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RESUMO:O retrabalho de certa atividade, pelo fato de não ter sido realizada adequadamente uma única vez, na 
maioria das vezes é consequência de falhas no planejamento. Esta prática altera o fluxo de todo o processo 
produtivo resultando na perda irreparável de tempo e dinheiro.Este estudo tem como objetivo utilizar a 
metodologia PFMEA no auxilio a redução do retrabalho nos processos produtivos internos eidentificar potenciais 
consequências. 
PALAVRA-CHAVE: Retrabalho, PFMEA, Processo. 
 
ABSTRACT:The reworking of a certain activity, due to the fact that it has not been properly carried out once, is most 
often the result of planning failures. This practice alters the flow of the whole productive process resulting in 
irreparable loss of time and money. This study aims to use the PFMEA methodology to help reduce rework in 
internal productive processes and to identify potential consequences. 
KEYWORD:Reworking, PFMEA, Process. 
 

1. INTRODUÇÃO: 

Estudos publicados pelo SEBRAE apontam que no 

Brasil cerca de 1,2 milhões de novos 

empreendimentos formais são criados, entre estes 

estão às micro e pequenas empresas além de 

Empreendedores Individuais,que são indispensáveis 

para o desenvolvimento econômico no setor privado 

do país. (SEBRAE, 2011). 

Empresas de todos os tipos e tamanhos encaram 

condições internas e externas que tornam incerto se e 

quando alcançaram seus objetivos. Ao buscarem um 

nível de excelência aceitável, se deparam com certos 

riscos em sua trajetória, que devem ser contidos e se 

possível mitigados. 

Assegurar uma organização nas empresas é um 

princípio chave para uma boa gestão, porém no dia a 

dia alguns pontos fundamentais do trabalho interferem 

nos resultados de maneira negativa, notadamente o 

retrabalho, um inimigo oculto da produtividade que é 

uma verdadeira ameaça nas organizações. 

Este fenômeno custa caro e pode gerar efeitos em 

diversas variáveis do processo, principalmente 

desperdício de tempo, matéria prima, equipamentos, 

desgaste da equipe, entre outros, culminando em 

perdas financeiras, qualidade e até mesmo queda na 

produtividade. 

Antunes (2013) esclarece que desenvolver uma 

cultura voltada para o ativo conhecimento melhora a 

comunicação entre os departamentos. Capacitação 

dos profissionais, manutenção, layout que simplificam 

os processos produtivos e investimentos em novas 

tecnologias são mecanismos que auxiliam na redução 

de erros. 

Moraes (2010) enfatiza a necessidade de estabelecer 

um raciocínio sobre os riscos na organização de 

maneira sistematizada por meio de indicadores que 

promovam a melhoria contínua. 
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A eficiência na gestão de riscos é um diferencial no 

qual a relação risco-retorno fundamenta a tomada de 

decisão por parte dos administradores e quanto maior 

o retorno almejado dos investimentos, maiores serão 

os riscos a serem aceitos, o que requer uma análise 

da habilidade dos gestores para administrá-los e 

monitorá-los. (IBGC, 2017). 

Um trabalho secundário será realizado tanto para 

concluir uma atividade quanto para ajustar um produto 

já acabado, que em ambos os casos estão em 

situação de não conformidade, com o objetivo em 

fazer com que um produto fique em concordância com 

os requerimentos pré-estabelecidos (McDonald, 2013, 

tradução nossa). 

Um processo baseia-se em um número de atividades 

ou operações sequenciadas que será executado sobre 

os insumos e os transformam em produtos, contudo 

para melhorar a qualidadee compreender a causa raiz 

do retrabalho, representa um conjunto de análises que 

identificam sua ocorrência em um processo. (Love at 

al, 1999, tradução nossa). 

No desenvolvimento de produtos, deve-se, evidenciar 

cada vez mais a necessidade de se utilizar técnicas 

capazes de reduzir a ocorrência do retrabalho e 

consequentemente o impacto na lucratividade. Assim 

lança-se mão de ferramentas de prevenção como o 

FMEA mais especificamente um de seus 

desdobramentos o PFMEA. 

De acordo com Ribeiro (2011), o FMEA de Processo 

(PFMEA - Process of Failure Mode and Effects 

Analysis), desponta como uma metodologia de análise 

indutiva com a finalidade de redução de custos, 

pressupondo a ocorrência de alguma falha ainda no 

processo de fabricação que poderá resultar em 

perdas, erros e defeitos. Assim tais falhas podem ser 

analisadas no intuído de prevenir sua ocorrência. 

Para Palady (1997), omaior benefício é identificar e 

reter as melhores práticas para que a empresa torne-

se mais resistente em circunstâncias extremas e 

enfatiza a necessidade de encontrar soluções e definir 

ações diante das dificuldades que surgem. 

1.1. OBJETIVO: 

Identificar através da metodologia PFMEA as falhas 

que geram o retrabalho nos processos produtivos 

internos e possíveis consequências. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Levantar dados referentes às ocorrências de 

retrabalho dentro do setor da empresa; 

 Apresentar os pressupostos básicos da 

metodologia PFMEA; 

 Identificar falhas em potencial e a severidade dos 

seus efeitos sobre o planejamento; 

 Propor ações de controle de falhas; 

 Propor ferramentas de análise dos dados 

coletados. 

1.3. JUSTIFICATIVA: 

Costa et al. (2011) enfatiza que aprincipal vantagemdo 

uso da metodologia PFMEA concentra na não 

padronização dos formulários, permitindo que cada 

empresa realize a implantação conforme as suas 

particulares.  

E de acordo com Bragança (2013), a utilização da 

metodologia PFMEA proporciona benefícios 

relevantes como a identificação de falhas no decorrer 

do desenvolvimento do produto ou mesmo nos 

processos de fabricação, contribuindo na definição de 

prioridades de ações preventivas e corretivas. 

Diante do exposto, este trabalho justifica-se pela 

relevância em conhecer e avaliar, por meio desta 

metodologia, a interferência das perdas e prejuízos 

nos processos produtivos, gerados principalmente 

pelo retrabalho.  

Possibilitaencontrar as melhores soluções e ações 

diante dos problemas e com a prática desta 



metodologia, o surgimento de competências em 

pessoas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO: 

De acordo com o Guia PMBOK® - 4ª Edição, 

retrabalho é definido como a ação tomada que tornará 

um produto ou componente considerado não conforme 

ou fora dos padrões estabelecidos novamente em 

conformidade com os requisitos ou especificações. 

O retrabalho pode ser definido como reparar um 

trabalho ou atividade já executado, com o intuito de 

cumprir a demanda do empreendimento (YE et al, 

2014, tradução nossa). 

Defina-se PFMEA como uma metodologia de 

 identificação rápida estabelecendo uma relação entre 

a causa da falha e o efeito gerado. Estrutura os 

problemas de modo simplificado, tanto nos produtos 

quanto no próprio processo produtivo (Guia PMBOK® 

- 4ª Edição). 

De acordo com Bragança (2013), a FMEA do 

processo (PFMEA) enfatiza a prevenção ou detecção 

de mudanças no processo que possam influenciar na 

qualidade do processo. 

Bragança (2013) define PFMEA como uma análise 

criteriosa e detalhada das diversas etapas do 

processo, que possibilita a assimilação dos possíveis 

modos de falha antes do início de produção. 

Ayres (2009), pontua queo entendimento em uma 

manutenção da qualidade nos processos produtivos 

reduz os custos com o retrabalhoproporcionando para 

a organização vantagens competitivas.  

Amaral (2012) evidencia que o retrabalho pode afetar 

o moral dos integrantes da equipe, tendo em vista que 

pressupõe realizar um bom trabalho. Contudo 

demanda longas horas extras que podem geram erros 

e falhas ainda maiores. 

O retrabalho ocorre quando um produto ou serviço 

não atende aos requisitos do cliente e resulta na 

alteração não programa, afim de atender todos os 

requisitos. Retrabalho inclui defeitos e variações que 

para identificar com exatidão o grau de influência no 

desempenho do projeto ou fabricação, sua estrutura 

causal deve ser identificada. (Love et al, 1999). 

Conforme Santos (2013), a falta do planejamento ou o 

não alinhamento adequado das etapas do projeto ou 

fabricação caracteriza o retrabalho e essa prática 

sistematicamente resulta na repetição de operações já 

consideradas concluídas.  

Segundo Hegazy et al. (2011, tradução nossa), 

estudos mostram  que o retrabalho representaum 

índice significativo no aumento de custos e atraso no 

cronograma de projetos, relacionando as seguintes 

causas de retrabalho: erro, omissão, falha, dano, 

liderança fraca, comunicação deficitária e sistema de 

decisão ineficiente. 

Utiliza-se uma estrutura diferente da metodologia 

FMEAde acordo com a tipologia de falha que será 

analisada, tais como o FMEA de produto (Design 

FMEA – DFMEA)  que destaca  os modos de falha 

causados por problemas de projeto do produto ou seja 

no design e  o FMEA de processo (Process FMEA – 

PFMEA) recorrente de falhas causadas por problemas 

de processo de fabricação ou montagem, sendo 

aplicável a diferentes processos, não limitando a 

fabricação (Laurent et al, 2012). 

 

2. DESENVOLVIMENTO: 

2.1. METODOLOGIA: 

Segundo Gil (2002, p. 17), pesquisa é interpretada 

como um processo lógico e ordenado como o intuito 

de apresentar respostas aos problemas identificados, 

formando um processo composto de múltiplas fases, 

desde a caracterização do problema até a exposição e 

análise dos resultados. 



Diante do exposto, este trabalho é 

classificado,conforme sua natureza, como aplicado, 

pois o estudo e os resultados alcançados através da 

metodologia serãoaplicados em uma situação prática. 

A abordagem escolhida será a qualitativa e 

quantitativa, pois as ponderações e discussões que 

serão apresentadas são fundamentadas na 

interpretação dos fatos e coleta de dados. Os métodos 

para coleta de dados estão fundamentados em 

pesquisas bibliográficas. 

2.2. ETAPAS CRIAÇÃO PFMEA: 

O formulário de PFMEA possibilita reunir, 

estabelecere empregaros dados de maneira 

apropriada ao processo em análise. As classificações 

em severidade, ocorrência e detecção possibilita o 

cálculo do número de priorização do risco (NPR). 

O modelo utilizado será adaptado de acordo com o 

proposto por Palady (1997). 

 

2.2.1. PREPARAÇÃO: 

Elaboração de uma tabela para análise dos pontos 

críticos identificados previamente em reuniões com a 

equipe responsável pela implantação da metodologia 

PFMEA, seguindo três indicadores fundamentais: 

 Severidade (S) – aponta o quanto a falha 

implica na qualidade do produto e na  

segurança dos funcionários. 

 Ocorrência (O) – estabelece estatisticamente 

a ocorrência do evento; 

  Detecção (D), exibi a facilidade  e rapidez em 

que um problema é percebido. 

 

2.2.2. CRITÉRIOS: 

Para avaliar a severidade (S), serão 

analisados os seguintes critérios e 

parâmetros conforme Tabela 1: 

 Avaliação da qualidade; 

 Tipo de falhas encontradas no produto; 

 Efeitos gerados pela falha. 

 

Tabela 1 

Parâmetros de análise de Severidade 

Parâmetros Peso 
Efeito não perceptível pelo cliente 1 
Efeito perceptível pelo cliente, porém 
ínfimo 

2 

Efeito perceptível pelo cliente que o 
incomoda, porém insignificante 

3 

Efeito perceptível pelo cliente que o 
incomoda, sujeito a escolha de outro 
serviço 

4 

Efeito menor, porém inaceitável pelo 
cliente 

5 

Efeito menor, porém inaceitável pelo 
cliente, sujeito a escolha de outro serviço 

6 

Efeito moderado que prejudica o 
desempenho do processo, sujeito a uma 
falha grave ou interrupções das 
atividades 

7 

Efeito significativo resultando em falha 
grave, porém sem prejuízo a segurança 

8 



do cliente ou custos adicionais 
Efeito crítico resultando no 
descontentamento do cliente, gera custos 
significativos e inflige ligeiro risco a 
segurança do cliente 

9 

Efeito perigoso, ameaça a vida e gera 
custo decorrente da falha culminando na 
interrupção operacional da empresa 

10 

Fonte: Palady, 1997, p. 61 

Para análise da ocorrência, serão analisados 

os seguintes critérios e parâmetros conforme 

Tabela 2: 

 Origem do problema; 

 Soluções para as causas da falha. 

Tabela 2 

Parâmetros de análise de Ocorrência 

Parâmetros Peso 
Ocorrência muito remota e 
intensamente improvável 

1 

Remoto e improvável 2 
Ínfima possibilidade de ocorrência do 
evento 

3 

Ínfimo número de ocorrência 4 
Ocorrências ocasionais 5 
Ocorrência modesta 6 
Ocorrência com frequência 7 
Ocorrência excessiva 8 
Ocorrência muito excessiva 9 
Ocorrência provável e evidente 10 

Fonte: Palady, 1997, p. 71 

Quanto à detecção, serão analisados os 

seguintes critérios e parâmetros conforme 

Tabela 3: 

 Estratégias para percepção da falha durante o 

processo. 

 
 
 

Tabela 3 
Parâmetros de análise de Detecção 

Parâmetros Peso 
Quase precisa a detecção 1 
Possibilidade alta de detecção 2 
Muito elevada possibilidade de 
detecção 

3 

Detecção moderada 4 
Detecção média 5 
Determinada possibilidade de 
detecção 

6 

Baixa possibilidade de detecção 7 
Detecção muito baixa 8 
Detecção remota 9 



Detecção considerada impossível 10 
Fonte: Palady, 1997, p. 81 

 

2.2.3. CÁLCULO: 

Após as etapas anteriores, será possível estabelecer a 

gravidade da falha e propor uma solução imediata. 

Para tanto, cálculos serão realizados para verificar a  

 

necessidade de aperfeiçoar o processo produtivo 

como um todo, reduzindo os riscos de retrabalho para 

ajustes na qualidade do produto. 

Através do RPN – Número de Prioridade de Risco, 

conforme Eq. 1: 

                  RPN = S x O x D                          (1)          

 S – Severidade 

 O – Ocorrência 

 D - Detecção 

De acordo com o resultado, medidas devem ser 

tomadas, onde RPNs acima de 90 indica que serão 

necessárias melhorias e com prazos devem ser 

estabelecidos, bem como o responsável pelas ações 

de controle.  

 

4. CONCLUSÃO: 

Para que uma empresa tenha um bom desempenho e 

gere resultados positivos é importante monitorar suas 

atividades com ferramentas que proporcionam seu 

controle e garantam a qualidade.  

Dessa forma, rever os processos feitos na empresa 

com a finalidade de precaver os defeitos e identifica-

los é fundamental para a eliminação deste tipo de 

falha, aperfeiçoar a produção e minimizar os custos. 

Não basta uma identificação, mas é essencial 

conhecer as causas e agir sobre elas. 

Um excelente indicativo de eficiência e produtividade é 

observar o chão de fábrica tanto em ocasiões de bom 

desempenho como no evento de algum problema, 

onde desperdício e o retrabalho são facilmente 

identificáveis.  

Com a utilização da metodologia PFMEA é possível 

promover a identificação prévia de problemas e propor 

saídas eficientes e eficazes com relação aos custos, 

forma de trabalho e modernização de processos em 

toda organização. O uso desta ferramenta se 

sobressai principalmente quando empregada em 

equipe, proporcionando o aprendizado coletivo. 
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