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RESUMO
A partir do avanço do processo de globalização e o surgimento de novas tecnologias,
as organizações necessitam estar cada mais atentas aos critérios e parâmetros de Qualidade que
devem atender. Para isso, métodos de produção e de análise e avaliação de sistemas produtivos
também seguem avançando, com a intenção de eliminar ou mitigar a possibilidade de falhas.
Contudo, ainda sim existe a ocorrência de erros, e o que determina o avanço de uma organização
ou sobrevivência dentro um cenário verdadeiramente competitivo é a forma como estas falhas
serão tratadas. Este trabalho tem como objetivo geral a verificação da utilização das principais
metodologias utilizadas para a análise e solução de problemas e as ferramentas aplicadas nos
processos de identificação, investigação e eliminação de causas raízes dos mesmos em uma
empresa do segmento de manutenção, reparo e revisão de motores aeronáuticos. Como objetivo
específico será apresentada a análise da efetividade das soluções propostas para as tratativas
dos problemas. Para tal, no Referencial Teórico foram estudados conceitos de Gestão da
Qualidade e metodologias de Análise e Solução e Problemas, bem como ferramentas de
identificação e eliminação de causas raízes que servirão de suporte ao desenvolvimento do
estudo. Com relação à Metodologia utilizada, a pesquisa pode ser classificada como de natureza
básica pela sua intenção de gerar conhecimento sem que tenha uma necessidade de aplicação
prática, com abordagem mista visando aspectos quantitativos e qualitativos, objetivos de
características exploratórias e por meio de um procedimento de estudo de caso. No Estudo de
Caso, foi realizada uma análise a respeito das ferramentas comumente utilizadas nos processos
de solução de problemas da unidade de análise, e em seguida foi caracterizado o grau de
efetividade de cada uma delas por meio da eliminação ou não destes problemas. Ao final do
estudo, buscou-se obter o entendimento sobre o atual efeito que a utilização das ferramentas
apresentadas têm sobre a solução de problemas.
Palavras-Chave: Qualidade. Não Conformidades. Análise de Causa Raiz. Solução de
Problemas.

ABSTRACT
As the globalization process advances and new technologies emerge, organizations
need to be increasingly aware of the Quality criteria and parameters that they must meet. To
that end, production methods and the analysis and evaluation of production systems are also
advancing, with the aim of eliminating or mitigating the possibility of failures. However,
mistakes still exist, and what determines an organization progress or survival in a truly
competitive scenario is how these failures will be addressed. This paper aims to verify the use
of the main methodologies used for the analysis and solution of and the tools applied in the
processes of identification, investigation and elimination of their root causes in a company in
the maintenance, repair and overhaul of aeronautical engines. As well as the specific objective
of analyzing the effectiveness of the proposed solutions for dealing with the problems. Thus, in
the Theoretical Reference, concepts of Quality Management and Analysis and Methodologies
for Solution and Problems were studied, as well as tools for the identification and elimination
of root causes that will support the development of the study. As for the methodology used, the
research can be classified as basic for its purpose of generating knowledge without the need for
practical application, with a mixed approach aiming at quantitative and qualitative aspects,
exploratory objectives and case study procedure. In the Case Study, it is intended to make an
analysis of the tools commonly used in the problem solving processes of the unit of analysis
and, next, to consider the degree of effectiveness of each one of them through the elimination
or not of these problems. At the end of the study, the current effect that the use of the presented
tools has on problem solving was analyzed.

Keywords: Quality. Non-conformities. Root Cause Analysis. Problems solution.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

Contextualização do Tema
Ao longo dos anos, devido ao fenômeno da globalização onde a interação comercial,

tecnológica e cultural vem se tornando a cada dia mais dinâmica e abrangente, o mundo
corporativo vem se mostrando cada vez mais competitivo e desafiador. Com o avanço e
surgimento de novas tecnologias, o dia a dia das organizações tende a ser progressivamente
mais gerenciado em todos os seus aspectos, com focos diversos incluindo melhorias nos
processos visando melhor qualidade de produtos e serviços e menor existência de falhas
possível, desde a questões mais básicas até fatores específicos como suas vantagens
competitivas e competências essenciais.
Os métodos atuais de produção vêm sendo desenvolvidos de forma a buscar
permanentemente soluções que resultem em redução de desperdícios, possibilidades de
eliminação de erros e a garantia do nível mais alto de qualidade possível para seus produtos e
serviços. Contudo, mesmo com essa busca constante, em algum momento os sistemas são
passíveis de falhas, ainda que, utilizando-se de inciativas muito disseminadas como a
estruturação de sistemas de gestão de qualidade, gerenciamento de riscos, automação de
processos para diminuição dos erros humanos, barreiras de proteção e redundâncias de sistemas.
As falhas e não conformidades, são inerentes aos processos de qualquer atividade,
podendo por diversas vezes afetar os níveis de produtividade e acarretar em perdas para as
organizações. Por outro lado, podem também representar oportunidades de melhorias se forem
analisadas com a devida cautela de forma a desencadearem ações para eliminação, mitigação
ou transferência de suas causas. Para que isso aconteça, é necessário que sejam feitas análises,
utilizando-se das ferramentas e recursos propícios, para que sejam identificadas não só as falhas
em si mas também as suas reais causas raízes. A elaboração de tratativas assertivas relacionadas
a estas não conformidades e suas causas faz com seja possível garantir que as mesmas não se
tornem recorrentes.
Em setores que envolvem atividades de riscos, o nível de falhas aceitável deve ser
sempre o menor possível, quase próximo de zero. No setor de aviação, a busca por soluções de
fato efetivas para os problemas encontrados é primordial para manter sua segurança operacional
e ocupacional, evitando quaisquer tipos de questionamentos com relação à confiabilidade da
operação, ainda mais em se tratando da recorrência de não conformidades, o que torna
fundamental um trabalho técnico e minucioso e com a utilização das ferramentas disponíveis
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que permitam identificar corretamente os problemas, bem como identificar, analisar e propor
soluções efetivas e definitivas.

1.2

Objetivos
Este estudo tem como objetivo geral a verificação da utilização das principais

metodologias utilizadas para a análise e solução de problemas e as ferramentas aplicadas nos
processos de identificação, investigação e eliminação de causas raízes dos mesmos em uma
empresa do ramo de aviação. Como objetivos específicos, será identificada e analisada a
efetividade das soluções propostas para a tratativas das não conformidades tendo como base o
referencial teórico apresentado no trabalho.

1.3

Justificativa
A correta identificação de um problema e a análise de sua causa raiz são essenciais

para as tomadas de decisão relacionadas as não conformidades presentes no dia a dia de
empresas. A partir do estudo de diferentes metodologias e acompanhamento da efetividade dos
planos de ação definidos, as causas podem ser devidamente tratadas para que não tornem a
acontecer. Considerando o setor de aviação, o tema tem grande relevância pela criticidade das
operações envolvidas, fazendo- se, portanto, necessário o entendimento do estado da arte das
análises e seus métodos para que se tenha o correto direcionamento no maior número possível
de casos. Para que assim, seja possível identificar, de acordo com cada caso, o método, as
ferramentas e os procedimentos mais eficazes a serem utilizados neste processo, visando
sempre a maior efetividade das soluções propostas e implementadas.

1.4

Estrutura do estudo
Todo o estudo está organizado de maneira a construir uma lógica de compreensão

inicial do tema central, baseado em referencias teóricas relevantes, para em seguida demonstrar
uma aplicação prática dos conceitos apresentados. Para tanto, são descritos: Introdução;
Revisão de Literatura; Estudo de Caso e Conclusões/Recomendações.
A divisão de capítulos segue em função do aprofundamento do assunto, onde,
inicialmente, no primeiro capítulo, é apresentada a introdução. São apresentados conceitos
básicos de caracterização e compreensão do tema central, bem como objetivos e justificativas.
No segundo capítulo, o referencial teórico apresenta um aprofundamento das questões iniciais
de acordo com um embasamento teórico do assunto. Desta forma, são identificados conceitos
de Gestão da Qualidade, metodologias para análise e solução de problemas, ferramentas
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utilizadas para identificação e eliminação de causas raízes, bem como seus métodos de seleção.
O terceiro capítulo se refere ao estudo de caso voltado a uma empresa do setor de aviação,
sendo inicialmente contextualizada e apresentada a organização e em seguida estudar as
metodologias de análises utilizadas em seus processos, bem como a efetividade das mesmas.
Por fim, o quarto capítulo apresenta as conclusões do trabalho, bem como eventuais sugestões
para aprofundamentos futuros.

2

REVISÃO DE LITERATURA

2.1

2.1.1

Gestão da Qualidade

Conceitos relacionados a Qualidade: desenvolvimento e visão geral
A interpretação dos conceitos de Qualidade pode estar associada a diversos fatores,

dentre eles a qualidade de trabalho, de serviço, de informação, de processo e de sistemas. O
princípio básico do assunto é efetivamente controlar as formas de qualidade em todas as suas
possíveis manifestações (ISHIKAWA, 1993). Englobados em diferentes níveis de importância,
estes fatores estão diretamente associados a percepção de seus consumidores. Uma organização
que se preocupa em atender a um destes não estando alinhada estrategicamente com o esperado
por seus clientes pode estar se fragilizando. Além disso, esta é uma busca constante e que passa
por processos evolutivos a medida em que os mercados se desenvolvem. Sendo assim, ter
Qualidade está em atender a diferentes fatores contribuintes de um processo considerando sua
constante evolução, voltada a todo momento para as intenções de seus consumidores
(PALADINI, 1995).
De maneira geral e abrangente, os fundamentos da Qualidade estão presentes no
cotidiano dos processos de produção há muito tempo, e desde então apresentam uma grande
evolução até os dias de hoje. Tal evolução, pode ser estudada a partir da compreensão de 4
principais divisões de períodos chamados de “Eras da Qualidade” (GARVIN, 2002).
O conceito das eras está inicialmente diretamente relacionado a um crescimento de
produção, ao qual as atividades produtivas mais primárias, realizadas de forma artesanal,
passariam a ser naturalmente substituídas com o passar do tempo. Para os artesãos, todo o
trabalho poderia ser controlado de maneira com que houvesse sua participação próxima em
todas as fases produtivas, desde a concepção de seus produtos ao pós-venda. Desta maneira era
possível que requisitos específicos de produção, relacionados muitas vezes à customização,
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exigidos por cada cliente pudessem ser incorporados aos produtos e controlados durante todo o
caminho produtivo. Garantindo assim, a conformidade, produto a produto, do que seria
realizado por determinado artesão ou grupo de artesãos já que estes teriam uma visão e acesso
muito próximos do que estaria sendo realizado. Neste período, o foco, portanto, ainda estava
estritamente na qualidade dos produtos e não dos processos.
Com o surgimento de novos sistemas de produção em grande escala, início do século
XIX, a primeira era, chamada de “Era da Inspeção”, tomou forma a partir de atividades de
controle de qualidade por meio de inspeções de produtos finalizados (GARVIN, 2002). Até
então as falhas eram tratadas e corrigidas de maneira pontual, somente visando atingir por meios
de ações correção as partes encontradas com defeitos. Esta forma de agir, atuando de maneira
posterior as falhas e não impedindo que estas se tornassem recorrentes, fazia com que produtos
ou serviços em desacordo com os padrões definidos fossem desperdiçados (LONGO, 1996).
A segunda fase, definida como “Era do Controle Estatístico da Qualidade” e iniciada
nos anos 30, começa ter um enfoque diferenciado com o início da atenção aos processos. A
partir desde ponto, ferramentas estatísticas de análises amostrais puderam trazer uma maior
confiabilidade aos processos de inspeção sendo possível agora apontar não só as falhas mas
também suas possíveis causas (MENDES, 2007). Para Juran (1998), um dos principais autores
do assunto, a qualidade pode ser percebida pelos clientes tanto pelas características prédefinidas para o produto, onde quanto melhores mais facilmente atingirão um nível de
satisfação, quanto pela ausência de falhas, onde quanto mais frequentes mais resultarão em
insatisfação. Sendo assim, as informações obtidas a partir de análises tem o potencial de impedir
que defeitos cheguem aos clientes ou então evitar que sejam recorrentes.
O próximo passo é conhecido como “Era da Garantia da Qualidade”, e a partir deste
momento, busca-se a prevenção das falhas por todas as etapas dos processos. Aspectos como
fornecedores passam e integrar a visão que sem tem da qualidade final dos produtos e tem-se
uma visão mais ampla do processo de produção. O foco se concentra no sistema de gestão, para
que este possa garantir a conformidade dos produtos (TOLEDO, 2017).
Posteriormente, nos anos 50, os métodos de gestão passam a ser baseados na aplicação
e desenvolvimento de técnicas e conceitos com a intenção de conferir à cadeia produtiva
confiabilidade em suas ações. (MENDES, 2007). O momento é denominado “Era da Gestão da
Qualidade Total” e por sua vez busca por parte das organizações internalizar as necessidades
do mercado e seus consumidores em seus produtos (MARTINS & COSTA, 1998).
As 4 Eras da Qualidade, portanto, podem ser sumarizadas pelo seguinte quadro:
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Quadro 1: As 4 Eras da Qualidade
Eras da Qualidade
2ª - Era do Controle Estatístico da
4ª - Era da Gestão da Qualidade
1ª - Era da Inspeção
3ª - Era da Garantia da Qualidade
Qualidade
Total
Inspeções quanto a conformidade Inspeções quanto a conformidade Foco na prevenção de falhas com
Foco na gestão e busca por
de produtos acabados de acordo
realizadas por amostragem e
o envolvimento geral do máximo
internalizar os requisitos e
com um padrão preestabelecido.
utilização de ferramentas
de colaboradores das
desejos dos clientes para que os
Foco no produto e não no
estatísticas para detecção de
organizações. Neste momento
processos possam os atender no
processo.
variações nos processos.
iniciam-se os Sistemas de
maior número de casos possível.
Qualidade.

Fonte: Adaptado de Mello (2010).

Para Deming (1990), todo este desenvolvimento, de maneira geral, possui uma
segregação de atividades de acordo com a função a qual cada agente no processo em questão
está inserido. Isto é, os envolvidos na produção preocupam-se com as especificações de
qualidade dos produtos, já a administração tem um papel relacionado ao planejamento do que
será produzido e portanto, de atuação como alta direção.
Juran (1998), expôs em Juran’s Quality Handbook, a trilogia Juran definida por três
pilares de atuação da Qualidade: o planejamento, o controle e a melhoria contínua. Este conceito
vai de encontro e é alinhado com o anteriormente descrito e citado por Deming (1990). Os
pilares de Juran de planejamento e de controle, em teoria, porém não limitados a esta, podem
ser referenciados a formas de atuação voltadas a produção e a administração, respectivamente,
bem como também associados a melhoria contínua a favor de todos os envolvidos.

2.1.2

Planejamento e Controle da Qualidade
O Planejamento e o Controle da Qualidade são processos que devem ser estruturados

para assegurar que os requisitos de desenvolvimento dos produtos sejam atingidos da maneira
mais efetiva possível. Em linhas gerais, estes buscam planejar como atender os requisitos dos
produtos e em seguida manter o controle para que isso de fato ocorra.
Para Juran (1998), planejar a Qualidade de um produto ou serviço está baseado em
atender as necessidades dos clientes ao final dos processos. Para isso, deve elencar as
necessidades para a sua produção e os seus métodos de realização, de maneira que a partir do
cumprimento do planejamento seja possível atingir o esperado pelos clientes. O planejamento
parte de 5 processos: definição do projeto, identificação de clientes, caracterização das
necessidades dos clientes, desenvolvimento do produto, desenvolvimento dos controle de
processo. A partir do cumprimento destes passos entende-se que pode se dar início a um
processo produtivo de maneira adequada e com tendência de diminuição do número de falhas
inesperadas e desconhecidas.
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Para o Controle da Qualidade, a intenção é manter o que foi planejado tendo em vista
o menor número de falhas possível. O objetivo é conferir aos processos de produção um padrão
e estabilidade de realização dentro dos requisitos pré-determinados, diminuindo ao máximo a
interferência e o impacto de possíveis alterações ou eventos fora do plano (JURAN, 1998).
Esta abordagem está diretamente associada a um acompanhamento próximo de
métricas e parâmetros, além de também ter um papel fundamental de auxiliar ou manifestar a
necessidade de tomadas de decisão. Para que isso se torne prático, uma importante e difundida
ferramenta é o ciclo PDCA. Associado ao planejamento, execução, verificação e
implementação de atividades em processos, conforme figura abaixo, este pode ser utilizado
como sinalizador de necessidades produtivas.

Figura 1: Ciclo PDCA

Fonte: Ciclo PDCA Adaptado de Werkema (2013, p. 30).

Como expostos na Figura 1, o ciclo PDCA é composto por quatro fases bem
demarcadas de momentos de sua utilização. Sendo estas caracterizadas como:
1 – Plan (P) – Planejamento – Momento em que será delineado inicialmente um plano
de ações. São definidos itens a serem controlados e seus métodos de controle apropriados. Esta
fase é essencial para atingir as metas e o uso de fatos e dados já conhecidos tem grande
relevância para instruir as ações (CAMPOS, 1994).
2 – Do (D) – Execução – Momento em que é executado o plano anteriormente definido.
Para isso, deve ser realizado um processo de treinamento e educação do pessoal envolvido de
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maneira a alinhar as metas e objetivos. Durante o processo ainda são coletados dados relevantes
ao processo para que possam ser analisados futuramente.
3 – Check (C) – Verificação – Momento que são verificados os dados capturados e
analisados conforme os métodos definidos inicialmente. A partir do encontrado pelas análises
será definida a efetividade das ações realizados no passo anterior.
4 – Act (A) – Implementação – Momento destinado ao comparativo entre as
informações geradas pelos dados capturas dos processos com as metas e objetivos planejados.
Em caso positivo, com as ações efetivas, é feita a implementação das ações.
Para os casos em que as ações não forem consideradas efetivas e não atingirem o
esperado, é feita uma nova rodada do ciclo para que se possa atender as necessidades.
O PDCA estabelece ciclos contínuos de realimentação com a finalidade de atuação em
falhas, erros ou não conformidades pontuais. Porém, embora tenha como função principal a
melhoria de processos, não é fundamentalmente desenvolvido para problemas recorrentes, seu
papel é de atuar em ações de correção (JURAN, 1998).

2.1.3

Melhoria da Qualidade
A Melhoria da Qualidade conceitualmente é relacionada com o fato de que todos os

processos podem e devem ser continuamente avaliados, criticados e melhorados. Para que isso
aconteça, porém, é necessário que se tenha um controle da Qualidade implementado, como
falado anteriormente, que possibilite e medição de um processo frente ao nível de excelência
desejado. Sendo estas análises baseadas em qualidade dos produtos, velocidade de produção,
confiabilidade, flexibilidade e custos (CORRÊA; GIANESI, 1993).
Em sequência a esta medição, parâmetros de comparação são pontos importantes de
análise para definição do espectro pelo qual o que foi medido será analisado. Para isso, podem
ser considerados: padrões históricos de comportamento, por meio de comparação do
desempenho atual com desempenhos anteriores; padrões de desempenho alvo, a partir da
definição subjetiva de um desempenho visto como adequado ou razoável; padrões de
desempenho da concorrência, comparando o atingido com os demais concorrentes; padrões de
desempenho absoluto, onde são assumidos limites teóricos. Esta formalização é essencial para
a avaliação qualitativa do desempenho observado.
As iniciativas de melhoria contínua de processos a partir de medidas e parâmetros bem
definidos tem o potencial de ser cada vez mais assertivas e efetivas. Pode ser feita uma divisão
conceitual sobre as atividades que envolvem estes processos em busca de avanço quanto a
sistemática de resolução de problemas e os projetos de melhoria. O método sistemático é
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baseado em solucionar problemas já ocorridos ou possíveis de ocorrer com um grupo de ações
específicas ao caso. Já a utilização de projetos de melhoria busca suprir necessidades de
objetivos estratégicos relacionados qualidade, velocidade de produção, confiabilidade,
flexibilidade e custos. Para isso, ferramentas como QFD, FMEA, MASP podem ser utilizadas
no desenvolvimento teórico do assunto.
Majoritariamente a melhoria contínua de produtos e serviços busca a diminuição de
falhas agindo em todas as esferas: reativa, preventiva e preditiva. Fato que faz com que o
conjunto observado de possíveis situações seja considerado extenso. Sendo assim, e por tratarse de ações, análises e estudos constantes, as oportunidades de avanço uma vez identificadas
durante um estudo ou vistas em outro momento anterior podem e devem ser associadas como
uma forma de compreensão cada vez maior dos processos.

2.1.4

Problemas relacionados a Não Qualidade de Produtos e Serviços
A Qualidade, ou mesmo a sua falta, está diretamente relacionada a percepção de um

indivíduo sobre um produto ou serviço. Portanto, bem como identificar as qualidades presentes
em algo, é possível que sejam também identificados as falhas e problemas relacionados a não
qualidade.
Para Crosby (1990), a Não Qualidade pode ser entendida a partir de 5 pressupostos
incorretos sobre Qualidade:


Qualidade vista como virtude, luxo, brilho ou peso, ao invés de ser associada
simplesmente como a conformidade com os requisitos pré-definidos;



Qualidade como algo impossível de ser mensurado, quando na realidade é possível
que isso seja analisado a partir dos custos envolvidos em problemas de qualidade;



O custos relacionados para que se tenha Qualidade, ao associar um nível de qualidade
aos custos necessários para seu atendimento e assim considerar algo desnecessário ou
exagerado. Ao invés do entendimento de que a qualidade está basicamente relacionada
a conformidade com requisitos.



Os problemas encontrados em um ambiente industrial frequentemente são causados
pelos operadores que lidam diretamente com os produtos. Ou seja, pressupor que os
operadores diretos serão sempre os causadores dos problemas, excluindo a
possibilidade de geração das demais áreas de suporte por toda a cadeia produtiva de
uma indústria.
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Qualidade originaria do setor da Qualidade. Ao invés de considerar que todos os
envolvidos devem ser capazes de entender e disseminar a qualidade, uma vez que é
primordial que todos entendam que os requisitos precisam ser atendidos.
Alinhado com um dos pressupostos de Crosby, as análises e o gerenciamento da Não

Qualidade de maneira quantitativa por meio de seus custos é a maneira mais confiável e
consequentemente difundida no meio corporativo. Segundo Carvalho (2005), esta forma de
visualização e acompanhamento busca:


Identificar áreas com maior concentração de problemas e assim determinar prioridades
de ação;



Entender diferentes possibilidades de investimento de capital;



Embasar o direcionamento de investimentos em atividades de prevenção de problemas
e melhoria da Qualidade;



Gerar medições de desempenho para que se possa melhor direcionar reduções em
custos indiretos de Qualidade;



Visualizar retorno de investimentos em questões como projetos de melhoria e
aumentos de vendas ao passo em que tiverem contribuído com redução de custos.

2.2

2.2.1

Metodologia para Análise e Solução de Problemas

Definição de problema
Um problema é um estado de dificuldade que tem a necessidade de que seja resolvido.

Ter um problema, por natureza, é um status indesejado de situação que representa um desafio
a ser solucionado de forma que circunstâncias desejáveis sejam estabelecidas (BJORN;
FAGERHAUG, 2006).
Todo o desempenho não alcançado conforme o inicialmente planejado pode ser
considerado um problema. Assim como, pode ser percebido como uma barreira para que a
organização cumpra com suas metas e objetivos (SHOOK, 2008).
Para Rodrigues (2004), o processo de definição de um problema pelas organizações
pode ser dificultado por algumas barreiras, sendo duas as principais delas: o senso comum e a
postura ideológica. O senso comum é a forma como uma determinada cultura ou atividade passa
a ser vista com o passar do tempo, por ele as pessoas baseiam acontecimentos de presente em
outros do passado histórico para buscar soluções. Ainda que possa ser consideravelmente útil,
não considera novos métodos e práticas, e então pode se tornar obsoleto. Nestes casos, um
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processo pode funcionar da mesma maneira por um longo período de tempo sem apresentar
falhas e então ser considerado adequado pelo senso comum, porém é algo que não significa que
não possa ter melhorias, por exemplo. Já a postura ideológica é corresponde a forma como cada
indivíduo lida com as situações a eles apresentadas. Para estes casos, é comum que seja
observada resistência a mudanças por diferentes pontos de vista, por exemplo.
Ainda de acordo com Rodrigues (2004), a forma mais adequada para a definição de
um problema é por meio de questionamentos sobre o real estado dos processos. E para isso, é
imprescindível a utilização também de ferramentas como Ciclo PDCA, Mapeamento de
Processos, 5 Porquês, Controle Estatístico de Processos, entre outras, para auxiliar a nortear as
análises.

2.2.2

Como resolver um problema
Atrelado a qualquer problema está uma causa. Identificar esta causa, ou causas, é um

passo primordial para a resolução de maneira a eliminar ou ao menos mitigar a possibilidade
de recorrência de uma falha. Este conceito à primeira vista parece simples e pode ser facilmente
subestimado, fazendo com que esforços em análises sejam menores do que o real necessário a
identificação de uma real causa (BJORN; FAGERHAUG, 2006).
O estudo de problemas, desde a compreensão do fato até a sua resolução é algo
definitivamente importante para o avanço dos critérios de Qualidade de uma organização.
Conhecidos também não conformidades, no meio corporativo as falhas estão diretamente
ligadas ao não atendimento de requisitos de clientes ou planejamento para que estes sejam
atendidos.
Segundo Bjorn e Fagerhaug (2006), comumente, um problema está associado a um
resultado de um conjunto de diferentes causas que podem ser segmentadas e classificadas em
diferentes níveis de profundidade. Sendo estes:


Sintomas: fatos que não são efetivamente causas, porém representam sintomas de que
existe um problema;



Causas de primeiro nível: fatos que efetivamente direcionam um problema em específico;



Causas de alto nível: fatos que direcionam o acontecimento das causas de primeiro
nível de um problema. Estas formam um racional de causas e efeitos sistêmicos que
potencialmente dão origem a falha.
As definições podem ser associadas a uma abordagem macro e micro de entendimento

do assunto, por certas vezes associada ao nível de conhecimento que se tem do problema no
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momento acontecem as análises. Ao momento em que é possível definir as causas de alto nível
está também se identificando as causas raízes de uma falha, sendo estas as de maior importância
para a atuação por meio de ações corretivas que verdadeiramente resolvam um problema em
definitivo.

2.2.3

O processo de solução de um problema
O processo para solução de um problema está associado a diferentes etapas de atuação,

considerando assim desde o seu entendimento e compreensão até sua eliminação. Inicialmente
é imprescindível que seja reconhecida e existência de um problema, caso contrário os esforços
envolvidos para a solução podem ser em vão. Ao considerar um problema como algo normal,
este nunca será efetivamente solucionado. Em seguida é necessário definir o problema e agir
em conjunto com diferentes níveis organizacionais e multidisciplinares para gerar um
entendimento sobre a natureza do problema. Este passo é de fundamental importância para a
próxima etapa de encontrar uma causa raiz apropriada. Somente após estas análises puderem
ser consideradas concluídas será o momento adequado para que se possa agir para eliminar a
causa raiz e prevenir a recorrência da falha. Por fim, é necessário realizar o monitoramento
adequado que indique caso o problema volte a ocorrer (BJORN; FAGERHAUG, 2006).
Todo este processo envolvido na solução de um problema está intimamente ligado ao,
já neste estudo citado, ciclo PDCA. Alguns pontos de controle podem ser identificados, e aqui
relacionados ao modelo desenvolvido por Deming, como parte do processo:


Fase do ciclo PDCA de Planejamento:

o

Entendimento do problema;

o

Brainstorming sobre as possíveis causas;

o

Coleta de dados;

o

Análise de dados coletados;

o

Identificação da causa raiz.



Fase do ciclo PDCA de Execução:

o

Atuação para implementação das soluções encontradas.



Fase do ciclo PDCA de Verificação:

o

Avaliação da efetividade das soluções encontradas através de medições e verificações
aplicáveis.
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Fase do ciclo PDCA de Implementação:

o

Implementação definitiva das soluções, neste momento já consideradas adequadas ao
caso;

o

Monitoramento de novos sintomas ou ocorrências.

2.2.4

Conceitos básicos referentes às Análises de Causas Raízes de Problemas
O processo de análise de causa raiz, segundo Bjorn e Fagerhaug (2006), é definido

como: “Análise de causa raiz é a investigação estruturada que buscar identificar a real causa de
um problema a as ações necessárias pra sua eliminação.”
Segundo Ursprung e Gray (2013), mesmo que as análises de causa raiz tenham por
definição e necessidade a característica reativa e retrospectiva, ou seja, somente são realizadas
após a existência de uma falha, o seu objetivo central é ser capaz de gerar ações corretivas que
eliminem recorrências semelhantes a esta.
A análise de causas raízes é considerada um conjunto de abordagens, ferramentas e
técnicas utilizadas como métodos de explicitar a real causa de um problema. Alguns destes
métodos tem potencial maior para serem utilizados puramente para identificação da real causa
do problema do que outros; outros para resolução dos problemas; alguns utilizados como
suporte para a conclusão das análises. Desta forma, ter o conhecimento profundo sobre todas
as ferramentas, técnicas e métodos não é o principal ponto, mas sim tem um conhecimento
amplo para compreensão do que utilizar de acordo com cada cenário específico (BJORN;
FAGERHAUG, 2006).
De acordo com Ammerman (1998), causas raízes podem ser identificadas pelas
seguintes, porém não limitadas a estas, definições:


Presumíveis – causas que são identificadas no início ou durante as análises e precisam
de validação para sua confirmação;



Contribuintes – causas que por si só não são geradoras do problema analisado, porém
de alguma forma são relevantes e devem ser tratadas para melhoria da Qualidade dos
produtos e serviços envolvidos;



Raízes – causa que a partir de sua correção eliminará a recorrência do problema
principal analisado.
Nos tópicos abordados na seção seguinte serão abordadas ferramentas comumente

utilizadas para os processos das análises, desde o início, passando pela sua identificação, até o
fim, com a eliminação das causas.
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2.3

2.3.1

Ferramentas de Identificação de Causa Raiz

Brainstorming e Brainwriting
O brainstorming é um método individual ou coletivo utilizado como forma de buscar

a conclusão para um problema específico por meio da geração espontânea de uma lista de ideias
por seus membros. A principal intenção é criar o maior número possível de sugestões sem
qualquer restrição quanto a criatividade ou imaginação utilizada no processo (LITCANU;
PROSTEAN; OROS; MNERIE, 2014).
Este método apresenta potenciais benefícios como:


Rápida e fácil obtenção de ideias e soluções;



Aplicabilidade a diversas áreas;



Estimulo ativo de participação;



Desenvolvimento da habilidade de trabalho em equipe.
Por outro lado, segundo Nijstad, Stroebe e Lodewijks (2003), esta forma de atuação

apresenta algumas desvantagens que estão relacionados com a expressão aberta de todos os
participantes e possíveis bloqueios criativos momentâneos.
O brainwriting é tido como um processo alternativo visando suprir as mesmas
necessidades. Csikszentmihalyi (1996) afirma que a formulação de ideias neste caso é
estimulada por meio da escrita, desta forma os participantes podem se tornar mais criativos ao
escrever. Além do fato que, por ser um método que acontece de maneira silenciosa, a
concentração é beneficiada. O método ocorre através de dois ou mais grupos que tem um
documento em comum entre seus participantes onde são registradas as sugestões uma a uma
afim de formar um compilado único por grupo.
O método apresenta benefícios como:


Incentiva a solidariedade entre o grupo e a competição entre os grupos;



É formativo-educacional, desenvolvendo o trabalho em equipe e processos mentais
superiores;



Semelhante ao brainstorming, construção de ideias sobre ideias.
Vale a pena ressaltar que ambos os métodos têm como função a busca pelo maior

número de ideias, sugestões e soluções possíveis para um problema uma vez identificado. A
definição do método a ser utilizado é dependente também de fatores como ambiente, maturidade
da equipe e relacionamento entre os participantes.
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2.3.2

Diagrama de Causa e Efeito
O Diagrama de Causa e Efeito é também conhecido como Diagrama de Espinha de

Peixe ou Diagrama de Ishikawa. O diagrama tem a função de identificação de uma causa raiz
por meio de quatro questionamento: o que, onde, como e porquê, sendo estes associados a
possíveis respostas.
Segundo Ishikawa (1993), existem 6 possíveis famílias de classificação das causas
utilizadas para agrupar as respostas dos questionamentos supracitados, descritas por: matériaprima, máquinas, medidas, mão de obra, meio ambiente e método – conhecidos como 6Ms. A
Figura 2 abaixo representa a disposição do diagrama – que dá origem ao seu nome Diagrama
de Espinha de Peixe.

Figura 2: Diagrama de Causa e Efeito

Fonte: Adaptado de Slack et al. (2009).

Para Campos (1992), o diagrama organiza e faz uma conexão entre um efeito
específico e seus conjuntos de possíveis causas. De acordo com Juran (1997), ele lista as
possíveis teorias a cerca de um efeito e portanto também é necessário que estas seja
devidamente evidenciadas para que não sejam provenientes de meras impressões.
Slack et al. (2009), em Administração da Produção, cita que o correto procedimento
para desenhar o diagrama, apresentado pela Figura 2, é:


Colocar o problema na caixa de efeito;



Identificar as principais categorias de causas para o problema. Neste momento a
categorização é comumente definida por equipamentos, mão de obra, materiais,
métodos e dinheiro, porém não limitada a estes;



Usar a busca sistemática de fatos que deem origem a causas dentro das categorias
definidas;



Registrar potenciais causas e discutir sobre estas.
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Ainda segundo Slack el al. (2009), importantes sugestões de utilização da ferramenta
são a utilização de diagramas únicos para cada problema, visibilidade destes a todos os
envolvidos, disponibilidade e abertura a mudanças, veracidade e confirmação das informações
e utilização de apelos visuais quando necessário.

2.3.3

Diagrama de Matriz
O Diagrama de Matriz permite que sejam listadas e investigadas, de acordo com

mapeamento de relação, um número de possíveis causas e determinar qual tem maior
contribuição para o problema analisado (BJORN; FAGERHAUG, 2006).
O propósito principal para sua utilização está em analisar o relacionamento entre
possíveis causas e problemas. São aplicáveis a:


Mapeamento do impacto geral de diferentes possíveis causas de um problema;



Determinação de quais das possíveis causas é mais predominante e representativa,
sendo neste caso a potencial causa raiz do assunto.
O diagrama pode ser representado de diferentes maneiras, como apresentado na Figura

3, abaixo:

Figura 3: Formatos de Diagramas de Matriz

Fonte: Adaptado de Bjorn e Fagerhaug (2006).

De acordo com Bjorn e Fagerhaug (2006), a utilização dos diagramas parte das
seguintes etapas:


Seleção das possíveis causas de um problema a partir de sua caracterização, para que
possam ser analisadas segundo seu tipo e níveis de relação;
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Indicação de impactos causados entre as relações utilizando-se da simbologia listada
pela Figura 4, ao final destas etapas;



Para cada coluna do diagrama, ao final do preenchimento, calcular o índice de impacto
total;



Identificar as causas com as maiores somas como potenciais causas raízes.

Figura 4: Simbologia para Classificação de Impacto em Diagramas de Matriz

Fonte: Adaptado de Bjorn e Fagerhaug (2006).

A seguir segue exemplo, contido na Figura 5, de preenchimento completo do diagrama
ao final de sua utilização e identificação de possíveis causas raízes para a problemática de uma
companhia de taxi, como exemplo:

Figura 5: Preenchimento de Diagrama de Matriz

Fonte: Adaptado de Bjorn e Fagerhaug (2006).

2.3.4

Cinco Porquês
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A técnica de identificação de causas-raízes chamada “5 Porquês” tem e função de
identificar a principal causa de defeito, onde são perguntados cinco vezes o motivo de seu
acontecimento. No entanto, não é estritamente necessário que sejam realizadas as cinco
perguntas, desde ao final tenha se encontrado a real causa do problema analisado (GLASSER,
1994).
A análise dos 5 Porquês pode na prática utilizar-se de menos ou mais porquês de
acordo com a necessidade de que se encontre uma causa raiz. São utilizados conjuntos
específicos de etapas para determinação de uma causa primária e em seguida definir porque o
problema aconteceu. Ao fim, é dedicado um momento para determinação do que pode ser feito
para reduzir a probabilidade de uma nova ocorrência da falha (WEISS, 2011).
O propósito de uma análise que utiliza o método dos 5 Porquês é aprofundar o estudo
do entendimento das causas em níveis sequenciais de profundidade. Sua metodologia consiste
na constante pergunta “Por que?” após a identificação de uma falhar para que progressivamente
se encontre uma causa raiz (BJORN; FAGERHAUG, 2006).

2.3.5

Árvore de Análise de Falhas
Para Elliot (1998), a utilização das árvores de falhas é destinada principalmente a

sistemas considerados complexos, onde possa ser identificado interação entre múltiplas causas
potenciais para um problema. É uma ferramenta utilizando em sua maioria quando uma falha
já é conhecida, para que a partir disto possam ser aplicadas ações corretivas sobre as mesmas.
Para Amberkar et al. (2001), o método é utilizado para analisar as causas de riscos.
Trata-se de um modelo gráfico de combinações paralelas e sequenciais de modos de falha que
tem o potencial de resultar em um problema. As possíveis falhas podem ser caracterizadas como
componentes, erros humanos, falhas de sistemas, erros de design, entre outros. A utilização da
ferramenta envolve o uso da lógica boleana (E e OU) para representar inter-relações entre as
falhas que podem conduzir a um efeito.
A Árvore de Análise de Falhas é representada por um diagrama vertical ou horizontal
onde são dispostos causas e efeitos de modo a expandir os tópicos referenciados. O problema,
falha ou erro é localizado no topo ou a esquerda e em seguida os demais itens são estruturados
de acordo com um racional de dependência de sua geração, como mostrado na Figura 6 abaixo.

Figura 6: Árvore de Falhas
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Fonte: Adaptado de Bjorn e Fagerhaug (2006).

Como pode ser visto na figura 6, para os casos nos quais mais de uma causa leva ao
efeito de seu nível superior é utilizada uma simbologia para identificação da relação entre os
itens. Nos momentos em que as causas tiverem atuação simultânea é feita a indicação de um
semicírculo, já quando cada causa agir individualmente é utilizada a indicação de um triângulo.

2.4

2.4.1

Ferramentas de Eliminação da Causa Raiz

Six Thinking Hats
O próposito de utilização da ferramenta Six Thinking Hats é encorajar ativamente as

pessoas envolvidas em análises de falhas a visualizarem um problema principal envolvido, e a
partir disto também enxergarem uma possível solução. Para análises de causa raiz, a técnica é
uma forma de buscar diferentes perspectivas de ações garantindo que estas sejam
minuciosamente examinadas antes que qualquer ação sobre o assunto seja tomada (BJORN;
FAGERHAUG, 2006).
Ainda segundo Bjorn e Fagerhaug (2006), a ferramenta, criada por Edward de Bono,
funciona com a intenção de acessar formas criativas dos envolvidos no processo. Para isso,
foram adicionadas seis definições de cores e perspectivas relacionadas aos chapéus utilizados:


Branco – Frio, neutro e objetivo. A pessoa que o “veste” necessita ser sistemática e ter
um olhar cauteloso sobre as colações e possibilidades listadas;



Vermelho – Raiva. Quem o utiliza deve ser guiado por seus sentimentos e emoções;



Preto – Pessimista e negativo. Neste caso, a pessoa que o “veste” deve pensar somente
nas falhas do processo;



Amarelo – Otimista e positivo. Focado em observar maneiras possíveis para que as
ideias propostas possam funcionar na pratica;

21


Verde – Fertilidade e crescimento. O foco deste caso é o acumulo de ideias e a busca
constante por novas;



Azul – Conectado com o céu. Focado em ver a situação pela mais alta perspectiva e
gerenciar as acontecimentos.

Figura 7: Six Thinking Hats

Fonte: Adaptado de Bjorn e Fagerhaug (2006).

O método é utilizado para gerar mais e melhores ideias sobre o que já foi dado. Usando
essa estrutura, os participantes são incentivados a estender o pensamento criativo para chegar a
algo novo ou ideias melhores. Assim, esta estratégia também pode ser uma forma muito eficaz
de desenvolver pensamento crítico (DE BONO, 1992).

2.4.2

TRIZ – Teoria de Solução Inventiva de Problemas
A TRIZ é uma teoria desenvolvida com o intuito de dar profundidade a análises quanto

ao desenvolvimento e identificação de soluções. Desta forma, busca encontrar questões que
estão além das já conhecidas simplesmente por experiências ou conhecimentos passados.
O propósito principal do método é habilitar aos responsáveis pelas analises a
capacidade de dissecar o problema os separando em componentes contribuintes principais, além
de os livrar de conceitos preestabelecidos sobre o assunto (BJORN; FAGERHAUG, 2006).
De acordo com Carvalho (2007), o método pode ser definido com um conceito
heurístico, baseado em conhecimento e direcionamento individual, com o objetivo de encontrar
soluções inventivas para problemas. Sendo assim, a TRIZ pode ser associada aos seguintes
passos:


Definição de um problema específico a ser solucionado, e logo após a visualização
deste problema de maneira genérica;
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Busca por uma solução genérica, e logo após a adequação desta solução ao problema
específico.

Figura 8: Resolução de problemas TRIZ

Fonte: Carvalho (2007).

Segundo Kiatake (2004), a abordagem TRIZ é uma metodologia de geração de ideias
que conta com ferramentas de estruturação, conceituação e avaliação de soluções. Sua
utilização pode acontecer em conjunto a outras modelos de aplicação mais amplos, o que a torna
parte de um sistema de suporte criativo em um projeto. O autor ressalta que, para casos onde
for identificada inércia psicológica, ou seja, dificuldades para a identificação de soluções, a
TRIZ por meio de uma abordagem alternativa e em um processo de nível de abstração mais alto,
fornece meios para que seja possível encontrar uma solução específica. Sendo assim, o método
atua buscando saídas em disciplinas cientificas e tecnológicas para problemas específicos
através da intenção de generalizar cada caso.

2.4.3

SIT – Pensamento Inventivo Sistemático
O SIT pode ser visto como um pensamento posterior a, anteriormente citada, TRIZ.

Ambas as ferramentas buscam engajar os participantes de análise de causas de problemas em
áreas onde pensamento criativo é necessário, como desenvolvimento de novos produtos ou
solução de problemas complexos, por exemplo.
A ferramenta é baseada no princípio de que para que se tenha a solução de um
problema é necessário entender o ambiente ao qual está se tratando, e nele a solução será
encontrada. Ao utilizar-se do método, o resultado desejado é que sejam encontradas saídas
efetivas que sejam capazes de ser trabalhas dentro do cenário ou ambiente em questão. Sendo
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assim, o processo de implementação de mudanças se torna mais simples e fácil (BJORN;
FAGERHAUG, 2006).
O conceito da metodologia que o diferencia da demais é a forma como o pensamento
é direcionado durante a execução de uma análise. A SIT pode ser entendida como uma inversão
dos princípios normalmente conhecido e aceitos de produtos e serviços de maneira a encontrar
posicionamentos alternativos, principalmente pelo fato de buscar inicialmente uma nova forma
para um produto ou serviço e somente em seguida identificar sua função.
Inicialmente a análise se baseia em encontrar, por meio um conceito chamado
“FORMA’, a definição atual de um produto ou serviço. Em seguida são observadas as possíveis
formas de utilização do mesmo, pelo conceito de “FUNÇÃO”. A partir disto, são associadas
diferentes técnicas e características do conjunto, representadas pela Figura 9 e que serão
descritas em seguida, para a compreensão da metodologia.

Figura 9: Procedimento SIT

Fonte: Adaptado de Santos e Cavalcante (2015).

De acordo com Santos e Cavalcante (2015), cinco técnicas são utilizadas durante o
processo de definição de “FORMA”:
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Subtração: através da remoção de elemento que inicialmente são considerados
essenciais para um produto ou serviço;



Unificação de Tarefas: para agregar tarefas ou funções inicialmente não relacionadas;



Multiplicação: cópia de um componente do processo, para que, em seguida, possa ser
alterado;



Dependência de Atributos: adicionar atributos de uma mudança em um produto ou
serviço aos demais atributos inalterados;



Divisão: separação dos componentes para reorganização.
Ao utilizar-se do método SIT, a intenção é desenvolver um pensamento inovador sobre

algo familiar por meio da inversão lógica do pensamento, tendo isto um grande potencial
criativo e inovador (SANTOS; CAVALCANTE, 2015)

2.5

Critérios para seleção de ferramenta mais adequada
Bjorn e Fagerhaug (2006) afirmam que, ao iniciar um processo de análise de causa

raízes é necessário se atentar quanto a alguns fatores. Inicialmente, a função de uma análise
deve ser puramente voltada a identificação de e eliminação de um problema. Desta forma, a
utilização de ferramentas conhecidas, e algumas delas neste estudo citadas, não deve se tornar
algo prejudicial ao processo. Os métodos, ferramentas e conceitos devem ser vistos como
formas auxiliares que não devem de maneira alguma burocratizar ou limitar as análises. Bem
como, é possível que não somente um dos métodos a serem utilizados seja capaz, por si só, de
encontrar a solução necessário, a utilização de ferramentas em paralelo é adequada e por muitas
vezes necessária.
Ainda segundo Bjorn e Fagerhaug (2006), o entendimento de um problema é fase
central para os posteriores de uma análise. Portanto, é realizado por meio de abordagens
sistemáticas sobre o assunto que nortearão os passos seguintes, sendo um deles o processo de
seleção da ferramenta, ou ferramentas, adequada.

3

3.1

METODOLOGIA

Classificação da pesquisa
Segundo Nascimento e Sousa (2016), a metodologia de pesquisa utilizada para a

realização de um estudo pode ser classificada quanto a sua natureza, sua abordagem, objetivos

25
e procedimentos. De acordo com esta classificação, o presente estudo será classificado em
seguida nos próximos parágrafos.
Com relação a sua natureza, este estudo pode ser enquadrado como uma pesquisa de
natureza básica. Isso se deve pelo fato que os resultados encontrados após a finalização não têm
o compromisso com uma aplicação prática. Sua principal intenção é de gerar conhecimento
sobre o assunto, e que este tenha potencial de aplicação ou utilização de base para entendimento
de determinada realidade.
Quanto à abordagem, o presente estudo, pode ser associado a um método misto, visto
que serão utilizadas medidas padronizadas em função de uma descrição detalhada sobre os
fenômenos ou comportamentos observados, e ainda sim serão associados aspectos subjetivos
ou interpretativos para compreensão dos resultados.
Quanto aos objetivos, este estudo possui características exploratórias, visto que tem a
intenção de, a partir de uma análise do estudo da arte do assunto, tornar a compreensão do
objeto de estudo mais simples.
Com relação aos procedimentos, técnicas ou tipos de pesquisa, e de acordo com a
definição de Lüdke e André (1999), a abordagem por meio de um estudo de caso é associada a
um caso singular buscando a descoberta de fenômenos e um cenário delimitado. No caso deste
estudo, portanto, esta pode ser considerada a classificação mais adequada. Serão considerados,
portanto, fases de estudo exploratório, coleta de dados e delimitação do estudo e, por fim, de
interpretação dos resultados encontrados. Trata-se do conhecimento e interpretação de um
fenômeno ou situação de caso específico.

3.2

Unidade de análise
A unidade de análise deste trabalho será uma empresa do setor de manutenção, reparo

e revisão de motores aeronáuticos, considerando especificamente temas relacionados à área de
Garantia da Qualidade.

3.3

3.3.1

Procedimentos de pesquisa bibliográfica

Busca
Durante o processo de elaboração do estudo, para o entendimento dos principais

conceitos relacionados ao estado da arte do tema foram consultados livros, artigos, revistas e
meios de acesso digital como Google Acadêmico, portal CAPES, repositórios de universidades,
por exemplo.
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3.3.2

Organização
A pesquisa teve sua organização estruturada através da definição de temas centrais e

assuntos relacionados subsequentes, buscando formar o embasamento necessário para que os
objetivos do estudo pudessem ser compreendido e atingidos de maneira clara e eficiente.

3.3.3

Seleção
Para o processo de seleção do conteúdo bibliográfico foram feitas consultas ao

professor orientador deste trabalho em encontros periódicos, e também análises de relevância
entre os principais autores relacionados ao tema.

3.3.4

Redação do Relatório
Todo este relatório foi realizado através da utilização do software Microsoft Word, em

formato “docx”, e em seguida convertido para “pdf”, utilizando o software Adobe Acrobat.
Além disso, o arquivo teve sua escrita e formatação baseada na versão vigente da norma ABNT
14724.

3.4

3.4.1

Procedimentos para a pesquisa em campo

Procedimento de coleta de dados
O procedimento de coleta de dados foi realizado por meio de consulta aos bancos de

dados reais presentes na organização parceira. Sendo assim, a pesquisa foi baseada em dados
históricos referentes até a dada em que este estudo está sendo realizado.
Os dados foram fornecidos por colaboradores responsáveis pela manutenção e controle
deste dentro da área de interesse da pesquisa. Sendo assim, foi possível que se tivesse acesso
aos dados que tivessem relevância ao estudo e o procedimento de coleta de dados se tornou
mais assertivo, prático e coerente.
Outro fator de relevância no processo de coleta dos dados foi o fato de que, por se
tratar de registros formais e reais, estes são considerados sigilosos. Portanto, para que pudesse
ser realizada a exposição dos mesmos neste estudo, foram realizadas mudanças em alguns dos
termos e algumas nomenclaturas. Porém, em nenhum momento este fato comprometeu as
análises e os resultados.

3.4.2

Procedimento de análise de resultados
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Os resultados foram analisados inicialmente de forma comparativa buscando-se
identificar a ocorrência da utilização de cada ferramenta ou metodologia de qualidade em cada
cenário exposto. Em seguida, esta análise gerou a possibilidade do início de um processo
discussão e análise a respeito da efetividade de cada uma delas. Para isso, considerou-se a queda
de recorrência de casos similares em função do tempo um sinal de efetividade, e o contrário
disto, uma ineficiência no uso das ferramentas das qualidade, quando esta característica de
queda ou diminuição de ocorrência de casos não pudesse ser identificada.

4

4.1

ESTUDO DE CASO

Objeto do Estudo de Caso
A empresa parceira considerada objeto deste estudo de caso está sediada na cidade de

Petrópolis, Rio de Janeiro, e atualmente atua como uma subsidiária de uma multinacional
americana do setor de montagem, teste, manutenção, reparo e revisão de motores aeronáuticos.
Inicialmente destinada a equipamentos eletromecânicos, atuava na fabricação e
manutenção de eletrodomésticos, ferramentas e autopeças. Em seguida, passou a trabalhar com
motores aeronáuticos a pistão e futuramente a motores a reação como hoje.
Durante o período da ditadura militar, quando era constituída majoritariamente por
ações nacionais, suas atividades foram tomadas e seu exercício passou a ser em função da Força
Aérea Brasileira. Somente em 1991, 25 anos após sua estatização, a empresa tornou-se
novamente privada. Já em 1996, foi comercializada com um conglomerado americano que
adquiriu a maior parte de suas ações a tornando controlada pelo mesmo.
A empresa é formada por aproximadamente 2.000 colaboradores e possui plantas
operacionais localizadas em Petrópolis (2), Três Rios (1), Rio de Janeiro (1), sendo considerada
uma das maiores exportadoras de serviços do país e possuindo clientes por todo o mundo. Para
tal, é certificada por agencias como ANAC, EASA e FAA para realização de serviços de
manutenção e teste em diversos modelos de motores. Além de reparo de componentes e
acessórios, ensaios não-destrutivos (inspeções por correntes parasitas, líquido penetrante,
partículas magnéticas, ultrassom e radiográfica), processos especiais de soldagem, metalização
e galvanoplastia.
A estrutura organizacional da empresa é definida de acordo com os macro processos
do negócio, que dão origem a gerências e áreas subsequentes. Neste estudo o foco será dado na
gerência de qualidade, responsável pela manutenção e controle dos registros de todo o sistema
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de gestão da qualidade da empresa e portanto pelo monitoramento de não conformidades em
geral.
Tratando especificamente da gerência de qualidade, esta tem uma organização
segmentada por times direcionados a:


Regulamentação aeronáutica: considerando tratativas referentes a certificações e
agencias regulamentadores;



Reparos, Acessórios e Processos Químicos: considerando todos os possíveis reparos a
serem realizados nos produtos; revisão de acessórios; procedimentos de limpeza e
inspeção relacionados processos químicos controlados;



Desmontagem, Montagem e Teste: considerando etapas iniciais de recebimentos de
produtos para sua desmontagem e, após outros procedimentos de revisão, uma nova
montagem e por fim o teste;



Treinamentos Regulatórios: considerando o controle, monitoramento e aplicação de
treinamentos necessários para as atividades internas;



Laboratórios: considerando o controle e monitoramento de sistemas de calibração e
medição existentes por toda e empresa, bem como análises e testes de materiais em
geral;



Configuração e Planejamento: considerando processos relacionados a planejamento de
materiais e fornecedores externos.
Como interesse central deste estudo, todas as divisões supracitadas são relevantes para

conhecimento de suas formas de análise, metodologias e comportamento relativas a solução de
problemas.

4.2

4.2.1

Análises e Resultados

Procedimento de Registro de Problemas e Fluxo do Processo
O conceito de problemas, ou não conformidades, referente a empresa em estudo é

relacionado a qualquer fato decorrente de alguma inconsistência ou falha no momento da
realização de seus produtos ou prestação de seus serviços. Desta forma, é entendido que a
qualquer momento durante a realização de seus processos, e sendo de responsabilidade de todos
os seus colaboradores, deve ser feita a formalização por meio de um registro que relate os dados
do caso de qualquer falha assim que identificada.
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Para realização destes registros e como forma de controlar e monitorar todos os já
realizados, existe uma ferramenta interna estruturada somente para este propósito, denominada
de workflow. Sua função é diretamente relacionada com sua tradução literal do inglês para o
português: fluxo de trabalho. De maneira geral, trata-se de um procedimento automatizado que
é definido em passos de um mesmo fluxo, partindo do registro inicial dos itens e seguindo um
caminho predefinido pela ferramenta que encontre áreas de suporte responsáveis para que passe
por passos como avaliação inicial e investigação – ponto principal de interesse deste estudo. Ou
seja, um processo iniciado pelo preenchimento de um formulário com a descrição do caso
contendo informações iniciais essenciais, que em seguida é encaminhado a demais áreas e
pessoas competentes a sua investigação e solução.
Abaixo será apresentado por meio da Figura 10 o fluxo e o sequenciamento de
atividades relacionadas ao processo de registro e resolução destes problemas internos:

Figura 10: Fluxo de Registro de Problemas Internos

30

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir da formalização destes registros é formado um banco de dados para concentrálos e armazena-los em uma só fonte de consulta, bem como gerar uma visualização comum a
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todos os colaboradores. Onde não só o setor de qualidade da empresa mas todos podem
acompanhar os itens em seus processos de investigação e resolução.
Todo este fluxo de registro e sua forma de visualização são editáveis de acordo com a
necessidade da empresa, e cabe a membros específicos dentro da gerência da qualidade esta
função. Porém, há um procedimento interno, formalizado por meio de um documento e assinado
pelo diretor da área, que tem a função de descrever este processo e, portanto, qualquer alteração
realizada deve representar uma revisão ao mesmo. Desta forma, é conferido a este processo
rastreabilidade desde a sua implementação.

4.2.2

Análise dos dados e resultados obtidos
Para a realização do presente estudo foram considerados dados específicos ao período

de março de 2020 a junho de 2021, sendo estes consultados no banco de dados interno da
empresa em estudo e aqui dispostos de maneira a não expor algo indesejado, restrito ou
confidencial.
Após a compreensão do fluxo de registro e informações do processo, pôde ser dito que
o momento do fluxo referente a investigação de cada caso, passo 3 demonstrado pela Figura
10, é o ponto onde este estudo deve aprofundado e seus resultados coletados. Esta centralização
se deve ao fato de que é o momento em que dentro do processo de análise são utilizadas as
metodologias aqui mencionadas anteriormente. Neste passo do fluxo o workflow direciona os
processos para a utilização das ferramentas e metodologias de análise de causa raiz. Porém, por
definição interna, com a instrução de que somente em casos específicos considerados de alta
criticidade, sendo isto definido no passo 2 demonstrado pela Figura 10, isso se torna
mandatório. A seguir, a Figura 11 representa, portanto, esta parcela do total que é considerada
crítica e que contém caracterização do uso das metodologias em estudo, quantificada em 131
ocorrências ou 13% do total, bem como a parcela onde as metodologias não são aplicáveis e
não são consideradas de interesse fundamental para o estudo:

Figura 11: Ocorrência de Utilização de Metodologias de Análise Causa Raiz
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Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir da Figura 11, fica evidente que as ferramentas de análises são utilizadas em
minoria dos casos existentes de problemas estudados. Este fato faz com que o cenário de
observação dos dados e de interesse do estudo seja limitado nesta menor parcela.
Como próximo passo de tratamento dos dados, após a seleção dos dados onde as
metodologias são aplicáveis é possível também os estratificar de acordo com os seus processos
de origem, ou seja, identificando a frequência de ocorrência dos itens que possuem a utilização
das ferramentas nos processos da empresa. A Figura 12, a seguir, representa por meio de um
Gráfico de Pareto este fato:

Figura 12: Ocorrência de Problemas com Utilização de Metodologias de Análise de Causa
Raiz por Processo
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Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir desta visualização da separação dos processos, cabe a explanação de que todo
o procedimento de análise dos itens após a formalização de seus registros – passo 2 e 3
identificados pela Figura 10 - é realizado pelas áreas de suporte e engenharia diretamente
ligadas às áreas da empresa e onde as falhas foram identificadas. Portanto, existe dentro de cada
uma dessas divisões uma forma individual de análise para cada caso investigado. Este fato pode
ser visualizado, a seguir, pela Figura 13 onde são representadas as frequências de utilização das
metodologias de análise em cada cenário:

Figura 13: Frequência de Utilização das Metodologias de Análise de Causa Raiz por Processo
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Além da representação individualizada de acordo com os processos acima, também
pode ser feita a representação de toda a amostra sem uma separação em processos para que se
tenha a visualização geral a partir da amostra de interesse. Sendo assim, a figura abaixo
demonstra o uso de cada uma das ferramentas dentro do quantitativo geral de interesse do
estudo:

Figura 14: Frequência de Utilização das Metodologias de Análise de Causa Raiz em geral
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A partir do cenário exposto pelas Figuras 12, 13 e 14, o presente estudo buscou a
compreensão, em função do tempo, da efetividade atual da utilização das ferramentas. Para isso,
baseou-se nos processos de maior representatividade para o assunto na empresa segundo a
Figura 12, ou seja, em Reparo, Inspeção, Montagem, Documentação Técnica e Manuseio que
representam aproximadamente 80% dos casos. Além disso, determinou-se como critério de uso
efetivo da metodologia a diminuição da recorrência de itens registrados com o tempo, ou seja,
menor número de falhas críticas encontradas devido a utilização das metodologias e
consequentemente a identificação e o tratamento das causas raízes de maneira assertiva.
A seguir, representado pelas Figuras 15 a 19, estão dispostos os gráficos de linhas que
representam os comportamentos das falhas encontradas em função do tempo para cada processo
analisado.
No caso da Figura 15, a seguir, pode ser observada a exposição de uma representação
específica da ocorrência de problemas críticos nos processos de Reparo em função do tempo:

Figura 15: Ocorrência de Problemas Críticos em Função do Tempo em Processos de Reparo
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Já com relação ao caso da Figura 16, em seguida, há uma exposição de uma
representação específica da ocorrência de problemas críticos nos processos de Inspeção em
função do tempo:

Figura 16: Ocorrência de Problemas Críticos em Função do Tempo em Processos de Inspeção
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Para Figura 17, a seguir, foi realizada a representação específica da ocorrência de
problemas críticos nos processos de Montagem em função do tempo:

Figura 17: Ocorrência de Problemas Críticos em Função do Tempo em Processos de
Montagem
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Tratando-se da Figura 18, em seguida, existe uma exposição de uma representação
específica da ocorrência de problemas críticos nos processos de Documentação Técnica em
função do tempo:

Figura 18: Ocorrência de Problemas Críticos em Função do Tempo em Processos de
Documentação Técnica
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Além do caso da Figura 19, a seguir, onde pode ser visualizada uma exposição de uma
representação específica da ocorrência de problemas críticos nos processos de Manuseio em
função do tempo:
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Figura 19: Ocorrência de Problemas Críticos em Função do Tempo em Processos de
Manuseio
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Por fim, pode ser analisado através do representado pela Figura 20, em seguida, o
comportamento acumulado de todos estes processos em função do tempo e delimitado pelo
período de interesse do estudo:

Figura 20: Ocorrência Geral de Problemas Críticos em Função do Tempo
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Autor: Elaborado pelo autor.

Sendo assim, a partir da observação dos gráficos pôde-se identificar que o
comportamento das falhas não apresenta padrão semelhante entre os processos. Assim como, a
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partir do exposto pela Figura 20, foi possível identificar que a ocorrência de problemas críticos
para a empresa não apresenta tendência de queda considerada significativa. Estas questões têm
potencial ligação com o fato da utilização subjetiva das ferramentas de análise de causa raiz,
utilização incorreta ou falha dos métodos e dificuldade com o monitoramento da eficácia das
metodologias após a utilização. Porém, é de extrema relevância para a compreensão das análises
ressaltar que o processo de estudado encontra-se em fase de constantes modificações desde que
o presente estudo foi iniciado. Além disso, em paralelo a estas mudanças foi realizado também
um processo inicial de conscientização sobre a importância da utilização das ferramentas e em
alguns casos um acompanhamento individualizado para correção pontual de avaliações, que
tem relação direta com o aumento no número de incidências apresentado pela Figura 20, e neste
caso configura que o processo ainda está em uma etapa inicial de sua curva de aprendizagem
após as alterações.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Um dos maiores desafios das empresas, em um mercado altamente competitivo como

o que temos atualmente, é garantir que a satisfação de seus cliente seja alcançada por meio do
cumprimento de suas expectativas. Deste modo, é imprescindível que se tenha o menor número
de falhas possível, e que quando ocorram sejam devidamente tratadas e solucionadas de forma
técnica de forma a eliminar as suas causas raízes de forma a que não voltem a ocorrer
novamente.
Com isso, o presente estudo tem potencial contribuição para a empresa em foco pois
traz uma análise de como seus problemas vem sendo tratados, de acordo com teorias de análise,
e se esta forma tem sido positiva em função do histórico de utilização.
O projeto teve como objetivo geral a verificação da utilização das principais
metodologias para a análise e solução de problemas e as ferramentas aplicadas nos processos
de identificação, investigação e eliminação de causas raízes dos mesmos em uma empresa do
ramo de aviação. Portanto, inicialmente foi realizado um levantamento das principais
ferramentas de análises e solução de problemas ou não conformidades – Brainstorming e
Brainwriting, Diagrama de Causa e Efeito, Diagrama de Matriz, Cinco Porquês, Árvore de
Análise de Falhas, Six Thinking Hats, TRIZ e SIT – e em seguida realizada a identificação da
utilização destas na empresa em foco. Assim sendo, pode-se considerar que o objetivo geral do
trabalho foi atingido.
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Já com relação a seu objetivo específico (identificação e análise da efetividade das
soluções propostas para a tratativas das não conformidades), a análise efetuada mostrou que
que os principais problemas se repetem devido a não utilização adequada das ferramentas. A
partir do estudo realizado, esse ponto pode ser identificado e, como consequência, a partir do
início do estudo em janeiro de 2021, houve um aumento substancial das quantidades de
problemas reportados, que passaram a ser tratados de forma técnica com a utilização das
ferramentas da qualidade. Assim sendo, a avaliação da efetividade do uso das ferramentas ficou
comprometida, porém, em contrapartida, iniciou-se um processo de implementação de
melhoramentos contínuos cujo resultado será avaliado ao longo dos próximos meses.
Outro fator de grande relevância do estudo, identificado a partir das análises e do
cumprimento dos objetivos propostos inicialmente, foi a identificação do nível de maturidade
do processo em foco. Devido a mudanças já em andamento, foi observado que os resultados
aqui expostos representam uma etapa inicial de sua fase de desenvolvimento e, portanto,
análises futuras podem trazer uma visão diferente do comportamento dos dados observados e
que representariam um processo mais maduro, o que potencialmente justificaria um novo
estudo no futuro.
Em síntese, com base no que foi identificado a partir das análises realizadas, foram
identificadas características centrais:


Utilização subjetiva das metodologias de acordo com a definição de cada setor da

empresa;


Utilização concentrada em poucas metodologias;



Impossibilidade de comprovação da utilização efetiva atual.

Como recomendações para desenvolvimentos futuros, pode-se relacionar:


Definição da padronização da metodologia a ser utilizada de acordo com guias,

treinamentos ou procedimentos internos;


Elaboração de plano formal de treinamento nas Metodologias de Análise e Solução de

Problemas e das Ferramentas de Qualidade, dentre outros afim de desenvolver estas habilidades
nos funcionários envolvidos nos processos da empresa;


Estruturação de um processo de acompanhamento dos itens em função do tempo para

avaliação contínua da efetividade da utilização das ferramentas.


Desenvolvimento de metodologia para definição de criticidade dos casos de forma não

subjetiva (hoje o criticidade é definida de forma subjetiva pelos envolvidos) afim de estabelecer
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a necessidade, ou não, de uso de ferramentas específicas para solução dos problemas
identificados cuja criticidade seja relevante.
Com estas ações implementadas acredita-se que é possível reduzir de forma bastante
significativa a reincidência de falhas, além de promover o aumento de produtividade, satisfação
dos clientes e motivação dos funcionários proporcionando consequentemente um aumento nos
lucros da empresa.
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