa e os mesmos estão 

expostos no quadro de número 7. 

Quadro 7 – Itens que propiciam melhoria para a empresa. 

 

É uma forma sistemática de se catalogar informações sobre as falhas dos 

produtos/processos; 

Melhorar conhecimento dos problemas nos produtos/processos. 

Propor ações de melhoria no projeto do produto/processo, baseado em dados e dentro 

de limites monitorados (melhoria contínua); 

Diminuição de custos por meio da prevenção da ocorrência de falhas; 
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Mostrar o benefício de incorporar, dentro da organização, a atitude de prevenção de 

falhas, a atitude de cooperação e trabalho em equipe e a  preocupação com a satisfação 

dos clientes. 

Fonte: Silva et al. (2013). 

 

Como acena Nascimento e Moraes (2000, p. 20), “as companhias gastam 

milhões de dólares por ano na manutenção preventiva de suas máquinas. Não vejo razão 

para não fazermos o mesmo com nossos funcionários”. 

Mudar o cenário atual relativo às condições de saúde e segurança do trabalhador 

brasileiro não é só um desafio de governo, mas da sociedade de uma forma geral, exigindo 

o envolvimento dos trabalhadores e empresários.  

Para a obtenção de um resultado favorável da ferramenta, Vieira (2008, p. 16) 

menciona que “a FMEA deve ser desenvolvida antes que o Modo de Falha, de projeto ou 

de processo, seja incorporado ao produto”. O autor ainda salienta que “uma FMEA 

desenvolvida no momento apropriado fará com que os gastos com mudanças no produto 

e no processo sejam bem menores e as modificações sejam identificadas o mais cedo 

possível e sejam mais fáceis de serem implementadas”. 

Para o desenvolvimento da FMEA - Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos 

- é necessária inicialmente, a identificação dos possíveis modos de falhas em produtos e 

processos e as suas respectivas causas e efeitos. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A metodologia científica representa a escolha de uma fundamentação teórico-

metodológica que o pesquisador apresenta ao leitor o caminho percorrido para a 

organização e a análise do objeto.  

Escolher, pois, um método, ancorado em uma determinada metodologia de 

pesquisa, é supor que a mesma vá ao encontro dos objetivos do pesquisador a fim de que 

ele obtenha uma sustentação às respostas de seus questionamentos. 

Neste capítulo, apresenta-se a linha metodológica que orientou esta pesquisa, o 

contexto no qual se desenvolveu a participante, os instrumentos que propiciaram a 

geração de dados, bem como os procedimentos de análise. Nesse sentido, apresenta-se o 

fluxograma 2. 

Fluxograma 2 - Organização do trabalho: Proposta de modelo. 

Etapas da pesquisa                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor. 
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Este estudo adentra o campo da pesquisa qualitativa, pois apresenta como meta 

central a aplicação da técnica da FMEA - Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos - 

em um trabalho de furação no torno mecânico universal, utilizando uma broca helicoidal 

de aço rápido presa em um mandril. 

Na perspectiva de Gillham (2000, p. 11), um dos pontos fortes de métodos 

qualitativos, dentre outros, é poder entrar “por baixo da pele de um grupo ou organização 

para descobrir o que lá realmente acontece, a realidade informal que só pode ser percebida 

de dentro”. 

Tendo em vista as argumentações acima e os objetivos desta pesquisa, optou-se 

pelo estudo de caso que, para Johnson (1992, p. 75), “consiste no estudo de um caso em 

particular realizado em seu ambiente natural. Os estudos de caso são, na sua maioria, 

qualitativos”. A autora exemplifica, como essência de um estudo de caso, “seu foco 

holístico em uma entidade, uma instituição ou ainda uma comunidade”. Ainda na 

concepção de Johnson: 

 

o objetivo de um estudo de caso é descrevê-lo em seu contexto, sendo o 

pesquisador guiado por uma pergunta da pesquisa a fim de estudar o caso e 

outros aspectos do contexto que subjazem a ele, permitindo assim o 

esclarecimento da questão pesquisada. (1992, p. 76) 

 

Acredita-se, portanto, que ser bastante coerente seguir essa linha metodológica, 

uma vez que investigou-se uma situação específica , a aplicação da técnica da FMEA  em 

um trabalho de furação no torno mecânico universal, utilizando uma broca helicoidal de 

aço rápido presa em um mandril , em um contexto específico de uma micro empresa. 

O estudo de caso na concepção de Stake (2000, p. 258) “é o estudo de um sistema 

limitado que enfatiza a unidade e a totalidade daquele sistema”, porém “fixa atenção nos 

aspectos relevantes ao problema da pesquisa, explicitando que a escolha do objeto de 

estudo a ser investigado vem a ser definido pelo interesse do pesquisador”.  

Na perspectiva de Yin (2001, p. 32-34), um estudo de caso é uma pesquisa 

empírica que “investiga um fenômeno contemporâneo em seu contexto na vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos”.  
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São muitas as classificações para um estudo de caso, porém, com foco na 

pesquisa em voga, cita-se a definição de Yin: 

 

Estudo de caso exploratório - espécie de estudo piloto no qual as perguntas da 

pesquisa, hipóteses e principalmente os instrumentos e procedimentos serão 

testados. Concluída esta etapa, poderá o pesquisador modificar, retirar ou 

acrescentar tanto as perguntas da pesquisa quanto refinar os instrumentos, com 

base no que funcionou ou não. Ao relatar o estudo de caso explanatório, o autor 

salienta que pode também ter como objetivo a confirmação ou generalização 

de determinadas proposições teóricas. (2001, p. 32-34) 

 

Nesta pesquisa, portanto, trata-se de um estudo de caso exploratório, uma vez 

que está relacionado com a aplicação da técnica da FMEA - Análise dos Modos de Falha 

e seus Efeitos -, em um trabalho de furação no torno mecânico universal, utilizando uma 

broca helicoidal de aço rápido presa em um mandril.  

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

3.2.1 Participantes da pesquisa  

 

Na organização da equipe, como o trabalho é de furação no torno, foram 

convidados a integrar à pesquisa os seis profissionais torneiros, os gerentes da produção 

e os técnicos de segurança no trabalho. Os profissionais que atuam na empresa possuem 

formações básicas específicas de torneiros, retificadores, soldadores, entre outras, em 

função dos processos desenvolvidos nas operações realizadas.  

O quadro registrado com número 8 apresenta os dois profissionais que atuam na 

área de segurança do trabalho na empresa. 
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Quadro 8 – Colaboradores da segurança no trabalho. 

Fonte: o autor. 

 

Os dois sócios gerentes e participantes  no processo da operação de furação 

estão relacionados conforme demonstrado no quadro 9. 

 

Quadro 9 – Formação dos sócios gerentes.  

 

Fonte: o autor. 

Os profissionais que trabalham com o equipamento, torno mecânico universal, 

para desenvolvimento da operação de furação, são qualificados para a função e alguns 

são profissionais práticos. A formação desses profissionais será demonstrada nos quadros 

a seguir. 

No quadro 10 a seguir, estão devidamente relacionados todos os demais 

colaboradores da empresa: 

Quadro 10 – Quadro de funcionários da empresa. 

 

COLABORADOR IDADE FUNÇAO ESCOLARIDADE 

Colaborador 1 38 Caldeireiro E. Fundamental 

Colaborador 2 41 Torneiro mecânico 
Técnico em 

Mecânica 

Colaborador 3 62 Mecânico de manutenção 
E. Fundamental 

Incompleto 

Colaborador 4 53 Auxiliar de mecânico 
E. Fundamental 

Incompleto 

COLABORADOR  IDADE FUNÇAO  ESCOLARIDADE 

X  

 

27 Técnico em segurança no 

trabalho 

 Superior incompleto 

Y  

 

 

51 Técnico em segurança no 

trabalho 

 Superior incompleto 

SOCIOS  IDADE  ESCOLARIDADE 

A  37  Técnico em mecânica 

B  41  Técnico em mecânica 
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Colaborador 5 25 Fresador 
Ensino médio 

incompleto 

Colaborador 6 49 
Mecânico de manutenção 

ferroviária 

E. Fundamental 

Incompleto 

Colaborador 7 35 Mandrilador Superior Completo 

Colaborador 8 58 Torneiro mecânico 
Técnico Em 

Eletromecânica. 

Colaborador 9 25 Eletromecânico E. Fundamental 

Colaborador 10 28 Desenhista Ensino Médio 

Colaborador 11 52 Mecânico de manutenção Ensino Médio 

Colaborador 12 57 Torneiro mecânico Ensino Médio 

Colaborador 13 66 Retificador 
Técnico em 

mecanica 

Colaborador 14 47 Torneiro mecânico Superior Incompleto 

Colaborador 15 62 Torneiro mecânico 
Técnico em 

Eletromecânica 

Colaborador 16 26 Fresador Superior Incompleto 

Colaborador 17 24 Ferramenteiro 
Técnico em 

mecânica 

Colaborador 18 30 Mecânico de Manutenção Ensino Médio 

Colaborador 19 57 Auxiliar de mecânico Ensino Médio 

Colaborador 20 49 
Mecânico de Manutenção 

Hidráulica 

Técnico em 

mecânica 

Colaborador 21 37 Auxiliar de Mecânico Ensino Médio 

Colaborador 22 47 
Mecânico de Manutenção 

Hidráulica 
Ensino Médio 

Colaborador 23 59 
Programador e Operador de 

Máquina CNC 
Ensino Médio 

Colaborador 24 34 
Programador e Operador de 

Torno CNC 

Técnico em 

Eletromecânica 

Colaborador 25 32 
Mecânico de Manutenção 

Hidráulica 

Técnico em 

mecânica 

Colaborador 26 33 Inspetora de Qualidade 
Técnico em 

mecânica 

Colaborador 27 56 Ajustador Mecânico 
Técnico em 

mecanica 

Fonte: o autor. 
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3.2.2 Geração de dados 

Para efetivar este estudo se fez necessária a geração de dados, conforme 

perspectiva de Mason: 

Na pesquisa qualitativa não há coleta de informações completamente neutra 

em relação ao mundo social. A palavra ‘coleta de dados’ supõe que os dados 

já estão prontos, prestes a serem colhidos. É intencional o uso de geração de 

dados em vez de coleta de dados para limitar a imensa cadeia de 

relacionamento entre pesquisador, mundo social e dados, os quais o 

pesquisador qualitativo transpõe. (1996, p. 61-167) 

 

Na concepção de Mason (1996, p. 160-163), “havia a necessidade de uma atitude 

reflexiva sobre cada decisão tomada ao longo da pesquisa”. Para esta estudiosa, “o 

pesquisador precisaria se preparar não apenas para o processo e a técnica de observação, 

mas também para a interação social”. De acordo com a autora, “tornava-se imprescindível 

assim ter clareza na utilização seja de qual fosse o instrumento para a geração de dados”. 

Nesse sentido, foi proposta a equipe a seguinte sequência das atividades 

considerando um período de seis meses para desenvolvimento do trabalho conforme 

descrito no quadro 11: 

Quadro 11 - Realização de reunião informativa e explicativa de desenvolvimento do trabalho. 

 

REALIZAÇÃO DE REUNIÃO INFORMATIVA E EXPLICATIVA DE 

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO: 

a) Descrição das fases do processo a ser realizado; 

b) Explicação do funcionamento da técnica; 

c) Utilização da tabela/planilha da FMEA; 

d) Funcionamento geral da técnica; 

e) Gestão dos riscos; 

f) Tratamento dos acidentes. 
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g) Alinhamento de conceitos; 

h) Estudo. 

Fonte: o autor 

 

Sequencialmente, para disseminação das informações serem de mais fácil 

compreensão por parte de toda a equipe participante do processo, foi-lhes apresentado o 

fluxograma número 3, contendo a definição das etapas do processo do produto, conforme 

segue. 

Fluxograma 3 - Definição das etapas do processo do produto.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor.  

              A adoção destas etapas de forma lógica como descritas, foi considerada pelo 

autor juntamente com o grupo de trabalho como fundamental para que dados fossem 

gerados para a realização do estudo em questão. 

 

3.2.3 Instrumentos de geração de dados 

 

Foi explicado, a cada um dos colaboradores da empresa, como seria executado 

o trabalho proposto e como seria a atuação de cada um. Inicialmente explanou-se sobre 

as questões relacionadas à aplicação da técnica e como seria feito para realizar a 

preparação para a execução da operação, com base na técnica da FMEA - Análise dos 

Modos de Falha e seus Efeitos. 

Conhecimento do desenho Separação da ferramenta Separação dos acessórios 

Preparação do epi Preparação da máquina Preparação do material 

Preparação da ferramenta Preparação dos acessórios Passos para execução 

Execução da operação Organização do posto 
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Com a realização da operação de furação com broca helicoidal no torno 

mecânico universal, utilizamos após os estudos, a realização  da FMEA, registrando os 

dados  na referida planilha para desenvolvimento do trabalho. 

Efetuamos 12 procedimentos de furação, sendo que os profissionais  revezavam 

entre si na realização do processo da operação. Dos resultados registrados extraímos um 

mais geral para ser a planilha final do trabalho aqui apresentado. 

O trabalho realizado contou com a participação dos envolvidos diretamente no 

processo para o desenvolvimento da técnica da FMEA. A princípio, foi estruturada a 

equipe com os objetivos e ações já definidos para a realização do proposto. Utilizou-se, 

para o desenvolvimento do trabalho, a ferramenta denominada brainstorming, aliada à 

técnica da pesquisa-ação para embasar os procedimentos que a FMEA- exige para ser 

aplicada.  

O brainstorming, como explicam Santos et al. (2011, p. 31), “é conceituado 

como tempestade de ideias. É um processo coletivo onde as pessoas lançam ideias de 

forma livre, não devendo haver críticas e devendo acontecer no menor espaço de tempo 

possível”. 

 Aliadas ao brainstorming, foram utilizadas linhas gerais da metodologia da 

pesquisa-ação, como definida por Thiollent (1998), na qual os pesquisadores juntamente 

com os profissionais procuram produzir dados a serem utilizados ao longo da 

implementação do trabalho. 

São múltiplas as definições de pesquisa-ação e opta-se por aplicar a de Rapoport 

(1970, p. 499), para quem “a pesquisa-ação pretende contribuir tanto para as 

preocupações concretas das pessoas em uma imediata situação problemática e aos 

objetivos da ciência social através da colaboração conjunta no âmbito de um quadro ético 

mutuamente aceitável”. 

Já de acordo com Thiollent (1997, p. 2), “a pesquisa-ação consiste 

essencialmente em acoplar pesquisa e ação em um processo no qual os atores implicados 

participam, junto com os pesquisadores, para chegarem interativamente a elucidar a 

realidade em que estão inseridos, identificando problemas coletivos, buscando e 

experimentando soluções em situação real”.  
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Uma ação determinante e com vistas a uma transformação no mundo real que, 

de acordo com Dubost (1987, p. 140), realiza-se “em escala restrita, inserida em um 

projeto mais geral e submetida a certas disciplinas para obter efeitos de conhecimento e 

de sentido”.  

 Sendo interativa, a pesquisa-ação exige que ambos os atores encontrem palavras 

adequadas para descrever, questionar ou criticar o que observam, portanto, procurou-se 

explorar as palavras cabíveis ao contexto de aplicação da técnica da FMEA - Análise dos 

Modos de Falha e seus Efeitos. 

Assim sendo, conforme demonstram as tabelas, para cada fase, as palavras/ações 

foram devidamente relacionadas a cada falha, causa e efeito, em um processo de 

construção conjunta e de seleção de termos conforme o brainstorming estabelece. 

Ao observar o processo descrito, foram decididos os possíveis controles 

referentes às falhas, causas e efeitos, para iniciar a análise dos dados gerados. Já com 

relação aos índices, procuraram-se as considerações de cada participante para que este 

fosse avaliado conforme S.O.D. (Severidade, Ocorrência e Detecção), pois a próxima 

etapa seria o RPN (número de prioridade de risco) que indicaria onde efetivamente 

deveríamos começar o trabalho de correção para que acidentes sejam evitados. 

Para a construção das referidas tabelas, foi utilizada a divisão das operações, em 

que denominamos para FMEA 1 - preparação da operação, FMEA 2 - preparação da 

máquina, FMEA 3 - preparação/execução, FMEA 4 - preparação/finalização. Em cada 

uma delas, foi feito um detalhamento de uma das linhas e coluna de acordo com o valor 

mais elevado do RPN. Em cada linha, tem-se a descrição do processo a ser utilizado, em 

uma sequência lógica de execução.  

Na consideração de cada linha e em uma correlação matricial com as colunas, 

teremos as considerações como seguem: 

Falha – Forma em modo que ocorre o problema; 

Efeito – Consequência que o problema pode causar; 

Causa – Causas e condições responsáveis pela falha; 

Controles – Refere-se a medidas que podem ser adotadas; 

Severidade (S) – Segurança, extensão do dano. Ligada ao efeito; 
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Ocorrência (O) – Probabilidade com que uma causa ou modo de falha venha 

ocorrer;  

Detecção (D) – Ordenar na escala 10 quase certa e 1 quase impossível. 

O restante nas tabelas das FMEAs de 1 a 4, ações recomendadas e medidas 

implementadas, traz considerações a serem realizadas após a experimentação ocorrer, 

como próximo passo do trabalho pelos profissionais da empresa. 

A definição dos controles foi efetuada por meio de análise qualitativa.  

 

3.2.4 Critério para a definição das propostas de melhorias  

 

A propositura por melhorias será construída a partir dos indicadores oriundos 

das tabelas a serem apresentadas na sequência. 

O quadro de número 12 tratará dos valores a serem configurados em cada um 

dos índices de S.O.D para as sequências das operações que constituirão a base para a 

elaboração da FMEA. 

Quadro 12 – Propostas de melhorias apresentadas aos participantes da pesquisa. 

 

Ocorrência, Severidade e Detecção – Níveis de 1 a 10 

OCORRÊNCIA 

 

SEVERIDADE 

 

DETECÇÃO 

 

Quase nunca 1 Nenhuma 1 Quase certa 10 

Mínima 2 Mínima 2 Muito alta 9 

Rara 3 Muito pequena 3 Alta 8 

Baixa 4 Pequena 4 Moderadamente 

alta 

7 

Ocasional 5 Moderada 5 Média 6 

Moderada 6 Significativa 6 Baixa 5 
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Frequente 7 Grande 7 Muito baixa 4 

Alta 8 Extrema 8 Mínima 3 

Muito alta 9 Séria 9 Rara 2 

Quase certa 10 Catastrófica 10 Quase 

impossível 

1 

Fonte: o autor. 
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4 ESTUDO DE CASO  

 

4.1 APRESENTAÇÃO  

 

A empresa objeto do estudo, caracterizada como microempresa, situada no 

Bairro Fontesvilles, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, opera nas áreas metal 

mecânica de caldeiraria, manutenção mecânica e usinagem, em geral.  

A usinagem, na concepção de Santos (2006, p. 2), é entendida como a                                 

“operação que, ao conferir à peça a forma, as dimensões, o acabamento ou ainda a 

combinação de qualquer destes itens, produz cavacos”.  

O método de avaliação de risco desenvolvido pelo Órgão executor de Segurança 

e Saúde  do Reino Unido , mostra em cinco etapas a abordagem para avaliar riscos , 

particularmente em Pequenas e Médias Empresas (PMEs), tendo sido aprovados em nível 

mundial, sendo estruturado em: identificar perigos, determinar quem pode ser afetado e  

como, avaliar os riscos e decidir sobre as precauções  a tomar, registrar os resultados e 

implementá-los e rever a avaliação e atualizá-las,   se necessário. 

A empresa se constitui em uma organização simples e eficaz. A base técnica 

desta empresa é formada por uma equipe de profissionais altamente capacitados e 

comprometidos com seu trabalho, além de dispor de máquinas e equipamentos modernos 

capazes de garantir a precisão requerida pelos seus clientes. 

A mecânica industrial é uma especialização da empresa, solidificada por anos de 

dedicação e experiência no atendimento aos requisitos de seus clientes. Dentro dos 

melhores princípios empresariais, empresa foi estruturada com apoio no seu SiGS - 

Sistema de Gestãoi.  

Na empresa, existe a figura de um profissional técnico em segurança do trabalho, 

que está buscando realizar suas atividades, em nível de organização geral, especialmente 

voltado às questões mais administrativas da saúde e segurança do trabalho, como 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e palestras prevencionistas. 
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4.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Infelizmente muitas empresas não consideram a questão do risco imposto aos 

seus funcionários na lida diária. Assim sendo, este estudo se justifica pelo fato de poder 

servir de norteador para futuras ações que venham a minimizar os riscos aos quais o 

trabalhador está exposto. 

Riscos de acidente são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou 

afetam sua integridade física ou moral. São considerados como riscos geradores de 

acidente máquinas e equipamentos sem proteção, e ferramentas inadequadas ou 

defeituosas.  

A despeito da diversidade de brocas acessível no mercado, a broca helicoidal 

atualmente é a mais importante e a mais empregada no procedimento de furação.   

As partes mais significativas de uma broca helicoidal são descritas no quadro de 

número 13 e são parte dos estudos de Diniz et al. (2002, p. 23), que também apresentam 

uma imagem ilustrativa explicativa da broca helicoidal. 

Quadro 13 - Partes mais significativas de uma broca helicoidal.  

 

HASTE 

Destina-se à fixação da broca na máquina. Em brocas de diâmetro pequeno (até 15 

mm), em geral, usam-se brocas de haste cilíndrica e a fixação à máquina se dá por 

intermédio de pinças e mandris. Em brocas de diâmetros maiores, prefere-se prender 

a broca a um cone morse, que por sua vez é preso à máquina, o que possibilita maior 

força de fixação.  

DIÂMETRO (D) 

É medido entre as duas guias da broca e, normalmente, tem tolerância h8.  

NÚCLEO 

Parte inferior da broca de diâmetro igual a 0,16 D. Confere rigidez à broca.  
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GUIAS 

A superfície externa da broca helicoidal apresenta duas regiões (uma em cada aresta 

de corte) que têm diâmetro maior que o diâmetro das paredes da broca. Tais regiões 

são denominadas de guias. Elas têm duas funções básicas: guiar a broca dentro do furo 

e evitar que toda a parede externa da ferramenta atrite com as paredes do furo, 

reduzindo assim os esforços necessários para a furação. 

CANAIS HELICOIDAIS 

São as superfícies de saída da ferramenta. O ângulo da helicóide dos canais da broca 

é chamado de ângulo de hélice (δ), o qual auxilia no desprendimento do cavaco. Deve 

ser determinado de acordo com o material a ser usinado. Quanto mais duro o material, 

menor deve ser o δ. O ângulo de hélice de ferramentas normais, que na periferia da 

broca coincide com o ângulo de saída, pode ser de 28° para brocas de aplicação geral 

(brocas do tipo N com ângulo de ponta (σ) igual a 118°), 15° para brocas destinadas 

à usinagem de materiais com cavacos curtos (brocas tipo H com ângulo de ponta (σ) 

igual a 60° ou 90°) e 40° para ferramentas destinadas a usinagem de materiais com 

cavacos longos e/ou materiais moles (brocas tipo W com ângulo de ponta (σ) 

aproximadamente 140°). O comprimento do canal da hélice também pode variar 

dependendo do diâmetro da broca e do comprimento do furo que se deseja usinar.  

ARESTAS DE CORTE 

Em uma broca helicoidal, as duas arestas principais de corte não se encontram em um 

ponto, mas existe uma terceira aresta ligando-as. Esta terceira aresta é chamada de 

aresta transversal de corte. O ângulo 28 formado entre as duas arestas principais, 

chamado de ângulo de ponta, é normalmente igual a 118°, mas para brocas destinadas 

à usinagem de materiais moles, seu valor é superior, chegando a 140°. 

Fonte: Diniz et. al (2002). 

 

Na figura 2 que segue, se encontra uma demonstração de partes de uma broca 

helicoidal (ABNT NBR 6176).  
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Figura 2 - Partes de uma broca helicoidal (ABNT NBR 6176). 

 

 

Fonte: Diniz et al (2002). 

 

O processo de furação com broca de aço rápido se configura em múltiplas 

situações no âmbito da indústria mecânica devido ao fato de se fazer necessária, na 

produção, a manutenção ou reparo de peças, componentes ou conjuntos mecânicos. 
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É um processo relativamente fácil de ser executado e que pode ser realizado por 

qualquer pessoa qualificada para tal, mas que pode camuflar, como qualquer processo 

neste segmento, situações que possam colocar em  risco o processo, a ferramenta e o 

operador, que é o alvo neste trabalho. 

 

4.3 PROPOSTA DE MODELO DE GESTÃO DE RISCO 

 

Após estudos realizados e com a revisão da literatura em embasamento, 

chegamos ao que denominamos modelo de gestão de risco com base na ferramenta da 

FMEA, com aplicação na operação de furação no torno mecânico universal. 

O ponto de partida se dá com a pesquisa realizada em relação aos temas relativos 

à Tecnica da FMEA e à operação propriamente dita para estruturação da proposta, 

considerando um fio condutor até ao tratamento de dados da FMEA como sendo o ponto 

decisivo do trabalho.  

Com a delimitação do estudo, procuramos não estender muito no tema pois é 

bastante abrangente e a proposta é de um processo simples com trabalho de furação. 

Como o a equipe precisava entender dos procedimentos a serem adotados , 

realizamos reuniões  para estudo e  informações sobre como o trabalho seria desenvolvido 

e especialmente sobre a técnica proposta, o que fizemos no tópico da preparação da 

equipe. 

Na etapa fluxo de trabalho, alinhamos todos os procedimentos e realizamos a 

operação conforme previsto e conhecido por todos. 

Na parte central do círculo se encontra o ponto focal da realização da pesquisa 

onde se executa a coleta, registro e tratamento de dados , finalizando com a execução da 

FMEA  durante a execução da operação pelos profissionais e realização simultânea de 

observação,  brainstorming e pesquisa ação. 

Este é o ponto em que o trabalho toma a forma para que os passos seguintes 

possam ser pensados e soluções sejam apresentadas como ações recomendadas e ações 

futuras. 
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O Fluxograma 4 a seguir, dá uma orientação para a proposta do modelo a ser 

utilizado. 

Fluxograma 4 – Fluxograma da proposta. 

Fonte: o autor 

 

4.4 EQUIPAMENTO, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E ACESSÓRIOS 

 

              De acordo com Tanaka (2009), o torno mecânico é responsável pela operação 

onde o material preso em uma placa gira ao redor do seu eixo executando o trabalho de 

usinagem por retirada de material através de uma ferramenta de corte. 

              Stoeterau (2007), define o processo de torneamento a partir do movimento 

rotativo da peça e o movimento de avanço da ferramenta, como processo de fabricação. 

              De acordo com Rosa (2004), além dos movimentos de corte e avanço da 

ferramenta, onde há o de penetração. Completa ainda que o torno é máquina ferramenta 

muito versátil, podendo ainda executar outras operações realizadas em máquinas como 

furadeiras, fresadoras e retificadoras. 

Pesquisa bibliográfica 

Delimitação do estudo 

Preparação da equipe 

Fluxo de trabalho 

Coleta de dados 

Execução 

Observação 

Brainstorming 

Pesquisa 

 

Registro de 

dados 

 

FMEA 

Tratamento de dados 
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O torno horizontal mecânico é uma das máquinas operatrizes mais utilizadas nas 

indústrias mecânicas para construção e reparos em peças, de uma forma geral. Para a 

citada operação de furação, esta será utilizada por ser a de melhor e mais fácil uso e que 

possui os acessórios adequados para realizar o processo. 

É uma máquina-ferramenta que possui várias partes, mas este trabalho se deterá 

basicamente nas seguintes: eixo árvore, barramentos, cabeçote móvel e nos acessórios e 

utensílios como placa, mandril, chaves e outros, conforme mostrado na figura 3. 

Figura 3 – Torno Horizontal Mecânico. 

 

Fonte: O autor (2016).  

 

A ferramenta que será utilizada é uma broca helicoidal de aço rápido com haste 

cilíndrica, que possui arestas de corte e um ângulo de ponta de acordo com o material a 

ser furado. Recebe um tratamento térmico chamado têmpera com a função de aumentar 

sua dureza para resistir melhor ao corte, ao calor e ao desgaste. Permite furar diversos 

tipos de materiais, a partir de uma fixação e utilização de uma rotação e avanço impostos 

à ferramenta. Possui ainda arestas cortantes o que exige alguns cuidados  ao serem 

manuseadas. 

A figura 4 mostra algumas ferramentas e sua forma de acondicionamento quando 

não estão sendo utilizadas. 

 

Figura 4 - Broca helicoidal de aço rápido com haste cilíndrica. 
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Fonte: Tudoferramenta.com.br (2016).  

 

O mandril é um acessório alojado no cabeçote móvel, que tem a função de 

prender a broca para se executar a operação. É utilizado em conjunto com uma chave 

própria capaz de produzir o giro e movimentação das pinças para fixação da ferramenta. 

 

 

 

 

Figura 5 – Mandril. 
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Fonte: Moreira (2016).  

 

Igualmente um acessório de máquina-ferramenta, o mandril se destina a 

estabilizar a ferramenta ou peça que necessita ser trabalhada.  
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4.4 DETALHAMENTO DA OPERAÇÃO 

 

O material a ser furado deve ser preso na placa de castanhas, acoplada ao eixo 

árvore da máquina, que dará o movimento de rotação adequadamente calculada, para a 

realização do processo/operação. Para tanto, os parâmetros de corte deverão ser 

considerados conforme as características da ferramenta a se utilizar e também de acordo 

com as características do material a ser furado.  

 

4.4.1 Cálculo para rotação na máquina 

 

A fórmula utilizada para o cálculo é expressa considerando: 

 

 RPM=Vcx1000/πxD, onde a RPM é o número de rotações por 

minuto que a peça deverá girar para realização do corte;  

 Vc é a velocidade de corte própria que encontraremos em uma tabela 

com os valores para furação, sendo expressos em metros por minuto;  

 1000 é uma constante da fórmula que está relacionada a milímetro, 

na consideração de 1 metro igual a 1000 milímetros;  

 π é a letra grega que equivale a aproximadamente 3,14 e D é o 

diâmetro da broca, dado em milímetros para se executar a furação 

conforme necessidade do projeto. 

 

A máquina apresentada na imagem descrita de número 6 a seguir, o torno 

mecânico universal que deverá ser utilizada para realização dos procedimentos de 

furação. 
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Figura 6 – Máquina para Cálculo para rotação. 

 

Fonte: O autor (2016). 

 

Definido os cálculos de acordo com os parâmetros de corte através da utilização 

da fórmula, será tratado de fixar o material na placa de 3 (três) castanhas, acoplada ao 

eixo árvore do torno. Este procedimento é simples, pois basta somente localizar o material 

entre as castanhas, exercendo um giro e um aperto com uma chave em T, figura 7, para a 

fixação do mesmo. 

Figura 7 - Chave T. 

 

Fonte: O autor (2016). 
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O mandril porta brocas é encaixado em um alojamento cônico interno do 

mangote do cabeçote móvel, que se localiza do outro lado do barramento do torno, oposto 

à placa. Ele é fixado por um movimento axial com ação do cone externo do mesmo junto 

ao cone interno do mangote do cabeçote móvel. Isto pode ser observado com a figura de 

numero 8. 

Figura 8 - Mangote e cabeçote mandril. 

 

Fonte: O autor (2016). 

 

Escolhida a ferramenta, neste caso a broca helicoidal de aço rápido, com o 

diâmetro correto, esta será presa no mandril porta brocas, localizando-a e girando as 

garras existentes no corpo do mesmo com a chave própria. O fundamental é o aperto nas 

três posições existentes no corpo do mandril. 

Figura 9 - Aperto nas três posições existentes no corpo do mandril. 

 

Fonte: O autor (2016). 

                

Finalizados todos os detalhes da preparação, localiza-se o cabeçote móvel, figura 

10, próximo ao ponto de início da operação e se exerce a fixação do mesmo. Ajusta-se a 
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rotação correta, calculada para a realização da operação. Coloca-se o EPI e liga-se a 

máquina para se dar início a execução da furação. 

 

Figura 10 - Cabeçote. 

 

 
Fonte: O autor (2016). 

 

A furação com a broca se dará mediante o giro do volante existente na 

extremidade do mangote do cabeçote móvel. Este giro será feito com movimentos de 

avanço e recuo, para a penetração da broca e quebra dos cavacos respectivamente, até a 

conclusão da operação de furação, que poderá ser cega ou vazada, conforme a necessidade 

do projeto. 
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4.4.2 Furação e tipos de furos 

A figura número 11 retrata o posicionamento para  o início da furação. 

Figura 11 – Furação. 

 

Fonte: O autor (2016). 

 

Na figura 12 temos a amostragem de algumas peças com furos vazados em 

materiais diversos. 

 

Figura 12 – Furo vazado. 

 

Fonte: O autor (2016). 
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Os tipos de furos mostrados na figura 13, apresentam-se como não vazados.                                                                                                                                                                                  

 

Figura 13 – Furo Cego. 

 
Fonte: O autor (2016). 

 

No caso de alguns materiais, deve-se utilizar um dispositivo próprio para a 

retirada dos cavacos ou aparas da área de ação da broca e na figura 14 está demonstrado 

esta situação. 

Figura 14 – Dispositivo próprio para a retirada dos cavacos ou aparas da área de ação 

da broca. 

 

Fonte: O autor (2016). 
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Ao término do trabalho, deve-se limpar a ferramenta, o instrumento, a mesa do 

carro, os barramentos e a peça. Neste momento, deve-se igualmente redobrar os cuidados 

com os cavacos ou aparas, por conta do calor ainda presente e da situação de possível 

acidente. 

 

4.5 TABELAS DA FMEA - ANÁLISE DOS MODOS DE FALHA E SEUS EFEITOS 

 

As tabelas das FMEAs que se seguem, foram elaboradas em conjunto com os 

profissionais d a empresa, retratando os procedimentos necessários para a realização do 

trabalho de furação proposto. 

Cada uma das tabelas numeradas de 1 a 4 conforme o título descrição e análise, 

tratará dos procedimentos operacionais propostos e das considerações sobre cada uma das 

fases do procedimento. 

Segundo Ribeiro (2001), a FMEA é uma técnica de sistematização do 

diagnóstico de produtos e processos que revela os pontos fracos do sistema e fornece 

subsídios para a melhoria contínua. 

Para entendimento das tabelas das FMEAs, existe uma sequência de 

preenchimento. A primeira coluna o número representa a sequência da operação 

realizada. A segunda coluna trata da preparação da operação ou seja , o que será  

executado. A terceira coluna apresenta a falha ocorrida. A quarta coluna mostra o efeito 

produzido pela falha. A quinta coluna mostra as possíveis causas relacionadas às falhas. 

A sexta coluna sugere o que fazer para tratar a falha. As colunas representante dos índices 

S.O.D irão resultar num número de RPN que indicará o índice que merece mais ou menos 

cuidado. Nas duas últimas colunas teremos as orientações para ações e as possíveis 

medidas  a serem tomadas para se resolver a situação. 

 

4.5.1 FMEA 1 – Descrição e Análise 

 

A tabela FMEA 1 a seguir, representa uma descrição dos dados encontrados no 

experimento feito com base nos critérios da FMEA. 
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Tabela 1 - Aplicação da técnica da FMEA -1. 

 

 

 Fonte: o autor. 

  

Será tomada a linha de número 4 – Fixação da ferramenta –, uma vez que, para 

esta operação, há  considerações para a falha, pois faltou a verificação da centragem no 

momento de fixação da ferramenta no mandril. Essa falha pode ocasionar a quebra da 

broca, provocando acidentes. Como controle, a alocação correta, centrada da ferramenta, 

trará certeza ao trabalho de fixação para ferramenta. 

APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA FMEA -1 

  Ações/Índices   

Nº 
Preparação da 

operação 
Falha Efeito Causas Controles S O D R.P.N 

Ações 

Recome

ndadas 

Medidas 

Impleme

ntadas 

1 
Seleção da 

Ferramenta 
Leitura errada 

Furação 

Incorreta 
Sucata 

Conferir 6 8 4 192   

Selecionar 6 5 4 120   

Treinar 7 6 5 210   

2 

Seleção do 

Mandril e 

Acessórios 

Capacidade de 

Medida 

Pouco 

Aperto 

Dano à 

Operação 
Adequação 8 7 4 224   

Tamanho do 

Mandril 

Falta 

Firmeza 

Dano à 

Ferramenta 

Escolha 

Técnica 
9 8 4 288   

3 
Fixação do 

Mandril 

Ajuste Solto 
Dano à 

Operação 
Limpeza 9 7 7 441   

Limpeza 
Giro no 

Cone 

Dano à 

Ferramenta 
Rebarbar 8 6 9 432   

Controle Erro Acidente Segurança 7 6 8 336   

4 
Fixação da 

Ferramenta 

Faltar Aperto 
Giro da 

Broca 

Desgaste na 

Haste 

Aperto em 

3 pontos 
10 7 9 630   

Falta de 

Centragem 

Dano à 

Broca 
Quebra Broca 

Alocação 

Correta 
9 8 8 504   

5 
Cálculo da 

Rotação 

Aquecimento 

Extremo 

Alteração 

de 

Dimensões 

Acidente 
Cálculo 

Térmico 
10 6 7 420   

Perda de Corte 
Quebra da 

Broca 
Sucata 

Consultar 

tabela 
9 5 6 270   
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Na tabela, os índices foram então considerados da seguinte forma: com a 

severidade de 9 pontos (muito alta), fazendo referência ao fator de risco grande; a 

ocorrência com 10 pontos indica que este fato pode ser recorrente e a detecção marcada 

com 8 pontos (alta) não é ainda o limite máximo para se perceber em tempo a situação. 

Assim, o RPN ficando em 720 mostra que essa operação necessita de maiores 

observações e cuidados, pois indica um ponto vulnerável para ocorrência de acidentes, se 

não corrigidas. 

 

4.5.2 FMEA 2 – Descrição e Análise 

 

A tabela a seguir, FMEA 2  representa uma descrição dos dados encontrados no 

experimento feito com base nos critérios da FMEA. 

 

Tabela 2 - Aplicação da técnica da FMEA-2. 

 

APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA FMEA-2 

  Ações/Índices   

Nº 
Preparação 

Máquina 
Falha Efeito Causas Controles S O D 

R.P.N

. 

Ações 

Recome

ndadas 

Medidas 

Implement

adas 

1 

Seleção da 

Rotação na 

Máquina 

Rotação 

Errada 

Dano à 

Ferramenta 

Quebra 

Ferramenta 
Atenção 10 6 8 480   

2 
Prender Peça na 

Placa 

Técnica de 

Aperto 

Falha no 

Aperto 

Soltura da 

Peça 
Conferir 10 7 9 630   

Verificação 

de Centragem 

Furação 

Errada 
Sucata Corrigir 9 8 7 504   

Balanço 

Errado 

Possível 

Acidente 

Quebra 

Ferramenta 
Trocar 6 5 4 120   
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3 
Aproximar a 

Ferramenta 

Máquina 

Ligada 

Quebra 

Ferramenta 
Acidente 

Máquina 

Parada 
10 8 7 560   

Força 

Excessiva 

Choque da 

Ferramenta 
Acidente Controlar 9 8 7 504   

4 
Fixar o 

Cabeçote 
Mecanismo Não fixar 

Quebra 

Ferramenta 

Verificar 

condição de 

aperto 

8 7 5 280   

 

Fonte: o autor. 

 

Na tabela deste tópico, será considerada a linha 2 – Prender a peça na placa –que 

indica a folha na técnica de aperto, pois o acessório, placa universal, exige que o aperto 

seja efetuado com a chave própria, nos tais alojamentos da mesma. 

O efeito produzido, denominado “falha ao aperto”, pode ter desdobramentos 

desagradáveis, culminando em acidentes, com proporções ilimitadas. 

A severidade 10 (muito alto) deve ser realmente  considerada. A ocorrência (7) 

pode ser evitada com simples atenção dispensada, mas a detecção 9 (muito alta), porque 

isso irá refletir no momento em que a máquina for ligada. 

Já o RPN 630 indica que deve-se ter a atenção voltada para a operação, pois o 

acidente não emite aviso antes de se ligar a máquina. 

 

4.5.3 FMEA 3 – Descrição e Análise 

 

A tabela da FMEA 3 a seguir, representa uma descrição dos dados encontrados 

no experimento feito com base nos critérios da FMEA. 

 

Tabela 3 - Aplicação da técnica da FMEA-3. 

 

Aplicação da Técnica da FMEA-3 

  Ações/Índices   



77 

 

Nº 

Preparação/ 

Execução 

Falha Efeito Causas Controles S O D 
R.P.N

. 

Ações 

Recomen

dadas 

Medidas 

Implemen

tadas 

1 Usar EPI 
Cavaco nas 

Vistas 
Dano Físico Acidente Utilizar EPI 10 9 5 450   

2 
Ligar a 

Máquina 

Sentido 

Contrário 
Não Furar 

Quebra 

Ferramenta 
Atenção 8 9 7 504   

3 

Movimentar 

Volante do 

cabeçote 

Velocidade 

do 

movimento 

Avanço 

Grande 

Quebra 

Ferramenta 

Controlar 

Velocidade 
10 10 9 900   

Pressão de 

Corte 

Quebra da 

Ferramenta 
Acidente 

Controlar 

avanço 
10 9 7 630   

4 Furar 
Só avançar 

ferramenta 

Quebra da 

Ferramenta 
Acidente 

Avançar e 

Recuar 
10 9 8 720   

5 Retirar Cavacos 

Usar as Mãos Corte Acidente 
Usar 

Puxador 
9 9 9 729   

Máquina 

Ligada 
Queimadura Acidente 

Parar a 

máquina 
8 10 10 800   

6 Limpar Broca Usar as Mãos Corte Acidente 
Utilizar 

pincel 
8 8 7 448   

7 
Limpar 

Máquina 
Usar as Mãos Cortes Acidente 

Utilizar 

pincel 
6 7 8 336   

 

Fonte: o autor. 

 

Em relação à linha três da tabela acima – Movimentar o volante do cabeçote –, 

a falha se refere à velocidade do movimento, que pode produzir um efeito de grande 

avanço, podendo acusar a quebra da ferramenta, causando acidentes ao operador. 

Caracterizado aqui para a severidade e para a ocorrência 10, um valor alto, é 

possível afirmar que há grandes chances de ocorrer uma situação de perigo, podendo 

resultar em um acidente. A detecção 9, considerado muito alta, demonstra que é de 

responsabilidade do operador dar a devida atenção ao procedimento. Isto implica em um 
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RPN 900, logo, para esta operação, é necessário que o operador não só tenha o 

conhecimento da falha e dos seus efeitos, mas fundamentalmente se concentre na questão 

da velocidade e no movimento do volante. 

 

4.5.4 FMEA 4 – Descrição e Análise 

 

A tabela da FMEA 4 a seguir, representa uma descrição dos dados encontrados 

no experimento feito com base nos critérios da FMEA. 

 
Tabela 4 - Aplicação da técnica da FMEA-4. 

 

Fonte: o autor. 

 

APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA FMEA- 4 

    Ações/Índices     

Nº Preparação 

finalização 

Falha Efeito Causas Controles S O D R.P.N

. 

Ações 

Recomen

dadas 

Medidas 

Implemen

tadas 

1 Soltar a Peça Técnica de 

Desaperto 

Dano à peça Acidente Em 3 

posições 

5 4 3 60     

Peça 

Quente 

Queimadura Acidente Verificar 

Calor 

10 9 8 720     

2 Soltar a Broca Técnica de 

Desaperto 

Corte Acidente Em 3 

posições 

10 10 9 900     

Broca 

quente 

Queimadura Acidente Verificar 

Calor 

10 9 8 800     

3 Sacar o 

Mandril 

Acionar o 

Volante 

Queda do 

Mandril 

Acidente Segurar 

Mandril 

3 4 6 72     

4 Voltar 

Cabeçote 

Mecanismo 

de Ajuste 

Não deslizar Sujeira  Efetuar 

Limpeza 

4 3 2 24     
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A FMEA 4 trata do término da operação e das considerações e cuidados. Na 

tabela abaixo, na linha de número 2 – Soltar a broca –, considerou-se a falha com relação 

à broca quente, que naturalmente é um fator resultante do corte, mas que pode produzir 

um efeito de ocorrência com queimadura no operador, causando acidente.  

O valor de 10 para severidade demonstra o quão prejudicial é esta falha, e o valor 

muito próximo a 9 para ocorrência ressalta que é quase certo acontecer acidentes. Já a 

detecção com valor 8 indica a alta possibilidade de ocorrer, nessa situação. 

O RPN 800 demonstra que, nessa etapa, este ponto merece atenção do operador, 

para se evitar este tipo de acidente. 

 

4.6 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA REDUÇÃO DE ACIDENTES 

 

Com todos os dados em mãos, procurou-se identificar suas possíveis 

interpretações bem como agrupá-las em relação às perguntas da pesquisa.  

O procedimento de análise de dados foi algo que, ainda que permeado pelas 

considerações teóricas e metodológicas, em dadas ocasiões, transcorreu intuitivamente, 

como um resgate de experiências já vivenciadas pelos participantes, no processo.  

 As diversas leituras dos dados gerados despertaram uma interpretação 

individual do autor desta dissertação, pois sempre se procurou, amparado nas 

considerações teóricas, refletir sobre as escritas registradas nos diários, para, a partir 

dessas experiências pessoais, trazer à tona novos caminhos e novas possibilidades de 

minimização de riscos para o trabalhador.  

A proposta do trabalho como indicador de acidentes envolvendo pessoas e/ou 

prejuízo ferramental é aqui entendida como um processo, que a empresa deverá adotar se 

realmente entender que a busca pela redução de acidentes em toda a planta da fábrica se 

faz necessária e urgente. 

Anterior a análise de acidentes, devem ser identificadas as possíveis falhas que 

possam levar à real ocorrência de acidentes de trabalho e posteriormente verificar e 

indicar, as possíveis soluções que devem ser avaliadas de forma a se selecionar as mais 

adequadas a serem implementadas, Brasil (2010, p. 44). 
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4.7 ANÁLISE DA PROPOSTA E BARREIRAS PARA IMPLEMENTAÇÃO 

 

O gerenciamento de riscos proporciona melhores resultados em todos os 

aspectos e, como consequência, negócios mais satisfatórios. Isto é possível porque este 

tipo de gestão fornece o discernimento, o conhecimento e a convicção indispensáveis na 

tomada de decisões empresariais. Em particular, o gerenciamento de riscos proporciona 

benefícios ao gerenciamento de projetos de uma organização, fornecendo um processo 

robusto e consistente de suporte às decisões sobre os processos de planejamento e design. 

São procedimentos necessários e fundamentais para que a aplicação da técnica 

da FMEA possa ser realizada, nos seus detalhes e com a devida importância, preparar a 

máquina – torno mecânico universal; a realização do cálculo da rotação adequada; 

alocação na máquina da rotação calculada e colocação do mandril porta brocas no 

mangote do cabeçote móvel. 

Igualmente são necessárias as devidas providências quanto a escolha da 

ferramenta com diâmetro e característica própria; a fixação da ferramenta no mandril e o 

posicionamento da ferramenta com as arestas na vertical. Finalizado este procedimento, 

há o preparo para a operação com a fixação da peça na placa de castanhas; a aproximação 

da broca através do cabeçote móvel e a fixação do cabeçote móvel na posição. 

A etapa seguinte, que consiste na execução da operação, exige a utilização de 

EPI, bem como ligar a máquina com giro no sentido horário; iniciar a furação com 

movimento de rotação no volante do cabeçote móvel; furar alternando a ferramenta com 

movimentos retilíneos de avanço e recuo; eliminar os cavacos ou aparas da área de 

furação; repetir os movimentos até conseguir a profundidade desejada ou a furação total, 

conforme o caso. 

Finalizada a operação, é necessário retirar a peça presa e a broca do mandril para, 

então, retirar o mandril para que se execute a limpeza da máquina, das ferramentas, dos 

acessórios e utensílios. 
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Assim sendo, afirma-se ser papel fundamental do responsável pela equipe que 

atua mais em contato com o maquinário administrar os riscos. As técnicas de 

gerenciamento de riscos existentes há alguns anos tinham um princípio otimista de que 

nada iria dar errado ao longo da efetivação do trabalho, ou seja, ninguém iria pedir 

demissão, ficar doente, ou mesmo render menos do que o projetado no início. Todas as 

ferramentas de desenvolvimento iriam funcionar perfeitamente, não conteriam falhas, 

seriam fáceis de serem utilizadas e assim por diante, mas o que ainda temos 

conhecimento, é que tudo isto ainda ocorre nas instruções. 

Após todo o percurso percorrido, é possível observar que a empresa objeto do 

estudo necessita preparar toda a equipe de colaboradores para o estudo e entendimento da 

técnica da FMEA, reverberando a urgência por qualificação de todo o pessoal de acordo 

com a função que ocupam na organização.  

A proposta deste trabalho foi demonstrar, a partir da utilização da técnica da 

FMEA, uma situação real na qual fosse possível detectar prováveis ocorrências de 

acidentes que pudessem ser prevenidos ou mesmo extintos, no transcorrer da rotina da 

empresa participante do processo de pesquisa.  

 No experimento feito, ao se utilizar a referida técnica da FMEA para o estudo 

da operação de furação, elencaram-se diversas situações que podem servir de referência 

a uma possível reestruturação nos processos produtivos da empresa em geral, e não 

somente para este tipo de produção. 

Esta proposição aqui descrita poderá estabelecer um marco para diversos outros 

processos operacionais da empresa, como torneamento, rosqueamento, abertura de 

canais, faceamento, fresamento, buscando, na utilização da técnica da FMEA, dar o 

tratamento fundamental para que, no processo, consiga-se prevenir e evitar falhas ou 

problemas que possam causar acidentes, perdas materiais ou perda de insumos. 

Das observações in loco, percebe-se a necessidade de se criar uma equipe de 

Serviço de Segurança do Trabalho e assim, por meio desse canal, buscar a 

profissionalização da cultura da prevenção de acidentes. A organização pode 

concomitantemente estruturar grupos de trabalho e propor treinamentos oportunos. 

Quanto ao ponto fraco dos funcionários, é possível referir que estes apresentam 

resistências para a utilização de procedimentos e métodos que eles consideram ser atrasos 
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para a produção. Assim, um ponto fundamental observado é a dificuldade em se escrever 

as coisas comuns das operações. 

Talvez seja oportuno desmembrar a operação em fases, muito embora também 

seja um fator que para eles é dificultoso, pois, como profissionais práticos, enxergam o 

processo de uma forma geral, e não consideram as possibilidades de acidentes, 

entendendo que já sabem fazer e não vão errar.  

Outro ponto a ser analisado pela empresa é o imediatismo nas ações, bem como 

a autoconfiança para realizar as operações. 

Liderar é, principalmente, servir e uma liderança eficaz se baseia no serviço de 

um para o outro. Os melhores líderes dão direção, apoio, coragem e incentivo. O líder não 

perde o foco e mantém sua visão do futuro e estas são apenas duas de suas habilidades. 

Na realidade, o indivíduo que deseja ser líder terá que, inicialmente, ser servidor. Servir 

a seus liderados. É preciso ter em mente sempre que pensamentos se tornam ações, ações 

se tornam hábitos, hábitos se tornam caráter e caráter se torna  destino.  

Nesse sentido, foi observado que a gerência é detentora de alguns pontos que 

foram considerados negativos. Ao mesmo tempo em que veem a necessidade do 

trabalhador, há uma cobrança muito forte por produção. É preciso, portanto, que se criem 

possibilidades iminentes de adequar a empresa para a adoção de métodos e técnicas 

proativas.  

No século XXI, o modelo de gestão de recursos humanos evidencia a 

necessidade de valorização das pessoas para sobreviver em espaços competitivos gerados 

pela globalização e pelo avanço tecnológico. Nesta Era da Informação, novos cenários se 

desenham e redefinem o modo de trabalhar. Pessoas interagem umas com as outras, com 

o ambiente externo à empresa, sem saírem de suas casas, desenvolvendo trabalhos e 

negócios. 

A empresa, para não correr o risco de se deteriorar, deve ter uma equipe que seja 

coesa, líderes que guiem, que inspirem o grupo, que lhes transmita confiança, apontando 

os caminhos a serem trilhados. Assim, foi notada a necessidade urgente de contratação de 

pessoal. A priori, fica estabelecida, a partir das observações efetuadas, que a empresa 

precisa agregar profissionais que possam vir a ampliar as possibilidades de suas ações.  



83 

 

Uma empresa com foco no futuro capacita seus funcionários, gera entusiasmo. 

Utiliza-se do pronome ‘nós’ continuamente, corrige falhas, mostra como se faz. Ao 

contrário das práticas tradicionais de se usar pessoas, deve-se almejar desenvolvê-las e 

escutá-las, pedindo opiniões e sugestões, caminhando juntos, empresários e funcionários. 

Portanto, outro ponto relevante para a empresa seria investir mais e continuamente em 

treinamento. 

Para manter os bons profissionais, é preciso primeiro identificar o capital 

humano da empresa, em que haja um componente estratégico, pois são esses os indivíduos 

a serem preservados. A retenção desse pessoal se dá mediante a oferta de condições de 

trabalho competitivas em termos de desenvolvimento pessoal e salarial. A empresa se 

verá obrigada a garantir que suas ofertas atendam às necessidades e às aspirações de 

diferentes trabalhadores mais gabaritados, cabendo a cada gerente a tarefa de assegurar 

que os profissionais de sua equipe estejam motivados. 

O bom profissional é resultado de um ambiente que favorece a aprendizagem, 

que promove interação entre os funcionários para que o conhecimento seja 

compartilhado, incentivando as atividades empreendedoras e gerando compromisso com 

a empresa. O talento envolve mais que conhecimento técnico, é também atitude, 

capacidade de adaptação e liderança.  

Há uma necessidade premente de se estabelecer uma linha de diálogo com todos 

os funcionários para, assim, identificar melhores horários e condições para uma 

capacitação, pois desta advirão profissionais mais habilitados e que, provavelmente, 

trarão para a empresa resultados muito melhores que os atuais.  

Infelizmente, pela ausência da formação inicial de processos produtivos, o 

mercado de trabalho, atualmente, encontra dificuldades na contratação de profissionais 

hábeis para o manuseio com a linha de produção.  

Foi possível verificar, por meio do estudo de caso construído a partir da 

colaboração da empresa objeto do estudo e de seus funcionários, , que os riscos em 

potencial, os quais eram quase certos de ocorrerem antes do uso da técnica FMEA, foram 

minimizados. .  
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Ao ser utilizada como ferramenta da qualidade para detectar modos de falha 

potenciais em processos, a FMEA proporciona confiabilidade ao processo e igualmente 

atua na prevenção e eliminação de falhas e riscos para os trabalhadores. 

Com a técnica da FMEA, espera-se conseguir demonstrar a viabilidade de sua 

utilização para diversos procedimentos, com incerteza próxima ao processo proposto, 

com foco na gestão da produção e na gestão da saúde e segurança no trabalho. 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Ao procurar a empresa objeto do estudo para a efetivação da presente pesquisa 

de mestrado, foi possível observar a funcionalidade da organização para, assim, fornecer 

subsídios para a realização do projeto acadêmico e ainda referências para as ações 

desenvolvidas pela empresa, em relação aos processos produtivos. 

A partir dos levantamentos feitos em relação aos procedimentos para se realizar 

o processo da operação de furação com broca helicoidal no torno mecânico universal, 

procurou-se apontar para os profissionais da empresa que, a partir da prevenção, muitos 

riscos podem ser dirimidos e ainda analisados, controlados, investigados ou até mesmo 

extintos. 

O modelo proposto para o gerenciamento de risco com base na ferramenta da 

FMEA, aplicado na operação de furação no torno mecânico apresentou-se para a empresa 

como motivador e promissor na melhoria de índices de riscos de acidentes de trabalho 

relacionados á operação objeto do estudo. 

Os resultados alcançados, descritos em cada uma das quatro tabelas (Aplicação 

da Técnica da FMEA -1, Aplicação da Técnica da FMEA -2, Aplicação da Técnica da 

FMEA -3, Aplicação da Técnica da FMEA -4), foram de grande valia para a conclusão 

da pesquisa acadêmica, mas com maior relevância para os profissionais, que poderão 

aplicar, in loco, o conhecimento gerado neste estudo. Assim, poderão melhor conduzir 

suas ações, com vistas à análise de riscos, presente em cada nova situação de trabalho. 

Os resultados foram expressivos com a realização da FMEA para a compreensão 

e análise dos índices relativos à severidade, ocorrência, detecção e RPN, mas as 

implicações intangíveis, certamente, serão notadas no dia a dia da empresa, com a 

utilização desta ou de outra metodologia, que busque minimizar a ação dos riscos em 

segurança no trabalho, com base nas análises apresentadas. 

Muitos foram os desafios enfrentados pelo pesquisador que aqui disserta, dentre 

os quais pode-se citar: o embasamento para orientar os profissionais no desenvolvimento 

do trabalho, o estabelecimento da correlação entre execução e gestão e a geração de 

subsídios para os dados da pesquisa. 
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Acredita-se que grande parte das microempresas necessita promover encontros 

para a informação e formação de equipes, com vistas à diminuição de problemas de 

segurança que possam ser prevenidos, mesmo antes da execução das tarefas. 

Os resultados desta pesquisa devem despertar a atenção para fatos simples nas 

operações de usinagem rotineiras, mas com demonstrações claras de ações corretivas que 

possam mitigar riscos e assim evitar acidentes de proporções variadas. 

Sendo assim, o gerenciamento de riscos é um fator determinante para o ciclo de 

vida das empresas e de sua equipe de trabalhadores. Os estudos evidenciam, porém, que 

nem sempre são aplicados em todos os procedimentos de risco ao trabalhador. Destaca-

se que os resultados demonstrados neste estudo denotam que a liderança também exerce 

papel de destaque, tanto para o bom gerenciamento de riscos quanto no momento da 

escolha das ferramentas.  

Para a operação de furação no torno mecânico universal, o modelo apresentado 

buscou atender aos requisitos relativos à gestão de riscos, para a realização da operação 

caracterizada deixando referências proativas para outros trabalhos que diariamente são 

realizados nas práticas da empresa. 

Embora haja a necessidade de mais treinamentos e estudos adicionais, de modo 

a auxiliar no entendimento e na aplicação do gerenciamento de riscos por intermédio da 

utilização da FMEA, ficou caracterizado que os gestores possuem consciência da 

importância da aplicação deste gerenciamento, o que representa um avanço na direção de 

uma mudança cultural nas organizações. 

Igualmente, tornou-se possível afirmar que o gerenciamento de riscos é 

importante para a realização de um trabalho bem-sucedido. Ao mesmo tempo, os 

resultados mostraram que a definição de sucesso da empresa não mais engloba somente 

requisitos referentes a tempo, custo e qualidade, mas também outros aspectos como 

satisfação do cliente e segurança do trabalhador. 

Por fim, conclui-se que as técnicas de gerenciamento de riscos apropriadas a 

cada sistema de operação devam ser  utilizadas  como instrumentos de auxílio para os 

operadores tomares suas decisões, em conjunto com outros profissionais, a fim de melhor 

definir os pontos em que possam ser evitados acidentes de trabalho, com prejuízos ao 

trabalhador e à empresa. 
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Como um trabalho futuro, recomenda-se a proposição de um programa de 

treinamento para que as empresas interessadas disponibilizem aos trabalhadores técnicas 

para a aplicação do FMEA, visando à redução de riscos no trabalho.  
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