FACULDADE IETEC
Rogério Ferreira Rezende

DESIGN FOR RELIABILITY:
UM MODELO PARA INTEGRAR A CONFIABILIDADE
AO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

Belo Horizonte
2017

Rogério Ferreira Rezende

DESIGN FOR RELIABILITY:
UM MODELO PARA INTEGRAR A CONFIABILIDADE
AO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

Dissertação apresentada ao Programa de
Mestrado da Faculdade Ietec, como
requisito parcial à obtenção do título de
Mestre em Engenharia e Gestão de
Processos e Sistemas.
Área de concentração: Engenharia e
Gestão de Processos e Sistemas
Linha de pesquisa:
Processos e Sistemas

Engenharia

de

Orientador: Prof. Dr. Fernando Hadad
Zaidan
Faculdade Ietec

Belo Horizonte
Faculdade Ietec
2017

R467d

Rezende, Rogério Ferreira.
Design for reliability: um modelo para integrar a
confiabilidade ao processo de desenvolvimento de produtos /
Rogério Ferreira Rezende. - Belo Horizonte, 2017.
77 f., enc.
Orientador: Fernando Hadad Zaidan.
Dissertação (mestrado) – Faculdade Ietec.
Bibliografia: f. 73-76
1. Confiabilidade - Projeto.
2. Desenvolvimento de
produto. 3. Engenharia de confiabilidade. 4. Ferramentas de
confiabilidade. Ciência do projeto. I. Zaidan, Fernando Hadad.
II. Faculdade Ietec. Mestrado em Engenharia e Gestão de
Processos e Sistemas. III. Título.
CDU: 658.56

Dedicatória
Dedico este trabalho à minha esposa Rejaine e ao meu filho Lucas, pelo apoio,
paciência e incentivo. Aos meus pais Romeu (in memoriam) e Leila e ao meu irmão
Evandro pelas referências e base familiar.

AGRADECIMENTOS
Agradeço primeiramente a Deus e aos espíritos protetores pelas orientações e
inspirações positivas na condução da minha vida.
À Vó Geni e (in memoriam): Vô Tião, Vô Juca, Vó Maria e ao meu sogro Sr. Evandro,
pelos exemplos de vida de dedicação à família e ao trabalho.
Ao meu orientador Prof. Fernando Hadad Zaidan, pela dedicação, paciência e
ensinamentos.
Ao professor Nelson Ferreira Filho e demais coordenadores, professores, funcionários
e alunos da Faculdades Kennedy pelo apoio e incentivo.
Aos colegas de empresa, das diversas áreas que contribuíram para o
desenvolvimento desta pesquisa.
Aos professores, demais funcionários da Faculdade IETEC e colegas da turma de
mestrado pelo aprendizado, pela troca de experiências e ótima convivência.

Epígrafe
“Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode
recomeçar e fazer um novo fim”.
Chico Xavier

RESUMO
O objetivo desta pesquisa é desenvolver e propor um modelo para integrar o processo
de Design for Reliability (DFR) às etapas de desenvolvimento de produtos, de forma
que o mesmo possa ser aplicado de acordo com os critérios e parâmetros técnicos de
desenvolvimento de produtos definidos pelas organizações. Os desafios recentes
enfrentados pelas empresas como a complexidade cada vez maior dos produtos e a
necessidade de redução de tempo e custos no desenvolvimento, têm levado as
mesmas a buscarem novos métodos e melhorias de processos. A melhoria da
confiabilidade dos produtos é considerada um requisito para a sobrevivência do
negócio e um diferencial competitivo. Neste contexto, o DFR funciona como um guia
para o desenvolvimento de produtos, por meio da aplicação de conceitos, ferramentas
e atividades voltadas à confiabilidade. A aplicação do processo de DFR possibilita a
análise e atuação antecipada sobre possíveis problemas que podem impactar a
confiabilidade do produto final. Desenvolveu-se esta pesquisa, com a aplicação da
metodologia Design Science (DS) e do método prescritivo Design Science Research
(DSR) que propõe a geração de conhecimento no processo de concepção de
artefatos, neste caso, o modelo do processo de DFR. Além da revisão de literatura,
esta pesquisa baseou-se em uma abordagem qualitativa por meio da imersão deste
pesquisador em uma empresa do setor automotivo, durante o desenvolvimento de um
projeto de implantação do DFR. Como resultado, sob o ponto de vista teórico,
apresentou-se as etapas de desenvolvimento de produtos, o processo, as fases e as
ferramentas de DFR. Além disso, destacou-se a importância da integração dos
conceitos e ferramentas de confiabilidade no desenvolvimento de produtos. Na
abordagem prática, apresentou-se o modelo do processo de DFR, detalhado e
representado em uma Notação de Modelagem de Processos de Negócios (BPMN),
integrado às etapas de desenvolvimento de produtos e à estrutura de gerenciamento
de projetos. Ao final da pesquisa, validou-se o modelo junto à representantes da
empresa pesquisada.
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ABSTRACT
The objective of this research is to develop and propose a framework for integrating
the Design for Reliability (DFR) process into the product development stages, in order
to that it can be applied according to the criteria and technical parameters of product
development defined by the organizations. The recent challenges faced by the
companies such as the increasing complexity of products and the need to reduce time
and costs during development, have led them to seek new methods and process
improvements. Improving product reliability is considered a requirement for business
survival and a competitive edge. In this context, the DFR works as a guide for product
development, through the application of concepts, tools and activities focused on
reliability. The application of DFR process makes possible the analysis and anticipated
action on possible problems that can impact the final product reliability. This research
was developed with the Design Science (DS) methodology application and the
prescriptive method Design Science Research (DSR), which proposes the knowledge
generation in the process of artifacts conception, in this case, the DFR process
framework. In addition to the literature review, this research was based on a qualitative
approach through the immersion of this researcher in a company of the automotive
sector, during the development of a DFR implementation project. As a result, in the
theoretical point-of-view, the product development steps, the process, the phases and
the DFR tools were presented. In addition, the importance of integrating concepts and
reliability tools in product development was highlighted. In the practical approach, the
DFR process framework was presented, detailed and represented in a Business
Process Modeling Notation (BPMN), integrated with the product development stages
and the project management model. At the end of the research, the framework was
validated with the representatives of the researched company.
Keywords: Design for reliability. Product development. Reliability engineering.
Reliability Tools. Design science.
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1

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a tecnologia industrial evoluiu rapidamente e os produtos têm
se tornado cada vez mais complexos. Segundo Kopp et al. (2011), algumas das
restrições desafiadoras enfrentadas pelas indústrias são o aumento de requisitos
funcionais e a complexidade de sistemas de um lado e, do outro, a redução do tempo
de desenvolvimento, assim como a necessidade de redução de custos. De acordo
com a pesquisa de Ismail e Jung (2012), os custos elevados das empresas são
causados principalmente por retrabalhos em projetos, complexidade dos projetos e a
oferta de longos períodos de garantia do produto. Além disso, o produto final deve
conquistar a confiança do consumidor.
Para enfrentarem estes desafios, as indústrias buscam inovações, novos métodos e
processos para se sustentarem no mercado. Além disso, a confiabilidade dos produtos
tornou-se um grande diferencial competitivo para as empresas, contribuindo para a
conquista de novos mercados e a retenção de clientes. Neste sentido, Mettas (2010)
afirma que a confiabilidade define a probabilidade que um item realizará suas funções
pretendidas por um período de tempo determinado sem apresentar falhas, sob
condições especificadas. Reforçando essa ideia, Teruel (2012) considera que se uma
empresa conseguir antecipar como o produto irá desempenhar suas funções em
campo, ela estará assim, prevendo a confiabilidade do produto junto ao consumidor
final.
Dessa forma, os fabricantes precisam desenvolver esforços adicionais com a
aplicação de técnicas e ferramentas, para destacar a performance dos seus produtos
e competir no mercado global atual. Segundo Geiger e Sarakakis (2016), a
confiabilidade é um dos fatores que levam à percepção do valor do produto e da
imagem da marca.
Neste contexto, as exigências do mercado em relação à confiabilidade dos produtos
têm incentivado as empresas a buscarem a implementação do processo de Design
for Reliability (DFR). O DFR funciona como um guia para o desenvolvimento do
produto orientado à confiabilidade. Segundo, Mettas (2010) o DFR descreve o
conjunto completo de ferramentas que suportam os processos de desenvolvimento de
produtos (normalmente, desde a fase conceitual até a obsolescência do produto) para
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garantir que as expectativas dos clientes em termos de confiabilidade sejam
plenamente cumpridas durante toda a vida do produto, com baixos custos de ciclo de
vida.
A aplicação do processo de DFR nas fases iniciais de desenvolvimento de um produto
possibilita a avaliação da confiabilidade de forma antecipada. Segundo Droguett e
Mosleh (2006), a avaliação da confiabilidade de um novo projeto antes da execução
de testes com unidades, fornece ao fabricante uma relevante fonte de informações
para tomadas de decisões referentes a efetiva implementação do projeto. Além disso,
segundo Silverman e Kleyner (2012), a confiabilidade não é mais uma atividade
separada realizada por um grupo distinto dentro da organização. Os objetivos e
atividades de confiabilidade do produto são integrados em quase todas as funções e
processos de uma organização.
Portanto, as organizações devem sempre considerar a confiabilidade em cada
decisão do projeto, a fim de garantir um produto de sucesso. Devem considerar ainda
que a motivação para implementar um processo de DFR inclui:
 Maior demanda de confiabilidade que não pode ser alcançada usando técnicas de
confiabilidade anteriores;
 Viabilizar a comercialização mais rapidamente;
 Maior ênfase na redução de custos;
 Avanço rápido da tecnologia, que cria novos riscos para os programas de
desenvolvimento de produtos.
Segundo Raheja e Gullo (2012), o DFR tornou-se um objetivo em todo o mundo,
independentemente do setor da indústria e do mercado. No Japão, o processo de DFR
é aplicado para conquistar a lealdade e a confiança do consumidor. Portanto, a
implantação do processo de DFR pode se tornar uma importante ação estratégica
para as empresas, com o foco na melhoria da confiabilidade dos projetos e tendo
como principais objetivos a satisfação dos clientes e a redução do custo de
desenvolvimento de novos produtos.
O estudo prático desta pesquisa baseou-se em um projeto de implantação do DFR no
processo de desenvolvimento do produto em uma empresa do setor automotivo.
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Desenvolveu-se a pesquisa com a aplicação da metodologia Design Science (DS) e
do método prescritivo Design Science Research (DSR) que propõe a geração de
conhecimento no processo de concepção de artefatos, neste caso, o modelo do
processo de DFR.
As experiências que este pesquisador vivenciou, durante o desenvolvimento do
projeto em reuniões, workshops e apresentações foram de grande relevância para o
desenvolvimento desta pesquisa e elaboração dos modelos apresentados. O modelo
do processo de DFR foi validado junto a representantes da empresa.
1.1 Problema
As organizações, durante a fase de desenvolvimento do produto, tentam melhorar a
confiabilidade do projeto aplicando ferramentas, sem critérios pré-definidos. Neste
contexto, de acordo com Mettas (2010), tentar implementar todas as atividades de
confiabilidade envolvidas no desenvolvimento de produtos, sem um processo, pode
se tornar uma situação caótica. Ele ainda descreve que a implantação tardia de
diferentes ferramentas de confiabilidade, de forma aleatória, resulta em desperdício
de tempo e recursos, bem como na ocorrência de problemas no campo.
Além disso, existe uma grande dificuldade de se quantificar e prever a confiabilidade
de novos produtos. Em grande parte dos casos, os resultados obtidos acabam não
atendendo às expectativas desejadas, gerando descrédito, perda de tempo e
recursos. Assim, levanta-se a seguinte questão: como implantar ferramentas de
confiabilidade de forma integrada ao processo de desenvolvimento de
produtos?
1.2 Estrutura desta dissertação
Além da introdução, o Capítulo 2 apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos
a serem alcançados. O Capítulo 3 apresenta o referencial teórico, com a abordagem
dos principais conceitos e ferramentas aplicadas no processo de DFR e os conceitos
aplicados no desenvolvimento do modelo do processo de DFR como gerenciamento
de projetos, a Notação de Modelagem de Processos de Negócios (BPMN) e matriz de
responsabilidades. Apresenta-se também uma síntese de trabalhos já desenvolvidos
a respeito do processo de DFR. O Capítulo 4 mostra a metodologia de pesquisa

15

adotada, com destaque para a estrutura aninhada do problema e o percurso
metodológico.
No Capítulo 5 são apresentados os resultados e discussões a respeito da pesquisa,
com destaque para o quadro de integração do processo de DFR à estrutura de
gerenciamento de projetos e o modelo do processo de DFR. São apresentadas
também a matriz de seleção de ferramentas, a matriz de responsabilidades do
processo de DFR e a validação do modelo. O Capítulo 6 apresenta as considerações
finais, as limitações e sugestão de trabalhos futuros. O que segue são as referências
e o apêndice.
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2

OBJETIVOS

Neste capítulo, além do objetivo geral, são apresentados os objetivos específicos que
contemplam uma maior abrangência para a pesquisa.
2.1 Objetivo geral
Desenvolver e propor um modelo para integrar o processo de DFR às etapas de
desenvolvimento de produtos, de forma que o mesmo possa ser aplicado de acordo
com os critérios e parâmetros técnicos de desenvolvimento de produtos definidos
pelas organizações.
2.2 Objetivos específicos
a) Detalhar o desenvolvimento do processo de DFR;
b) Apresentar as principais ferramentas de confiabilidade aplicadas no processo
de DFR;
c) Integrar o processo de DFR às etapas de desenvolvimento de produtos e à
estrutura de gerenciamento de projetos, conforme o guia Project Management
Body of Knowledge (PMBOK - 5ª Ed.);
d) Validar o modelo do processo de DFR, conforme estabelecido na DSR.
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3

REVISÃO DE LITERATURA

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos e os trabalhos correlatos
relacionados ao processo de DFR e aos demais temas abordados na pesquisa.
3.1 As falhas e o desenvolvimento do produto
A norma NBR 5462 - Confiabilidade e Mantenabilidade (ABNT, 1994) define a falha
como a redução total ou parcial da capacidade de uma peça, componente ou máquina
de desempenhar a sua função durante um período de tempo, quando o item deverá
ser reparado ou substituído.
Segundo Laurenti (2010), durante os processos de desenvolvimento do produto, a
análise de falhas potenciais pode ser interpretada como o uso de técnicas sistemáticas
para prever possíveis modos de falha, devido tanto ao projeto do produto, quanto ao
processo de fabricação. Neste contexto, Stamatis (1995) afirma que são consideradas
falhas de projeto, quando o produto não executa as funções ou atende aos requisitos
estabelecidos, não protege o usuário contra riscos de lesões ou não minimiza
consequências graves, caso um acidente ocorra.
Nos últimos 20 anos, segundo Barczak, Griffin e Kahn (2009), as empresas têm
desenvolvido mais projetos incrementais de produtos e menos novos produtos em
seus portfólios. No mesmo sentido Clarkson, Simons e Eckert (2004) ainda afirmam
que a maioria dos novos produtos é projetada a partir de modificações em produtos
existentes.
Por outro lado, de acordo com Chao e Ishii (2007), modificações em projetos podem
introduzir novas falhas potenciais no produto, afetando a confiabilidade e podendo
causar prejuízos ao fabricante e ao usuário. Neste contexto, segundo Higashi e Heller
(2012), os componentes do produto podem ser classificados em: Novos, Modificados
(os quais incluem modificações funcionais e estruturais de componentes existentes e
que demanda horas de engenharia e testes) e carryover (oposto de componentes
novos, indica os componentes existentes de um produto atual, que são usados em um
novo projeto, sem nenhuma modificação).
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Segundo Stamatis (1995), vários métodos e ferramentas podem ser aplicados no
Plano de Desenvolvimento do Produto (PDP) para antecipar a identificação de
possíveis falhas no projeto do produto e de seu processo de fabricação. O PDP,
ilustrado na figura 1, segundo Rozenfeld et al. (2006) é o modelo de referência
utilizado pelas empresas, que descreve os processos e as etapas do desenvolvimento
de produtos.
Figura 1 - Plano de Desenvolvimento do Produto

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de Rozenfeld et al. (2006)

Neste contexto, as fases do desenvolvimento do produto são apresentadas por
Laurenti (2010). Na fase de projeto conceitual, é realizada uma síntese da estrutura
de funções do produto e são propostas as alternativas de conceitos a serem adotados
pelo produto. A fase seguinte, no projeto detalhado, a disposição, a forma, as
dimensões e as tolerâncias dos componentes do produto são concluídas e avaliadas,
os desenhos de produção são gerados e os processos de fabricação são
detalhadamente projetados.
A fase de instalação envolve os processos de construção de ferramentas, dispositivos
e instalações nas linhas de produção para a fabricação do produto desenvolvido. Na
fase de verificação do processo, as primeiras unidades produzidas são avaliadas
conforme as especificações do produto e requisitos do projeto. Assim, após a
validação e aprovação do produto, inicia-se a produção com a fabricação de produtos
que serão comercializados no mercado.
3.2 Confiabilidade no projeto
A norma NBR 5462 - Confiabilidade e Mantenabilidade (ABNT, 1994) define a
confiabilidade como a capacidade de um item desempenhar uma função requerida
sob condições especificadas, durante um período de tempo determinado. Já Elsayed
(2012) apud Teruel (2012), define que a confiabilidade pode ser definida como a
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probabilidade de um determinado produto, sistema ou serviço realizar uma função
requerida, durante um determinado período de tempo, em condições especificadas no
projeto.
Na fase de projeto, a confiabilidade desempenha um papel particularmente
importante, pois objetiva-se incorporar confiabilidade ao produto e eliminar potenciais
falhas. Por essa razão, de acordo com Kagueiama (2012), a fase de projeto adiciona
mais valor ao produto do que qualquer outra fase.
3.3 O processo de DFR nas etapas de desenvolvimento do produto
Na visão de Silverman e Kleyner (2012), um processo típico de DFR, mostrado na
figura 2, possui as seguintes fases: Identificação, Projeto, Análise, Verificação,
Validação, Monitoramento e Controle. Cada fase do processo de DFR agrupa as
ferramentas e atividades voltadas à confiabilidade, a serem aplicadas nas etapas de
desenvolvimento do produto.
Figura 2 - O processo de DFR

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de Silverman e Kleyner (2012).

A figura 3, apresenta um roadmap1 do processo de DFR alinhado às etapas de
desenvolvimento do produto.

1

Roadmap: roteiro estruturado para explicitar de forma gráfica as fases e os detalhes que orientarão
o processo de implantação do pensamento sistêmico em uma organização (CORCINI NETO, 2010).
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Figura 3 - Roadmap do processo de DFR

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de Rozenfeld et al. (2006) e Mettas (2010).

De acordo com Mettas (2010), o processo de DFR pode ser adaptado baseado no tipo
de indústria, na cultura corporativa e conforme outros processos existentes na
empresa. Além disso, a sequência das fases e aplicação das ferramentas do DFR
poderão variar conforme o tipo de produto e a quantidade de informação disponível
para o projeto.
3.3.1 Fases e Ferramentas do DFR (DFR Toolbox)
São apresentadas a seguir as fases do DFR e as respectivas ferramentas e atividades
aplicadas no processo.
3.3.1.1 - Fase Identificação
Segundo Silverman e Kleyner (2012), o objetivo da fase Identificação do DFR é definir
quantitativamente:
 Os requisitos de confiabilidade para um produto;
 Revisar as expectativas do cliente e identificar como transformá-las em requisitos
e métricas de engenharia;
 As condições de uso / ambiente do usuário final;
 Desenvolver requisitos de testes específicos (conforme ambiente / condições de
uso);
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 Identificar limitações tecnológicas e as estratégias de validação (sensores,
componentes específicos, etc.).
As ferramentas de DFR aplicadas nesta fase são apresentadas no quadro 1.
Quadro 1 - Ferramentas e atividades previstas na fase de Identificação do DFR
# Ferramentas / Atividades
1 QFD - Quality Function Deployment [Desdobramento da Função Qualidade]
2 Benchmarking [Comparação de produtos com os concorrentes mais fortes]
3 Data analysis of existing products [Análise de dados de produtos existentes]
4 Goal Setting [Definição do objetivo]
5 Develop metrics [Desenvolver métricas]
6 Gap Analysis [Análise de Lacunas]
7 Reliability Program Plan [Plano do programa de confiabilidade]

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Ferramentas / Atividades da fase Identificação
1 – QFD - Quality Function Deployment [Desdobramento da Função Qualidade]
Segundo Cohen (1995) apud Dror (2014), QFD é um método para o planejamento e
desenvolvimento

estruturado

do

produto

que

permite

a

uma

equipe

de

desenvolvimento especificar claramente os desejos e necessidades do cliente e
avaliar sistematicamente o escopo do produto e suas especificações que o atendam.
O QFD ajuda a converter os desejos do cliente, normalmente subjetivos (por exemplo:
a bateria de um veículo não deve falhar durante muito tempo) em uma característica
de projeto (garantir 90% de confiabilidade para a bateria até 60.000 km), para cada
estágio do desenvolvimento do produto.
2 – Benchmarking [Comparação de produtos com os concorrentes mais fortes]
No Benchmarking, conforme Ops A La Carte (2017), comparações são feitas entre
projetos, produtos e padrões industriais best-in-class. O objetivo do Benchmarking é
definir novos conceitos e requisitos de confiabilidade e qualidade apropriadas para o
produto com base em produtos similares do mercado. O resultado deste estudo
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possibilita a empresa concentrar-se em ações corretivas nas áreas onde melhorias de
projeto são necessárias.
3 – Análise de dados de produtos existentes
Segundo Geiger e Sarakakis (2016), o uso de banco de dados de problemas de campo
e lições aprendidas de projetos de produtos similares podem ajudar no
desenvolvimento de um novo projeto e conduzir as mudanças necessárias. Com esta
análise, propõe-se atuar em melhorias para a confiabilidade prevista do produto em
desenvolvimento.
4 - Definição do objetivo
Conforme Ops A La Carte (2017), sem a definição dos objetivos de confiabilidade, a
liderança da equipe é incapaz de acompanhar o progresso ou saber se as
expectativas de confiabilidade do cliente foram alcançadas, até que o produto esteja
no mercado. As declarações de missão e visão abordam a necessidade do negócio
para a melhoria da confiabilidade do produto. Deve ser determinado o ambiente de
negócio que leva à necessidade de maior confiabilidade:
 Qual a percepção do cliente sobre os produtos? É diferente da percepção interna?
 Qual é a confiabilidade percebida sobre o líder de mercado?
 A melhoria da confiabilidade é uma estratégia para manter ou conquistar market
share?
 Houve algum problema com recall de produtos com grande divulgação? Qual é o
objetivo do produto em relação à confiabilidade?
 Na organização, as pessoas enxergam a importância do seu trabalho para alcançar
o objetivo de confiabilidade?
5 – Desenvolver métricas (Desdobramento dos objetivos)
Um programa de medição traduz metas e objetivos corporativos em ações. Segundo
Beaumont (1996), a análise de informações de medição contribui para a continuidade
de resultados satisfatórios e identifica oportunidades para melhorias.
 Decide o que medir;
 Estabelece prioridades;
 Traduz atributos de valor do cliente em métricas e medições;
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 Cria um Plano de medição;
 Estabelece metas para resultados de medição;
 Coleta os dados; reporta as medições; analisa os dados; toma ações a partir das
medições.
Quais são as metas de confiabilidade do produto/sistemas/componentes?
Todas as áreas conhecem as metas de confiabilidade?
De que forma cada área irá contribuir para alcançar as metas do produto?
6 – Análise de Lacunas
Segundo Ops A La Carte (2017), o objetivo de uma Análise de Lacunas é medir a
diferença entre o estado atual e onde deseja-se estar (conforme os objetivos de
confiabilidade, geralmente definido com base nos resultados de Benchmarking). Esta
ferramenta ajuda identificar a lacuna entre a situação atual e o estado futuro que se
deseja atingir, por meio da definição de ações que precisam ser realizadas para se
fechar a lacuna.
7 – Plano do Programa de Confiabilidade
Segundo Silverman e Kleyner (2012), um programa de confiabilidade e plano
integrado é crucial no início do ciclo de vida do produto porque neste plano, define-se:
 Quais são os objetivos gerais do produto e de cada conjunto ou sistema montado?
 Qual foi a performance passada do produto?
 Qual é o tamanho da lacuna?
 Quais são as restrições?
 Quais elementos / ferramentas de confiabilidade serão usadas?
 Como cada ferramenta será implementada e integrada para alcançar os objetivos?
 Qual é o prazo para alcançar estes objetivos?
 Qual é a melhor maneira para se obter a informação?
 Uma vez conhecido o estado futuro e a situação atual, pode-se pensar sobre o que
é necessário fazer para preencher a lacuna e alcançar os objetivos.
3.3.1.2 - Fase Projeto
A fase Projeto do DFR, segundo Silverman e Kleyner (2012), é a etapa onde se iniciam
as atividades específicas de projeto de engenharia, seleção de componentes, seleção
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de fornecedores, dentre outros. Nesta etapa, uma imagem clara sobre o que o produto
se propõe começa a ser desenvolvida. Adicionalmente, é possível alcançar o seguinte:
 Mais requisitos específicos de confiabilidade são definidos;
 Uma análise de risco do programa pode ser avaliada;
 Quanto mais mudanças no projeto, mais riscos de confiabilidade são introduzidos.
As ferramentas de DFR aplicadas nesta fase são apresentadas no quadro 2.
Quadro 2 - Ferramentas e atividades previstas na fase de Projeto do DFR
# Ferramentas / Atividades
8 QFD review [Revisão do QFD]
9 Reliability prediction

[Previsão da confiabilidade]

10 Trade-off [Processo de escolha entre alternativas, baseado em premissas e critérios]
11

D-FMEA - Design Failure Modes and Effects Analysis
[Análise dos Modos de Falhas e seus Efeitos para Projeto]

12 FTA - Fault Tree Analysis [Análise da Árovre de Falhas]
13 Tollerance Evaluation [Avaliação de Tolerâncias]

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Ferramentas / Atividades da fase Projeto
8 – Revisão do QFD - Quality Function Deployment [Desdobramento da Função
Qualidade]
Revisão da aplicação do QFD, com a análise de dados mais avançados e detalhados
do projeto.
9 – Previsão da confiabilidade
Conforme Kopp et al. (2011), um grande problema nas fases iniciais de
desenvolvimento do projeto é a lacuna de informações precisas sobre as falhas de
componentes e sistemas. Na fase de projeto, segundo Ops A La Carte (2017), a
Previsão da Confiabilidade é aplicada para comparar alternativas de projeto e
identificar componentes e fornecedores preferenciais.
Ainda segundo Kopp et al. (2011), o objetivo principal deste método é suportar o
desenvolvimento de um sistema orientado à confiabilidade baseado em taxas de falha
quantitativas. Este método combina uma análise funcional do sistema e dados
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quantitativos (de dados de manual ou dados de campo de componentes similares) em
uma abordagem integrada. O método apresentado também ajuda se obter um melhor
entendimento do comportamento do sistema e dos componentes críticos. Este método
não somente suporta o desenvolvimento orientado à confiabilidade, mas também
ajuda a voltar a atenção dos engenheiros para os componentes que são cruciais para
a confiabilidade do sistema.
10 – Trade-off [Processo de escolha entre alternativas, baseado em premissas e
critérios]
Segundo Rossoni e Meireles (2011), os processos de tomada de decisão, na maioria
das vezes, não levam em consideração todos os critérios que modificariam uma
determinada decisão. Para que uma empresa tenha sucesso é necessário considerar
esses critérios bem como ponderá-los corretamente. Neste contexto, o Trade-off é um
processo de análise e seleção de alternativas de projetos, levando-se em
consideração os drivers do projeto, parâmetros técnicos e custos, que impactam a
confiabilidade do produto. De um modo geral, busca-se alcançar um equilíbrio entre
os critérios para selecionar a solução ou alternativa mais adequada.
11 – D-FMEA - Design Failure Modes and Effects Analysis [Análise dos Modos de
Falhas e seus Efeitos para Projeto]
Segundo Stamatis (1995), o D-FMEA é um método de engenharia usado para definir,
identificar e eliminar falhas conhecidas e/ou potenciais de um projeto de produto.
Conforme Mcdermott, Mikulak e Beauregard (2009) a sessão de D-FMEA reúne
pessoas de diferentes áreas de empresa, com conhecimentos técnicos variados, para
se determinar, de maneira sistemática, todos os possíveis modos de falha potencial,
os efeitos e as causas de cada modo de falha sobre o desempenho do produto, avaliar
os riscos e especificar as ações de melhoria.
O D-FMEA, conforme Raheja e Gullo (2012) deve ser aplicado cedo, no início do
desenvolvimento do projeto, quando as especificações são escritas, antes do
detalhamento do projeto. Além disso, segundo a AIAG (2008), o D-FMEA deve ser
uma ferramenta dinâmica. A sua atualização, determinante para projetos futuros e
para o progresso da empresa, deve ser constante e contemplar todas os novos modos
de falha identificados ou modificações realizadas no produto.

26

12 – FTA - Fault Tree Analysis [Análise da Árovre de Falhas]
A Análise da Árvore de Falhas é uma técnica de análise dedutiva usada para
determinar todos os caminhos que podem levar a um evento superior particular,
considerado como uma falha. A FTA, segundo Laurenti (2010), se inicia com um
evento superior e procede por todas as causas conhecidas e possíveis que podem
conduzir ao evento superior, determinando assim as causas de modos de falhas.
Comumente, a FTA é aplicada em conjunto com o D-FMEA para melhorar a
identificação do mecanismo (causa raiz) dos modos de falha que causam os efeitos
das falhas.
13 – Avaliação de Tolerâncias
Segundo Chase, Magleby e Glancy (1998), as peças fabricadas raramente são
usadas como partes únicas. Elas são usadas em montagens de subgrupos ou
sistemas. As variações dimensionais que ocorrem em cada componente de uma
montagem se acumulam e se propagam, fazendo com que as dimensões gerais da
montagem variem de acordo com o número de fontes de variação contributivas. O
processo de análise de tolerâncias utiliza um software CAT (Computer Aided
Tolerancing) para prever a acumulação de variação em montagens.
A análise de tolerâncias reúne as capacidades de produção e os requisitos de projeto
em um modelo de engenharia. A aplicação da análise de tolerâncias minimiza as
modificações no projeto, garantindo assim maior confiabilidade do produto, além de
promover a aceleração do processo de desenvolvimento, reduzindo tempo e custos.
3.3.1.3 - Fase Análise
Na fase de Análise, Silverman e Kleyner (2012) afirmam que estima-se a
confiabilidade do produto, muitas vezes com uma estimativa bruta preliminar no início
do desenvolvimento do projeto. É importante nesta fase endereçar todas as fontes
potenciais de falhas no produto. A cooperação próxima entre o engenheiro de
confiabilidade e a equipe do projeto pode ser muito benéfica nesta fase. As
ferramentas de DFR aplicadas nesta fase são apresentadas no quadro 3.
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Quadro 3 - Ferramentas e atividades previstas na fase de Análise do DFR
# Ferramentas / Atividades
14 DRBFM - Design Review Based on Failure Mode [Design Review Baseado no Modo de Falha]
15 DOE - Design of Experiments [Projeto ou Planejamento de Experimentos]
16 CAE - Computer-Aided Engineering [Engenharia Auxiliada por Computador]
17 RBD - Reliability Block Diagrams [Diagrama de Blocos de Confiabilidade]
18 Specialists opinion / Risk analysis [Opinião de especialistas / Análise de riscos]
19 Reliability prediction review [Revisão da previsão da confiabilidade]
20 Stress-Strength Analysis [Análise de Estresse-Força]
21 D-FMEA Review [Revisão da D-FMEA]

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Ferramentas / Atividades da fase Análise
14 – DRBFM - Design Review Based on Failure Mode [Design Review Baseado no
Modo de Falha]
De acordo com Allan (2009), se 20 mudanças são realizadas em um projeto, não será
possível aprofundar e detalhar o estudo dessas mudanças. Entretanto, se 3 mudanças
são realizadas no projeto, torna-se possível o estudo e a análise aprofundada.
Conforme figura 4, o foco do DRBFM é sobre as poucas mudanças vitais.
Figura 4 - Minimizando mudanças

Fonte: Traduzido pelo autor de Allan (2009)
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Ainda segundo Allan (2009) o D-FMEA e o DRBFM são aplicáveis no desenvolvimento
do produto, mas o DRBFM proporciona um estudo aprofundado sobre itens de alto
risco. O D-FMEA e o DRBFM são aplicados da seguinte forma:
 Componente totalmente novo: D-FMEA;
 Componente carryover: revisão do D-FMEA;
 Componente modificado: DRBFM => D-FMEA.
Da mesma forma que Allan (2009), Shimizu, Otsuka e Noguchi (2010), consideram
que a necessidade de uma prevenção proativa foi enfatizada para melhorar a
confiabilidade de produtos. O ciclo de prevenção proativa é composto de três partes:
 Solução de problemas – para tomar medidas técnicas para os problemas
observados;
 Prevenção

recorrente

–

para

estabelecer

um

sistema

de

gestão

do

desenvolvimento do projeto, para prevenir recorrência dos problemas técnicos
registrados;
 Prevenção proativa (Mizen-Boushi) – para identificar problemas latentes em um
novo projeto ou mudança de projeto. Para realizar a prevenção proativa, é
indispensável aos projetistas relembrarem projetos confiáveis do passado.
Porém, os projetos não podem ser exatamente os mesmos do passado, quando os
projetistas estão envolvidos no desenvolvimento de novos produtos ou mudanças de
projeto. Dessa forma, a ferramenta DRBFM deve ser aplicada na forma de um
procedimento específico do processo de design review, que estimula e ajuda os
engenheiros e projetistas a identificarem problemas latentes. A figura 5, mostra um
Sistema de Direção Elétrica de um veículo, onde é apresentado um exemplo de
aplicação da ferramenta DRBFM.

29

Figura 5 - Detalhe de um subconjunto da direção elétrica de um veículo

Fonte: Traduzido pelo autor de Shimizu, Otsuka e Noguchi (2010)

Na primeira etapa de aplicação da ferramenta, a estrutura do projeto do produto é
elaborada e são apresentadas as funções de cada sistema e elemento, conforme
figura 6.
Figura 6 - Estrutura do projeto do sistema de direção elétrica de um veículo

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de Shimizu, Otsuka e Noguchi (2010)

Na segunda etapa, apresenta-se as mudanças intencionais e por incidentes. Em
seguida, compara-se as características técnicas das mudanças em relação à condição
original, conforme tabela 1, e são levantadas as possíveis falhas que eventualmente
podem ocorrer devido a estas mudanças. As possíveis causas são analisadas e
discutidas em uma sessão de brainstorming.
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Tabela 1 - Mudanças nas características técnicas do componente coifa

Elastômero
termoplástico
Dureza
95
Condição seca Resistência
20
Alongamento
500
Características do material

Borracha de
cloropreno
50
15
450

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de Shimizu, Otsuka e Noguchi (2010)

Por fim, são determinadas as ações necessárias para o projeto, manufatura e demais
áreas envolvidas.
15 – DOE - Design of Experiments [Projeto ou Planejamento de Experimentos]
DOE é a única forma de analisar um problema de multivariáveis com confiança
estatística e identificar a interação das variáveis. Segundo Reliasoft Corporation
(2017), o DOE ajuda identificar as relações entre causa e efeito, proporcionando um
entendimento das interações entre fatores causais, minimizando erros experimentais
e melhorando a robustez do projeto. Com o DOE as variações do projeto podem ser
exploradas e assim estabelecer um projeto adequado e estável. O DOE ajuda a
estabelecer o ponto ótimo do projeto a partir da definição adequada de conceitos,
materiais e processos de manufatura.
Um exemplo de análise de interação de variáveis é o problema ocorrido com os pneus
Firestone do Ford Explorer, conforme descrito na revista Forbes em Jun/2006. Neste
caso ocorria o estouro de pneus quando três condições estavam presentes: (1) pneus
com pressão insuficiente, (2) pneus Firestone, e (3) modelo Ford Explorer. Este é um
problema interativo que levou a um recall de pneus Firestone em 2000.
16 – CAE - Computer-Aided Engineering [Engenharia Auxiliada por Computador]
Conforme Ops A La Carte (2017), a Análise de Elementos Finitos é um exemplo de
CAE aplicada no projeto, por meio de software específico, usado para estimar as
respostas de estruturas e materiais a fatores ambientais tais como fluxo de fluido,
forças, calor e vibração. A Análise de Elementos Finitos pode ajudar a planejar o
escopo de um Teste de Vida Acelerado que será apresentado na seção 3.3.1.4.
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17 – RBD - Reliability Block Diagrams [Diagrama de Blocos de Confiabilidade]
Um RBD é uma representação gráfica de como os componentes de um sistema estão
conectados de forma confiável. Segundo Hasan et al. (2015), o principal objetivo é
representar o comportamento do sistema dado em termos de um RBD, conforme
figura 7. Por exemplo, ao avaliar a confiabilidade de um sistema, os blocos podem
representar os componentes do sistema, com uma taxa de falha dada, e os conectores
entre eles podem ser usados para descrever vários caminhos alternativos necessários
para um funcionamento bem-sucedido.
Com base no RBD, as características de falha do sistema podem ser avaliadas com
base nas taxas de falha dos componentes individuais, enquanto a falha global do
sistema acontece se todos os caminhos para o funcionamento bem-sucedido
falharem. A análise baseada em RBD nos permite avaliar o impacto das falhas de
componentes na segurança e confiabilidade geral do sistema e, portanto, é
amplamente usado para avaliar os trade-offs de várias possíveis configurações de
sistema na fase de projeto.
Figura 7 - Um modelo RBD em série-paralelo

Fonte: Traduzido pelo autor de Raheja e Gullo (2012)

18 – Opinião de Especialistas / Análise de Riscos
A opinião especializada é usada para analisar e interpretar as informações
relacionadas ao desenvolvimento do produto e aos requisitos de confiabilidade.
Raheja e Gullo (2012) afirmam que tipicamente, 200 a 300 requisitos são geralmente
ausentes ou vagos em sistemas complexos, como uma transmissão automotiva.

32

Os especialistas contribuem também na análise das previsões de confiabilidade do
produto e durante a aplicação das ferramentas de confiabilidade no processo do DFR.
Os especialistas podem ser colaboradores das diferentes áreas envolvidas no
processo do DFR (Engenharia, Qualidade, Manufatura, etc.) ou consultores externos,
conforme necessidade e complexidade do escopo do projeto em desenvolvimento.
19 – Revisão da Previsão da Confiabilidade
Revisão da Previsão de Confiabilidade, com a análise de dados mais avançados e
detalhados do projeto.
20 – Análise de Estresse-Força
A probabilidade de falha de um produto é igual a probabilidade que o estresse
experimentado por um produto excederá sua força (resistência). Em outras palavras,
dada uma função distribuição de probabilidade para o estresse no produto e outra
para sua força, conforme figura 8, a probabilidade de falha pode ser estimada pelo
cálculo da área da sobreposição entre as duas distribuições (RELIASOFT
CORPORATION, 2017).
Figura 8 - Gráfico das funções densidade de estresse e densidade de força

Fonte: Traduzido pelo autor de Reliasoft Corporation (2017)

Por exemplo, é possível estimar a distribuição de estresse a partir de dados de uso
do produto por diferentes clientes (ex: horas de funcionamento do produto). E a força
é a distribuição de horas de funcionamento antes da ocorrência de falhas.
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21 – Revisão do D-FMEA - Design Failure Modes and Effects Analysis [Análise dos
Modos de Falhas e seus Efeitos para Projeto]
Nesta fase aplica-se um revisão e atualização do D-FMEA, com a análise de dados
mais avançados e detalhados do projeto.
3.3.1.4 - Fase Verificação
Na fase de Verificação, segundo Silverman e Kleyner (2012), os protótipos do produto
devem estar prontos para testes e análises mais detalhadas. É um processo iterativo
onde diferentes tipos de testes são realizados, fraquezas do produto são descobertas,
os resultados são analisados e alterações de projeto são feitas. As ferramentas de
DFR aplicadas nesta fase são apresentadas no quadro 4.
Quadro 4 - Ferramentas e atividades previstas na fase de Verificação do DFR
# Ferramentas / Atividades
22 DOE - Design of Experiments [Projeto ou Planejamento de Experimentos]
23 ALT - Accelerated Life Testing [Teste de Vida Acelerado]
24 HALT - High Accelerated Life Testing [Teste de Vida Altamente Acelerado]
25 Degradation analysis [Análise de Degradação]
26 Reliability Growth Analysis [Análise do Crescimento da Confibailidade]
27 DRBTR - Design Review Based on Tests Results [Design Review Baseado nos Resultados de Testes]
28 Life Data Analysis (Weibull analysis) [Análise dos Dados de Vida]
29 Specialists opinion / Risk analysis [Opinião de especialistas / Análise de riscos]

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Ferramentas / Atividades da fase Verificação
22 – DOE - Design of Experiments [Projeto ou Planejamento de Experimentos]
Nesta fase, aplica-se o DOE para planejar e otimizar os Testes de Vida Acelerados,
com a identificação das principais variáveis que impactam o resultado esperado nos
testes.
23 – ALT - Accelerated Life Testing [Teste de Vida Acelerado]
Segundo Baskoro (2006), o foco do ALT está na estimativa da vida útil de um item sob
condições "normais" de operação. Com base em dados obtidos em condições muito
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mais severas. Portanto, este conceito de teste pode ganhar tempo se comparado ao
teste em condições normais. Neste caso, o mecanismo de falha é geralmente bem
documentado e compreendido. Normalmente é aplicado em sistemas mecânicos, com
testes de ciclos repetitivos. Quando o mecanismo de falha predominante é o desgaste,
é necessário prever ou caracterizar este mecanismo de falha para assegurar que o
mesmo ocorra fora do período de garantia e sob condições de controle (com
manutenção programada).
24 – HALT - High Accelerated Life Testing [Teste de Vida Altamente Acelerado]
O HALT, segundo Baskoro (2006), é realizado durante o projeto para encontrar as
fraquezas do produto, tais como erros, imperfeições e margem de projeto inadequada.
Depois que esses problemas são identificados, eles podem ser corrigidos no projeto
do produto. A aplicação do HALT é uma forma de desenvolver, em um curto período
de tempo, uma visão sobre como um produto é provável de se comportar ao longo do
tempo e descobrir os mecanismos de falha predominantes.
É geralmente realizado em equipamentos que têm uma longa expectativa de vida ou
quando a confiabilidade do produto é crítica. Normalmente o HALT é aplicado em
sistema eletrônicos e envolve testes únicos e combinados de temperatura, vibração e
humidade. A unidade sob teste é conectada a uma interface ou sistema que permite
a realização do teste durante a exposição às tensões. As tensões são ajustadas aos
extremos, até o limite não destrutivo, onde a unidade testada cessa o funcionamento,
mas sem ser destruída. Isto permite identificar a margem de segurança de projeto da
unidade avaliada, assim como os pontos fracos do equipamento.
25 – Análise de Degradação
A análise de degradação é uma ferramenta efetiva para análise de confiabilidade de
produtos com modo de falha característico de degradação. Segundo Bae, Kuo e Kvam
(2007), em experimentos em que os tempos de falha são esparsos, a análise de
degradação é útil para a análise das distribuições de tempo de falha em estudos de
confiabilidade. Esta análise projeta dados de falha a partir do histórico de degradação
de uma característica de qualidade ou performance que está associada com a
confiabilidade de um produto. Com os dados do teste, a extrapolação é realizada,
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usando modelos matemáticos. Dessa forma pode-se fazer uma previsão dos dados
de tempos-até-falha em um prazo reduzido.
26 – Análise do Crescimento da Confiabilidade
Conforme Reliasoft Corporation (2017) os primeiros protótipos produzidos durante o
desenvolvimento de um novo sistema complexo apresentarão deficiências de projeto
e/ou manufatura. Devido a estas deficiências, a confiabilidade inicial dos protótipos
pode estar aquém do objetivo de confiabilidade e requisitos do sistema.
O crescimento da confiabilidade é a melhoria na confiabilidade de um produto
(componente ou sistema) em um período de tempo, devido a mudanças no projeto do
produto e/ou no processo de manufatura. Vários fatores são importantes para um
programa efetivo de crescimento da confiabilidade como estratégia de gestão, testes,
identificação de causa raiz de modos de falha e a eficácia de ações corretivas.
27 – DRBTR - Design Review Based on Tests Results [Design Review Baseado nos
Resultados de Testes]
A aplicação do DRBTR é indicada após a fase de testes em protótipos. Segundo
Dolsen, Legary e Phillips (2016), o DRBTR envolve um teardown (desmontagem) de
sistemas e peças após os testes em protótipos, para descobrir potenciais riscos de
confiabilidade que podem ser abordados com contramedidas, antes do início da
produção em massa. Recomenda-se uma análise detalhada dos componentes após
os testes e comparações com componentes de referência que não foram testados.
28 – Análise dos dados de vida
De acordo com Reliasoft Corporation (2017) a Análise dos dados de vida, também
conhecida como Análise Weibull, é aplicada para se fazer previsões sobre a vida do
produto em desenvolvimento, ajustando uma distribuição estatística dos dados de vida
de uma amostra representativa de unidades (protótipos). A distribuição parametrizada
para o conjunto de dados pode então ser utilizada para estimar características
importantes da vida do produto tais como confiabilidade ou probabilidade de falha em
um tempo específico e a taxa de falha. O termo dados de vida se refere a medições
da vida do produto (nº de ciclos, horas de operação, km rodado). As distribuições
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estatísticas modelam determinado comportamento, conforme a distribuição Weibull,
representada pela curva da banheira na figura 9.
Figura 9 - Curva da banheira

Fonte: Traduzido pelo autor de Mattila (2005)

A curva da banheira é definida pela função da taxa de falha (ૃ) no tempo (t). Os
principais parâmetros da distribuição Weibull são o parâmetro Beta – β (fator de forma)
e o parâmetro Eta – η. A interpretação dos parâmetros é feita da seguinte forma: Se
β<1, é um indicativo de que o produto está com a taxa de falha decrescente
(mortalidade infantil). Para β=1, é um indicativo de falha constante (falhas aleatórias)
e se β>1, a taxa de falha está crescente (indica desgaste, fadiga). O parâmetro η
representa o número na escala do eixo X em que 63,2% dos produtos apresentam
anomalias.
29 – Opinião de Especialistas / Análise de Riscos
Nesta fase, os especialistas das diferentes áreas envolvidas no desenvolvimento do
produto se reúnem para uma análise de riscos dos sistemas ou dos protótipos do
produto, que poderiam impactar a confiabilidade.
3.3.1.5 - Fase Validação
A fase de Validação, segundo Silverman e Kleyner (2012), normalmente envolve
testes funcionais e ambientais no nível de sistema com o objetivo de preparo para a
produção. Confirma-se nesta fase se o produto está pronto para elevado volume de
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produção. Modificações de projeto podem ser necessárias para melhorar a robustez.
As ferramentas de DFR aplicadas nesta fase são apresentadas no quadro 5.
Quadro 5 - Ferramentas e atividades previstas na fase de Validação do DFR
# Ferramentas / Atividades
30 RDT - Reliability Demonstration Testing [Teste de Demonstração da Confiabilidade]
31 Process Validation [Validação do Processo]

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Ferramentas / Atividades da fase Validação
30 – RDT - Reliability Demonstration Testing [Teste de Demonstração da
Confiabilidade]
Segundo Ops A La Carte LLC (2017), o RDT é o processo de demonstração da
confiabilidade do produto. O RDT é normalmente realizado no nível de sistema e é
tipicamente configurado como um teste de sucesso. O RDT é usado para avaliar a
confiabilidade do produto e validar o projeto, antes do início da produção em grande
escala. As previsões são valiosas no início do ciclo de projeto, mas ao final do ciclo
de desenvolvimento do projeto, o RDT pode dar uma estimativa de confiabilidade
muito mais precisa. O RDT deve ser aplicado de forma acelerada, para que se possa
descobrir essa informação antes do início da produção em grande escala.
31 – Validação do Processo
Quando o desenvolvimento do produto alcança a fase de manufatura, segundo Mettas
(2010), os esforços de DFR devem focar primariamente na redução e eliminação de
problemas introduzidos pelo processo de manufatura. A manufatura introduz
variações no material, processos, locais de manufatura, mão de obra, contaminação,
etc. A confiabilidade do produto deve ser reavaliada em relação a estas variáveis
adicionais.
Modificações de projeto podem ser necessárias para melhorar a robustez. Por
exemplo, um projeto deve requerer o mínimo possível de operações de montagem
que não agregam valor. Sempre que possível, devem ser utilizadas peças e materiais
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comuns para facilitar a manufatura/montagem. Devem ser evitadas também
tolerâncias de projeto, além da capacidade dos processos de manufatura.
3.3.1.6 - Fase Monitoramento e Controle
Na fase de Monitoramento e Controle, segundo Silverman e Kleyner (2012) é
necessário assegurar que o processo é mantido sem mudanças e as variações dentro
das tolerâncias permitidas. As ferramentas de DFR aplicadas nesta fase são
apresentadas no quadro 6.
Quadro 6 - Ferramentas e atividades previstas na fase de Controle do DFR
# Ferramentas / Atividades
32 FRACAS - Failure Reporting, Analysis and Corrective Action System [Sistema de Relatório de Falhas, Análise e Ações Corretivas]
33 P-FMEA - Process Failure Modes and Effects Analysis [Análise dos Modos de Falhas e seus Efeitos para Processo]
34 HRA - Human Reliability Analysis [Análise da Confiabilidade Humana]
35 ORT - Ongoing Reliability Testing [Teste Contínuo de Confiabilidade]
36 ESS - Environment Stress Screening [Triagem de Tensões Ambientais]
37 SPC - Statistical Process Control [CEP - Controle Estatístico do Processo]
38 Field and warranty data analysis [Análise dos Dados de Campo e Garantia]
39 Audits [Auditorias]
40 Lessons learned [Lições Aprendidas]

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Ferramentas / Atividades da fase Monitoramento e Controle
32 – FRACAS - Failure Reporting, Analysis and Corrective Action System [Sistema de
Relatório de Falhas, Análise e Ações Corretivas]
O método FRACAS segundo Reliasoft Corporation (2017), é um conjunto de
procedimentos e ferramentas de software, usado do começo ao fim do ciclo de vida
do produto. Possui várias aplicações, como redução de riscos e melhoria da
confiabilidade. Este método estabelece um processo cíclico e sistemático para
solução de problemas. As principais atividades incluem:
 Coleta e registro de informações sobre falhas e problemas;
 Identificação, seleção e priorização de falhas e problemas;
 Identificação, implementação e verificação de ações corretivas para prevenir a
recorrência de falhas;
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 Fornecer informação da análise de falhas e ações corretivas com o objetivo de
apoiar a análise de dados de confiabilidade;
 Fornecer relatórios de falhas e dados para as métricas de qualidade e
confiabilidade.
Segundo Mettas (2010), a intenção do método FRACAS é fornecer um loop de
feedback para falhas. À medida que os testes são realizados e os eventos ocorrem,
maior é o aprendizado sobre as causas de falha, permitindo que ações corretivas ou
melhorias de projeto sejam implementadas.
33 – P-FMEA - Process Failure Modes and Effects Analysis [Análise dos Modos de
Falhas e seus Efeitos para Processo]
Segundo Laurenti (2010), o P-FMEA é focado em modos de falha causados por
deficiências de processo de fabricação ou montagem, com o objetivo de produzir
produtos confiáveis. O P-FMEA inclui uma revisão de materiais, peças, processos de
manufatura, ferramentas e equipamentos, métodos de inspeção, erros humanos e
documentação. Um exemplo de resultado da aplicação do P-FMEA é quando o projeto
pode incluir formas mais adequadas de alinhamento de peças em uma montagem,
adicionando dispositivos que asseguram menor variabilidade nos resultados do
processo.
34 – HRA - Human Reliability Analysis [Análise da Confiabilidade Humana]
De acordo com Raheja e Gullo (2012), a HRA é baseada no conceito de engenharia
de fatores humanos. A engenharia de fatores humanos é uma disciplina que foca no
projeto de produtos e sistemas com o usuário em mente. A confiabilidade e outros
fatores podem ser substancialmente melhorados se os produtos ou sistema são
projetados considerando-se o fator humano. É fácil culpar acidentes e falhas como
erro humano, mas o erro humano deveria ser visto como um sintoma que algo está
errado no sistema.
A HRA é aplicada na fase de controle do DFR com o objetivo de verificar e monitorar
se o desenvolvimento do projeto está levando em consideração os aspectos humanos
que podem impactar a confiabilidade do produto. Check lists com critérios
relacionados à fatores humanos fornecem uma orientação ao projetista para questões
que precisam ser consideradas, durante o desenvolvimento do produto.
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35 – ORT - Ongoing Reliability Testing [Teste Contínuo de Confiabilidade]
O ORT, segundo Ops A La Carte LLC (2017), é usado para ajudar a obter uma imagem
da confiabilidade do produto por meio de testes. O conceito do ORT é muito similar
ao RDT, exceto que o RDT é normalmente realizado uma vez apenas, antes do
lançamento do produto, ao passo que o ORT é um teste em curso de amostras
alternadas da linha de manufatura.
Uma vez que o RDT é realizado somente uma vez, não é possível pegar mudanças
que podem ocorrer na confiabilidade de um produto devido a mudanças de projeto ou
mudanças de processos. O ORT é voltado para esse tipo de cenário. Durante o
lançamento do produto, o ORT é configurado e unidades são retiradas da linha de
manufatura para ajudar a monitorar a vida projetada do produto em uma base contínua
e possibilitar identificar fraquezas.
36 – ESS - Environment Stress Screening [Triagem de Tensões Ambientais]
Segundo Baskoro (2006), um mecanismo de falha, em um sistema ou componente, é
causado pela susceptibilidade a fatores de estresse. Um fator de estresse é definido
como um estresse físico que influencia a qualidade e a confiabilidade de um produto.
Condições ambientais extremas tais como calor, frio e umidade, podem ter um grande
impacto sobre o funcionamento de sistemas e componentes de um produto. Nesse
mesmo viés Raheja e Gullo (2012) considera que uma vez iniciada a produção,
determinados testes podem fornecer importantes informações sobre quão bem o
produto está sendo construído e testado.
Ainda segundo Raheja e Gullo (2012), a ESS é planejada para estressar um sistema
ou componente, para que sejam encontradas fragilidades fora da especificação e
impedir que possíveis falhas sejam enviadas para o campo. As tensões são escolhidas
para endereçar possíveis modos de falha encontrados em um processo de manufatura
– modos de falha como elementos de fixação solto e juntas soldadas impróprias. A
aplicação desta ferramenta requer uma relação próxima entre o projeto, manufatura e
engenheiros de qualidade bem como a gestão.
A ESS reduz o risco de falhas que podem ocorrer em produtos devido a sistemas,
componentes ou processos, de modo que haverá menos risco envolvido quando um
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novo produto ou uma nova tecnologia é introduzida. O objetivo da ESS é detectar
defeitos que limitam a vida útil do produto antes que atinjam o cliente. Quaisquer
descobertas são geralmente caras, mas não tão caras quanto retornos e insatisfações
de clientes.
37 – SPC - Statistical Process Control [CEP - Controle Estatístico do Processo]
O processo de manufatura é propenso a variações. Segundo Mettas (2010), a
engenharia de confiabilidade deve comunicar a engenharia de manufatura os limites
de especificação que definem um sistema ou produto com confiabilidade. A
engenharia de manufatura é então responsável por garantir que o processo de
fabricação não se desvie das especificações; momento no qual a aplicação do CEP
pode ser útil. Dessa forma, identifica-se uma necessidade de integração de conceitos
e atividades entre as áreas de engenharia de confiabilidade e engenharia de
qualidade, envolvidas no desenvolvimento do produto.
38 – Análise dos dados de campo e garantia
A aplicação desta atividade propõe a análise e tratamento dos dados de anomalias de
produtos, obtidos dos registros de garantia. Segundo Ops A La Carte LLC (2017), na
busca pela satisfação do cliente e redução de custos de garantia, identificar
porcentagens de falha em relação aos modos de falha em função do tempo no campo
é fundamental para o esforço de sustentar e aumentar a confiabilidade do produto.
Estes dados podem ser utilizados também como referência para melhorias no
desenvolvimento de projetos futuros.
39 – Auditorias
As auditorias de DFR, segundo Raheja e Gullo (2012), garantem que as atividades de
confiabilidade

planejadas

sejam

implementadas

corretamente

durante

o

desenvolvimento do projeto para que os sistemas e os produtos possam cumprir os
requisitos de confiabilidade especificados.
As auditorias devem avaliar a evolução do nível de maturidade da organização em
relação à confiabilidade e principalmente o desenvolvimento do processo de DFR
(seleção de ferramentas, momento de aplicação e resultados obtidos). As auditorias
podem ser realizadas em diferentes momentos e processos:
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 Nos processos de engenharia, durante o desenvolvimento dos produtos;
 Nos processos de qualidade e manufatura;
 Nos fornecedores de projeto (codesign) e manufatura.
As auditorias devem gerar relatórios com propostas de ações corretivas e de
melhorias.
40 – Lições aprendidas
Segundo Geiger e Sarakakis (2016), as lições aprendidas são uma importante fonte
de dados para o processo de DFR. Uma forma de assegurar o aprendizado com as
experiências passadas e não repetir os erros é capturar e contemplar as lições
aprendidas em diretrizes do projeto. Segundo o PMBOK - 5ª Ed., PMI (2013), as lições
aprendidas incluem as causas dos problemas e o motivo que levou a ação corretiva.
É necessário assegurar que as lições aprendidas não estão perdidas no processo. As
lições aprendidas obtidas durante o desenvolvimento do projeto e das falhas do
produto registradas em período de garantia, devem ser documentadas para que façam
parte do banco de dados histórico que poderá ser consultado no início do
desenvolvimento de novos projetos futuros.
3.4 Gerenciamento de projetos
O gerenciamento de projetos, segundo o guia PMBOK - 5ª Ed., PMI (2013), é a
aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do
projeto a fim de cumprir os seus requisitos. O conteúdo do PMBOK - 5ª Ed. é
organizado em 47 processos de gerenciamento de projetos, os quais são agrupados
em 5 categorias conhecidas como grupos de processos de gerenciamento de projetos
e distribuídos em 10 áreas de conhecimento distintas. As etapas de desenvolvimento
do projeto são representadas pelos grupos de processos: Iniciação, Planejamento,
Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento.
Ainda segundo o PMBOK - 5ª Ed., PMI (2013), as áreas de conhecimento representam
um conjunto completo de conceitos, termos e atividades que compõem campos
profissionais, campos de gerenciamento de projetos e áreas de especialização. As
áreas de conhecimento são: Gerenciamento da integração do projeto, Gerenciamento
do escopo do projeto, Gerenciamento do tempo do projeto, Gerenciamento dos custos
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do projeto, Gerenciamento da qualidade do projeto, Gerenciamento dos recursos
humanos do projeto, Gerenciamento das comunicações do projeto, Gerenciamento
dos riscos do projeto, Gerenciamento das aquisições do projeto e Gerenciamento das
partes interessadas do projeto.
Segundo o PMBOK - 5ª Ed., PMI (2013), os grupos de processos de gerenciamento
de projetos estão vinculados pelas saídas que produzem. A saída de um processo em
geral torna-se uma entrada em outro processo ou é uma entrega do projeto. As
equipes dos projetos utilizam as áreas de conhecimento, de modo apropriado, para o
desenvolvimento de projetos específicos.
3.5 BPMN
Todo trabalho importante realizado nas empresas faz parte de algum processo. Não
existe um produto ou um serviço oferecido por uma empresa sem um processo
empresarial. Da mesma forma, não faz sentido existir um processo empresarial que
não ofereça um produto ou um serviço (GONÇALVES, 2000).
Segundo Salma, Khalid e Said (2015), o BPMN é um dos mais recentes padrões de
modelagem gráfica dos processos de negócio. A modelagem BPMN baseia-se na
técnica de fluxogramas e representa graficamente os Modelos de Processos de
Negócio (BPM) utilizando os Diagramas de Processo de Negócios (BPD). O objetivo
principal do BPMN é fornecer uma notação compreensível para todos os usuários
profissionais envolvidos no processo.
3.6 Matriz RACI
Segundo Cabanillas, Resinas e Ruiz-Cortés (2011), as organizações devem gerenciar
as responsabilidades das áreas e de seus membros em relação às atividades que
devem ser realizadas. Além de associar funções a cada área ou membro da
organização, é necessário também fornecer uma visão global, ou seja, uma maneira
de exibir e organizar essas atribuições de responsabilidades. Isso pode ser feito por
meio de uma matriz de responsabilidades, também conhecida como matriz RACI
(Responsável, Autorizador, Consultado e Informado). Segundo o PMBOK - 5ª Ed.,
PMI (2013), a matriz RACI garante divisões claras de papéis e expectativas.
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3.7 Síntese de trabalhos relevantes a respeito do DFR
Durante a busca do referencial teórico, identificou-se trabalhos relacionados à
aplicação prática do processo de DFR. Selecionou-se três trabalhos, os quais
apresentam conteúdos de relevância sobre os conceitos e ferramentas de DFR, que
também são apresentados nesta pesquisa. Os trabalhos apresentados a seguir
contribuem para exemplificar conceitos e ferramentas do processo de DFR.
I - DFR Process for Brake Pad Reliability Improvement
Nesta pesquisa, realizada em uma universidade da Coreia do Sul, Ismail e Jung (2012)
aplicaram o processo de DFR para melhorar a confiabilidade de pastilhas de freio de
veículos. A pesquisa foca na estratégia de aplicação do DFR no início do
desenvolvimento do projeto, quando são identificados os requisitos do cliente e os
mecanismos de falhas. Para a definição da estratégia do DFR, os autores propõem
um modelo, conforme figura 10, que ilustra as principais ações voltadas à
confiabilidade no projeto, com a aplicação de ferramentas do DFR. Além disso, eles
apresentam uma proposta de aplicação das fases do DFR nas etapas de
desenvolvimento do produto.
Figura 10 - Modelo da Estratégia do DFR

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de Ismail e Jung (2012)

A pesquisa desenvolveu uma aplicação prática do DFR, baseada no levantamento de
requisitos e funcionalidades do produto, e dados de falhas de campo. Os resultados
foram muito positivos e demonstraram que com a aplicação do DFR, as pastilhas de
freio produzidas pela empresa tornaram-se competitivas no mercado internacional de
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componentes automotivos. Ainda segundo Ismail e Jung (2012), para uma
implantação adequada do processo de DFR, o treinamento das equipes de projeto é
de suma importância. Além disso devem ser realizadas auditorias internas e externas
para avaliar e validar a aplicação do processo de DFR.
Escolheu-se este trabalho devido à semelhança ao objetivo desta pesquisa, o qual
apresentou o desenvolvimento de um modelo estratégico de DFR para melhorar a
confiabilidade de um produto.
II - Robust Design: An Experiment-based Approach to Design for Reliability
Neste artigo, do departamento de Engenharia Industrial da Universidade do Alabama,
Batson e Elam (2002) apresentam o modelo de aplicação do Projeto Robusto (Robust
Design) e a abordagem dos conceitos do método “Taguchi” para otimizar projetos de
produtos e processos. De acordo com os autores, os conceitos de Taguchi têm sido
adaptados com facilidade ao conceito de DFR. O primeiro conceito de Taguchi
apresentado está relacionado ao fator “ruído”. Neste caso, “ruído” é qualquer tipo de
variação não controlada no ambiente de operação do produto ou processo, que pode
afetar a performance.
Quando variações ocorrem, Taguchi (1986) apud Batson e Elam (2002) afirma que
isso é porque a física ativa no projeto e o ambiente promovem mudanças. Existem
três tipos de fatores de ruído:
1 – Fatores de ruído externo;
2 – Ruído unidade para unidade (nenhuma unidade produzida é exatamente igual a
outra);
3 – Ruído interno (devido à deterioração, idade e desgaste no armazenamento e uso).
A figura 11 ilustra como os fatores de ruído de Taguchi cabem dentro do modelo de
falhas do produto em confiabilidade: a curva da banheira.
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Figura 11 - A curva da banheira

Fonte: Traduzido pelo autor de Batson e Elam (2002)

Ele recomenda que fatores de ruído devem ser considerados em qualquer
experimento para melhorar a confiabilidade, onde for prática a aplicação. O Projeto
Robusto de confiabilidade está intimamente relacionado ao Teste de Vida Acelerado
previsto no DFR, no requisito para exposição do projeto às combinações de condições
de ruído extremas. O artigo ainda apresenta exemplos de diferentes formas que o
Projeto Robusto para a confiabilidade pode ser aplicado com sucesso na indústria.
Isso pode ajudar a estabelecer um modelo para melhorar produtos e processos
usando o conceito de Projeto Robusto para a confiabilidade.
Escolheu-se este trabalho com o objetivo de reforçar a importância de enxergar o
processo de DFR integrado e relacionado a outros conceitos e processos de melhorias
da qualidade e confiabilidade, conforme foi apresentado.
III - Data Driven Design for Reliability
Neste artigo os autores Geiger e Sarakakis (2016)

apresentam um estudo dos

principais conceitos e a importância do processo de DFR orientado a dados. Os
autores descrevem como os dados devem ser utilizados para um projeto de
confiabilidade, durante todas as etapas de desenvolvimento do produto.
Geiger e Sarakakis (2016) destacam as principais fontes de dados para o processo
de DFR, tais como lições aprendidas (do campo e de testes realizados), sensores
instalados no produto, acompanhamento de projetos, pesquisas e estudos de
usuários, conhecimento comum de dados publicados em pesquisas e benchmarking.
Para a obtenção de dados com qualidade e confiança, os autores recomendam que o
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processo de coleta e registro dos dados seja realizado na própria organização. O uso
de dados no processo de DFR, conforme apresentado na figura 12, envolve vários
aspectos, ferramentas e atividades, onde os dados podem ser alavancados para
melhorar o desenvolvimento do projeto e a confiabilidade do produto.
Figura 12 – Coleta de dados no processo de DFR

Fonte: Traduzido pelo autor de Geiger e Sarakakis (2016)

Após detalharem o processo de coleta, uso e gerenciamento dos dados nas
ferramentas de DFR, Geiger e Sarakakis (2016) apresentam uma descrição da
diferença entre o processo de DFR clássico e o processo de DFR orientado a dados.
O DFR clássico é baseado em várias suposições e estimativas, que podem levar a
sobre-dimensionamentos de projeto e falhas de campo.
Os autores destacam que o DFR orientado a dados contribui para entender as
necessidades do produto, desenvolver um produto centrado no usuário, reduzir custo
e tempo, identificar lacunas no produto e conduzir à inovações e à identificação de
necessidades de futuras tecnologias.
Ainda segundo os autores, não há dúvidas que ocorrerão obstáculos no caminho
quando as empresas tentarem construir esse sistema baseado em um processo
multidisciplinar e integrado. O dado é o elemento chave de um bom processo de DFR
e também uma vantagem competitiva.
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Escolheu-se este trabalho devido à importância destacada ao desenvolvimento de
produtos com confiabilidade, baseado nas lições aprendidas e nos dados históricos,
os quais devem ser adequadamente gerenciados e integrados ao processo de DFR.
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4

METODOLOGIA

Definiu-se como base de pesquisa para este estudo a metodologia DS e o método
prescritivo DSR. Conforme Dresch et al. (2013), a DS é uma das mais apropriadas
metodologias para orientar a condução de pesquisas em informação, tecnologia,
engenharia e gestão. Com a DS, segundo Zaidan (2015), adquire-se conhecimento
científico, auxiliando as organizações na solução de problemas reais. Além disso,
torna-se possível a generalização das soluções.
Segundo Simon (1996) e Wieringa (2009), o paradigma DS é uma meta-teoria que
investiga a geração de conhecimento no processo de concepção de artefatos. O
artefato desenvolvido o qual é o fruto desta pesquisa, é o modelo do processo de DFR.
Outro aspecto de importância relevante da DSR é a delimitação da questão central da
pesquisa, que é considerada por Wieringa (2009) como o problema de projeto,
conforme enunciado anteriormente.
Nesta perspectiva, para facilitar o desdobramento do problema de pesquisa, foi
utilizada a estrutura aninhada proposta por Wieringa (2009) apresentada na seção
4.1. Este modelo sugere que o problema de pesquisa seja decomposto em problemas
práticos e problemas do conhecimento, mutuamente aninhados. A estrutura aninhada
do problema servirá de guia do método DSR para a presente pesquisa.
4.1 O modelo da estrutura aninhada do problema de Wieringa
Antes de apresentar a estrutura aninhada na figura 13, conforme Wieringa (2009) e
citado em Zaidan (2015), são necessários esclarecimentos sobre a mesma:
 cada etapa indica um tipo do problema, de conhecimento ou teórico (K) ou prático
(P);
 os números não denotam sequência, apenas um guia para a descrição;
 com relação às setas entre os compartimentos, tem-se que as setas tracejadas
representam o desdobramento do problema e as setas sólidas indicam a sequência
temporal.
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Figura 13 - Estrutura aninhada do problema

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

A estrutura aninhada inicia-se pelo problema central da pesquisa, apresentado no
compartimento 1: como implantar ferramentas de confiabilidade de forma
integrada ao processo de desenvolvimento de produtos? Na sequência da
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estrutura aninhada, o problema central é decomposto em vários subproblemas
(práticos e de conhecimento).
As questões 2 e 3 (problemas teóricos) representam uma fase inicial de identificação
dos processos de desenvolvimento de produtos na empresa e o levantamento dos
stakeholders (partes interessadas). A questão 4 (problema prático) apresenta as
atividades que foram realizadas para identificar os principais problemas, por meio da
imersão deste pesquisador no cenário real da empresa. Foram realizados 21 eventos
(entre reuniões e entrevistas) para conhecer e identificar as principais atividades
realizadas nos processos de desenvolvimento de produtos.
As questões 5 e 6 (problemas teóricos) foram importantes para identificar e conhecer
as fases e ferramentas de DFR e entender o motivo e a necessidade da implantação
do processo de DFR na empresa. As questões 7 e 8 (problemas teóricos) contribuíram
para identificar o nível de maturidade da empresa em relação à confiabilidade, com a
identificação de ferramentas e atividades aplicadas, que poderiam contemplar os
conceitos e ferramentas previstas no processo de DFR.
As questões 9, 10, 11 e 12 (problemas práticos) representam etapas do processo de
construção do modelo do processo de DFR, contemplando a integração do DFR às
etapas de desenvolvimento de produtos e a elaboração das matrizes de seleção de
ferramentas e de definição das responsabilidades do processo. A questão 13
(problema teórico) representa a etapa de validação do modelo proposto, conforme
previsto pelo método DSR. A questão 14 (problema prático) apresenta os resultados
da validação do modelo do processo de DFR.
Com o objetivo de gerar conhecimento a partir desta pesquisa, propôs-se a questão
15 para avaliar o processo e predizer os desafios da integração do processo de DFR
às etapas de desenvolvimento de produtos. Além disso, foram propostas quatro
reflexões na questão 16, que podem contribuir para o processo de lições aprendidas.
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4.1.1 Resumo das questões de problemas de conhecimento e práticos
Decidiu-se fazer um resumo das questões abordadas na estrutura aninhada do
problema, referenciando a seção ou capítulo no qual foram contempladas, conforme
quadro 7.
Quadro 7 - Abordagem das questões de problemas de conhecimento e práticos
Nº
2

Questões de Conhecimento (K)

Questões práticas (P)

Quais são as etapas do processo de desenvolvimento de
produtos?

Seção 3.1
Seção 5.4 (quadro 9) e
Seção 5.5.1

3 Quais são os principais stakeholders?
Participar de reuniões, entrevistas e apresentações relacionadas
ao processo atual de desenvolvimento de produtos

4
5 Quais são as fases e ferramentas aplicadas no processo de DFR?
Por que implantar o processo de DFR no desenvolvimento de
produtos?
Quais ferramentas de confiabilidade são utilizadas atualmente
7
pela organização?
8

Seções 3.1 e 3.2
Seção 5.2 e Capítulo 6
Goal Setting, D-FMEA, P-FMEA, ALT, RDT, ORT, entre outras
Desenvolver o framework do processo de DFR, alinhado ao
processo de desenvolvimento de produtos
Integrar as fases de DFR ao modelo de gerenciamento de
projetos
Desenvolver uma matriz para seleção das ferramentas de DFR
aplicáveis
Desenvolver uma matriz de responsabilidades para o processo de
DFR

9
10
11
12
13 Validar modelo do framework do processo de DFR

Seção 5.2 e Capítulo 6
Seção 5.3
Seção 5.1
Seção 5.2
Seção 5.4
Seção 5.5

Apresentar os resultados da validação do framework

14

Capítulos 1 e 6
Seção 3.3

6

15

Seções e capítulos
da dissertação

Quais podem ser os principais desafios para a integração do processo
de DFR ao ciclo de desenvolvimento de produtos?

16 Reflexões

Seção 5.5.1
Seção 5.5.1
Seção 5.5.1 e Capítulo 6

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

4.2 Percurso Metodológico
O percurso metodológico para o desenvolvimento da pesquisa é apresentado na
figura 14.
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Figura 14 - Percurso Metodológico

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Conforme o processo descrito na figura 14, a partir da definição da metodologia DS,
o conteúdo da pesquisa foi desenvolvido abordando os principais conceitos sobre as
falhas e o desenvolvimento do produto, confiabilidade no projeto, o processo de DFR,
gerenciamento de projetos e a modelagem BPMN. Foram apresentados também três
exemplos de trabalhos relevantes a respeito do DFR. No próximo capítulo será
mostrado o modelo do processo de DFR integrado aos processos de gerenciamento
de projetos e às etapas de desenvolvimento do produto. Conforme estabelece a DSR,
o modelo do processo de DFR foi validado e os detalhes são mostrados na seção 5.5.
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Além do método DSR, para alcançar os objetivos da pesquisa, definiu-se uma
abordagem qualitativa que, segundo Gil (2010), se justifica como a mais adequada,
pois a investigação ocorreu sob uma visão abrangente e interpretativa a respeito dos
modelos de projeto e processos de desenvolvimento de produtos, o que exigiu deste
pesquisador a percepção das diferentes óticas do problema central.
Neste contexto, segundo Berviam e Cervo (2006), o questionário possibilita avaliar e
medir com mais exatidão o que se deseja, além de, devido ao anonimato, coletar
informações e repostas mais reais. Dessa forma, elaborou-se um questionário com
perguntas fechadas para a validação do modelo. A aplicação foi realizada de forma
individual, junto à representantes das áreas envolvidas na empresa. Foi
disponibilizado ao final do questionário um campo aberto para comentários e
sugestões.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas seções 5.1, 5.2 e 5.3, além do modelo do processo de DFR, apresenta-se outros
modelos (quadros e matrizes) que complementam as informações do modelo e
facilitam a compreensão do processo proposto para a aplicação do DFR.
5.1 Integração das fases do DFR à estrutura de gerenciamento de projetos,
conforme o PMBOK – 5ª Ed.
As boas práticas de gerenciamento de projetos são organizadas em 47 processos, os
quais são estabelecidos pelo PMBOK - 5ª Ed. Conforme já citado na sessão 3.4, os
processos de gerenciamento de projetos são desenvolvidos em diferentes fases do
projeto (grupos de processos) e consideram várias áreas de conhecimento. Neste
contexto, a área de conhecimento Gerenciamento da Qualidade do Projeto descrita
no PMBOK – 5ª Ed., PMI (2013) contempla os processos que trabalham para garantir
que os requisitos do projeto e os requisitos do produto sejam cumpridos e validados,
porém não são considerados requisitos específicos que garantam a confiabilidade do
produto.
Considerando-se que a aplicação do processo de DFR ocorre simultaneamente ao
desenvolvimento do projeto de um novo produto e que a confiabilidade deve ser um
requisito relevante a ser considerado no desenvolvimento do produto, propõe-se
dessa forma, a integração da área de conhecimento Gerenciamento da Confiabilidade
do Projeto e as fases do DFR à estrutura de gerenciamento de projetos do PMBOK 5ª Ed. Com o fim de representar esta proposta, o quadro 8 apresenta um modelo
adaptado do PMBOK - 5ª Ed., que integra o momento de aplicação das fases do
processo de DFR, alinhado aos grupos de processos e às áreas de conhecimento do
gerenciamento de projetos.
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Quadro 8 - Integração do processo de DFR à estrutura de gerenciamento de projetos

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado do PMBOK - 5ª Ed., PMI (2013)
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5.2 Matriz de seleção de ferramentas de DFR
Conforme citado anteriormente, a aplicação do processo de DFR pode ser adaptada,
conforme critérios e parâmetros pré-definidos como complexidade do projeto,
informações disponíveis, infraestrutura e nível de maturidade em confiabilidade da
empresa. Dessa forma, sugere-se uma matriz de seleção de ferramentas de DFR,
conforme exemplo apresentado no quadro 9, que pode ser utilizada, a partir da
aprovação de um novo projeto, para definir quais ferramentas de DFR serão aplicadas
em cada fase do desenvolvimento do projeto.
Foram estabelecidos 5 critérios: Necessidade de software, Complexidade de
aplicação da ferramenta, Aplicação atual, Base de dados e Recursos necessários. Os
critérios são pontuados qualitativamente de 1 a 5 (quanto maior a pontuação, mais
fácil é a aplicação da ferramenta). Os pontos dos critérios são somados na coluna
Prioridade. As ferramentas com pontuação maior devem ser priorizadas.
Quadro 9 – Exemplo de Matriz de Seleção das Ferramentas de DFR

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

5.3 Modelo do processo de DFR
O modelo do processo de DFR foi desenvolvido conforme as atividades chave e o
fluxo de DFR mostrado em Silverman e Kleyner (2012) e também baseado nas
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entrevistas e estudos realizados por este pesquisador na empresa. O modelo do DFR
foi estruturado como um projeto, integrando as etapas do processo de DFR aos grupos
de processos e áreas de conhecimento do PMBOK - 5ª Ed. Além disso, para facilitar
o entendimento do fluxo do processo proposto, foi aplicada a modelagem BPMN como
padrão para o desenvolvimento do modelo. O modelo do processo de DFR apresenta
a sequência lógica de aplicação das ferramentas de DFR, durante as etapas de
desenvolvimento do produto.
O modelo foi desenvolvido para uma solução generalista, conforme recomendação da
metodologia DS, pois o mesmo poderá ser aplicado no processo de desenvolvimento
do produto de indústrias de diferentes segmentos. Assim, conforme já citado na
sessão 5.1, o modelo do processo de DFR, nas figuras 15, 16, 17, 18 e 19, é dividido
e apresentado nos cinco grupos de processos de gerenciamento de projetos
estabelecidos pelo (PMI, 2013).
5.3.1 Grupo de processos: Iniciação
O grupo de processos de Iniciação representa os processos executados para definir
um projeto novo ou uma fase nova de um projeto existente, por meio da obtenção de
autorização para iniciar o projeto ou fase. Além disso, define-se nesta fase quais
ferramentas de DFR serão aplicadas no projeto, de acordo com critérios préestabelecidos, conforme apresentado no quadro 9.
Figura 15 - Modelo do processo de DFR: Definição da estratégia

Ferramentas/atividades de DFR
Processos/atividades de suporte

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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5.3.2 Grupo de processos: Planejamento
O grupo de processos de Planejamento representa os processos exigidos para definir
o escopo do projeto, refinar os objetivos, e desenvolver o curso de ação necessário
para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado.
Figura 16 - Modelo do processo de DFR: Engenharia Conceitual
Ferramentas/atividades de DFR
Processos/atividades de suporte

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

5.3.3 Grupo de processos: Execução
O grupo de processos de Execução representa os processos realizados para executar
o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto, a fim de atender às
especificações do projeto.

60

Figura 17 - Modelo do processo de DFR: Engenharia conceitual, Engenharia básica,
Engenharia detalhada e Instalação

Ferramentas/atividades de DFR
Processos/atividades de suporte

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

5.3.4 Grupo de processos: Monitoramento e Controle
O grupo de processos de Monitoramento e Controle representa os processos
necessários para acompanhar, analisar e controlar o progresso e o desempenho do
projeto, identificar todas as áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e
iniciar as mudanças correspondentes.
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Figura 18 - Modelo do processo de DFR: Verificação do processo, Preparação para
a produção e Início de produção

Ferramentas/atividades de DFR
Processos/atividades de suporte

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

5.3.5 Grupo de processos: Encerramento
O grupo de processos de Encerramento representa os processos executados para
concluir todas as atividades de todos os grupos de processos, a fim de encerrar
formalmente o projeto ou a fase.
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Figura 19 - Modelo do processo de DFR: Produto no mercado

Ferramentas/atividades de DFR
Processos/atividades de suporte

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Além das ferramentas de DFR apresentadas no modelo, o processo de DFR prevê a
aplicação de outras duas ferramentas: o método FRACAS, que não possui entregas
específicas, porém, é uma ferramenta que deve ser utilizada durante todas as fases
de desenvolvimento do projeto. E a Análise de dados de campo e garantia, que deve
ser aplicada após o encerramento do projeto, a partir do lançamento do produto no
mercado.
5.4 Matriz RACI do processo de DFR
O processo de DFR é multidisciplinar e depende do envolvimento de diferentes áreas
da organização na aplicação das ferramentas durante o desenvolvimento do produto.
Dessa forma, propôs-se a divisão e definição das responsabilidades para as
ferramentas e DFR, por meio da matriz RACI apresentada no quadro 10, a qual possui
o objetivo de organizar e facilitar a aplicação do processo de DFR e principalmente
estabelecer a governança e gerenciamento das ferramentas no processo.
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Quadro 10 - Matriz RACI do Processo de DFR
Matriz de responsabilidades - Processo de DFR
R: Responsável pela realização / A: Aprovador / S: Suporte / I: Informado

Áreas / Departamentos

Fases
do
DFR

Ferramentas de DFR
Engenharia

5 - Validação

4 - Verificação

3 - Análise

2 - Projeto

1 - Identificação

QFD
Benchmarking

Compras /
Qualidade
fornecedor

Equipe
responsável
pelo DFR

S

I

R/A

I

I

I

R/A

I

S

I

I

I

Análise de dados de produtos existentes

S

I

R/A

I

I

I

Definição do objetivo

S

I

R/A

I

I

I

Desenvolver métricas

S

I

R/A

I

I

I

Análise de Lacunas

S

I

R/A

I

I

I

Plano do programa de confiabilidade

I

I

R/A

I

I

I

Revisão do QFD

S

I

R/A

I

I

I

Previsão da confiabilidade

S

I

R/A

I

I

I

Trade-off

R/A

S

S

S

S

I

D-FMEA

R/A

I

S

I

I

I

FTA

R/A

I

S

I

I

I

Avaliação de tolerâncias

R/A

I

I

I

I

I

DRBFM

R/A

I

S

I

I

I

DOE

R/A

I

I

I

I

I

CAE

R/A

I

I

I

I

I

RBD

S

I

R/A

I

I

I

Opinião de especialistas / Análise de riscos

S

S

R/A

S

S

I

Revisão da previsão da confiabilidade

S

I

R/A

I

I

I

Revisão da D-FMEA

R/A

I

S

I

I

I

Análise de estresse-força

R/A

I

I

I

I

I

DOE

R/A

I

I

I

I

I

ALT

R/A

I

S

S

S

I

HALT

R/A

I

S

S

S

I

Análise de degradação

R/A

I

S

S

S

I

Análise do crescimento da confiabilidade

S

I

R/A

S

S

I

DRBTR

S

I

R/A

S

S

I

Análise dos dados de vida

I

I

R/A

I

I

I

Opinião de especialistas / Análise de riscos

S

S

R/A

S

S

I

RDT

S

I

R/A

S

S

I

Validação do processo

S

I

R/A

S

S

I

P-FMEA
6 - Monitoramento e Controle

Manufatura

Integração / Qualidade /
PMO
Confiabilidade

S

I

S

R/A

S

I

HRA

R/A

I

S

I

I

I

FRACAS

R/A

I

R/A

R/A

R/A

I

ESS

R/A

I

S

S

S

I

CEP

S

I

A

R

S

I

ORT

I

I

R/A

I

I

I

Análise dos dados de campo e garantia

I

I

R/A

I

I

I

S

S

S

S

S

R/A

R/A

I

R/A

R/A

R/A

I

Auditorias
Lições Aprendidas

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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A responsabilidade das Lições aprendidas e do método FRACAS na aplicação do
processo de DFR, deve ser de cada uma das respectivas áreas envolvidas, as quais
gerenciam suas ações e registros específicos.
5.5 Processo de validação
Segundo a metodologia DS e conforme previsto no processo da estrutura aninhada,
o modelo do processo de DFR foi apresentado em 10 eventos (9 reuniões e 1
workshop) e validado junto aos principais stakeholders da empresa na qual este
pesquisador desenvolveu a pesquisa desta dissertação.
A validação do modelo foi realizada por meio da aplicação de um questionário,
conforme apresentado no apêndice A. O questionário foi aplicado junto aos
especialistas e gestores das áreas de engenharia, qualidade e confiabilidade da
empresa, no período entre os dias 29/06/17 e 10/07/17.
5.5.1 Resultados do questionário
O questionário foi respondido individualmente por 9 funcionários da empresa
(gerentes, supervisores, analistas e estagiário) envolvidos no processo de
desenvolvimento do produto, representando as áreas de engenharia, qualidade e
confiabilidade. O quadro 11 apresenta as respostas das questões gerais.
Quadro 11 - Respostas das questões gerais

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Conforme as respostas apresentadas no quadro 11, todos os respondentes validaram
o modelo do processo de DFR desenvolvido. Além disso, confirmaram a relevância
da pesquisa, a aplicabilidade do processo de DFR no desenvolvimento de produtos e
em diferentes segmentos industriais.
O quadro 12 apresenta as respostas das questões específicas, em relação à
implantação do processo de DFR na empresa.
Quadro 12 - Respostas das questões específicas
Em relação à implantação do processo de DFR na empresa, identifique dois
aspectos abaixo, os quais podem representar os maiores desafios ou
dificuldades, por ordem de importância (1 e 2):

Priorid. Priorid.
1
2

Pessoas (mudança de cultura, disciplina)

6

2

Know how e maturidade em confiabilidade

1

1

Gestão do conhecimento (base de dados e processo de lições aprendidas robustos)

1

5

Processo (organizar e formalizar a realização das ferramentas e atividades)

1

1

Integração e governança

0

0

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Os resultados das respostas das questões específicas foram apresentados e
detalhados por prioridade nos gráficos 1 e 2.
Gráfico 1 – Desafios para a implantação do processo de DFR (Prioridade 1)

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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No gráfico 1, são apresentados os desafios considerados mais importantes (prioridade
1). Observa-se que o fator relacionado a pessoas (mudança de cultura, disciplina) foi
indicado como o mais relevante. Resultado este que reforça a importância do
envolvimento e treinamento das pessoas para a implantação do processo de DFR,
conforme abordado no artigo I da seção 3.7.
O gráfico 2 apresenta os desafios considerados também importantes (como prioridade
2), para a implantação do processo de DFR.
Gráfico 2 - Desafios para a implantação do processo de DFR (Prioridade 2)

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Observa-se que o fator relacionado à gestão do conhecimento (base de dados e
processo de lições aprendidas robustos) foi indicado pelos respondentes como o mais
relevante. Este resultado revela uma perspectiva alinhada ao estudo apresentado no
artigo III da seção 3.7, o qual destacou a importância da base de dados para o
desenvolvimento do processo de DFR.
Os comentários e sugestões registradas nos questionários não foram inseridos nesta
seção pois não representam uma relação direta com o conteúdo e objetivos desta
dissertação. Porém, devido à relevância, foram considerados na elaboração das
sugestões para trabalhos futuros, apresentadas na seção 6.2.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa buscou apresentar o processo e as ferramentas de DFR
aplicadas durante as etapas de desenvolvimento de produtos, tendo como principal
objetivo a elaboração de um modelo do processo de DFR. O modelo do processo de
DFR foi desenvolvido baseado nos conceitos de desenvolvimento de produtos, na
estrutura de gerenciamento de projetos do PMBOK - 5ª Ed., na modelagem BPMN e
na experiência durante a pesquisa sobre a integração do processo de DFR na
empresa.
A metodologia DS e o método DSR foram muito importantes para a obtenção dos
argumentos necessários para responder à questão central da pesquisa anunciada na
seção 1.1: como implantar ferramentas de confiabilidade de forma integrada ao
processo de desenvolvimento de produtos? Os argumentos e as respectivas
reflexões foram abordados na estrutura aninhada do problema, conforme apresentado
na seção 4.1.
Além disso, buscou-se alcançar os objetivos específicos propostos, cujos resultados
são apresentados a seguir.
 Detalhar o desenvolvimento do processo de DFR;
Resultado: Fases de DFR e momento de aplicação integrado às etapas de
desenvolvimento de produtos, conforme apresentado na seção 3.3, figura 3.
 Apresentar as principais ferramentas de confiabilidade aplicadas no processo de
DFR;
Resultado: Referencial teórico contemplando as fases e as principais
ferramentas de DFR, conforme apresentado na seção 3.3.1.
 Integrar o processo de DFR às etapas de desenvolvimento de produtos e à
estrutura de gerenciamento de projetos, conforme o guia PMBOK - 5ª Ed.;
Resultado: Fases do processo de DFR integradas aos grupos de processos e
áreas de conhecimento da estrutura de gerenciamento de projetos, conforme
apresentado na seção 5.1. Ferramentas de DFR sequenciadas nas fases de
desenvolvimento de produtos, organizadas na modelagem BPMN, conforme
apresentado no modelo do processo de DFR, na seção 5.3.
 Validar o modelo do processo de DFR, conforme estabelecido na DSR;
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Resultado: Modelo do processo de DFR validado por meio da aplicação de
questionário junto à representantes da empresa, conforme apresentado na
seção 5.5.
O desenvolvimento desta dissertação proporcionou reconhecer a importância da
confiabilidade como um requisito dos processos de desenvolvimento de produtos.
Além disso, foi possível observar a complexidade dos processos e atividades
relacionadas à confiabilidade, que devem ser considerados para garantir a
confiabilidade do produto final. Neste contexto, acredita-se que o modelo
desenvolvido, como referenciado do objetivo da pesquisa, poderá contribuir para a
compreensão e integração do processo de DFR em empresas desenvolvedoras e
fabricantes de produtos.
Observou-se também durante a imersão deste pesquisador na empresa que, além
dos desafios citados na validação do modelo, na seção 5.5.1, a integração do DFR ao
processo de desenvolvimento de produtos é um projeto de médio-longo prazo e deve
ser tratado e gerenciado como tal. Dessa forma, sugere-se a seguir algumas ações
que devem ser consideradas para a implantação e aplicação do processo de DFR:
 Definir o plano para a implantação do processo de DFR (incluindo recursos e
disponibilidade necessária da equipe);
 Identificar as áreas envolvidas no desenvolvimento de produtos da empresa. A
integração do processo de DFR nas fases de desenvolvimento de produtos deve
ser realizada com a participação e envolvimento das áreas impactadas;
 Identificar representantes (pontos focais) das áreas que deverão ser treinados.
Formalizar a formação da equipe de DFR;
 Realizar previamente, antes da implantação e integração do DFR, a revisão e o
mapeamento dos processos de desenvolvimento de produtos;
 Promover um treinamento básico para os pontos focais sobre os conceitos e
principais ferramentas de DFR;
 Identificar e priorizar as ferramentas de DFR que poderão ser desenvolvidas,
conforme conhecimento e recursos disponíveis na empresa;
 Identificar os processos e atividades correntes que podem ser relacionadas aos
conceitos de DFR. Estes processos e atividades deverão ser revisados e
melhorados conforme os conceitos de DFR e necessidades específicas;
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 Mapear e integrar o processo de DFR às etapas de desenvolvimento de
produtos. Formalizar as entregas de DFR previstas no novo processo de
desenvolvimento de produtos;
 Elaborar conteúdo de treinamento completo sobre o DFR, incluindo conceitos,
ferramentas e exemplos práticos identificados pela equipe de DFR. Dividir o
conteúdo do treinamento por módulos gerenciais e técnicos;
 Mapear as pessoas a serem treinadas nas áreas (engenheiros, projetistas,
analistas, líderes, etc.), conforme conteúdo gerencial e técnico;
 Criar e manter uma agenda de encontros periódicos (quinzenal, mensal) para a
equipe de DFR, com o objetivo de acompanhar a evolução da implantação do
processo, apresentar resultados de aplicações de ferramentas e auditorias;
 Além dos processos internos de desenvolvimento dos produtos na empresa, o
DFR deve ser incorporado e integrado ao processo de desenvolvimento de
produtos dos fornecedores.
Por fim, destaca-se a diferenciação desta pesquisa na literatura, pela abrangência do
conteúdo técnico relacionado às ferramentas e ao processo de DFR, e principalmente
devido ao ineditismo do modelo apresentado, com a estruturação e sequenciamento
de aplicação das ferramentas de DFR durante as etapas de desenvolvimento de
produtos. Espera-se dessa forma, contribuir para difundir os conceitos de DFR e
facilitar a compreensão e implantação do mesmo nas organizações.
6.1 Limitações da Pesquisa
Este trabalho foi elaborado baseado em várias referências, métodos e modelos
teóricos, porém a pesquisa do processo real de desenvolvimento de produtos limitouse à uma empresa do segmento automotivo, onde ocorreu a imersão deste
pesquisador. Desta forma, mesmo que o modelo tenha sido desenvolvido como um
modelo

genérico,

podem

ocorrer

algumas

diferenças

nos

processos

de

desenvolvimento de produtos, para empresas de segmentos diferentes. Torna-se
assim necessária uma eventual adequação e adaptação do modelo e modelos
complementares, quando da aplicação do processo de DFR em indústrias de
segmentos diferentes.
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Além disso, devido à complexidade e extensão do processo de DFR, não foi possível
realizar uma abordagem profunda do conteúdo de cada uma das ferramentas. As
mesmas foram apresentadas nesta pesquisa de forma que os objetivos e momentos
de aplicação sejam conhecidos, para a definição do processo e seleção das
ferramentas mais adequadas a cada novo projeto.
6.2 Sugestão de Trabalhos Futuros
Como oportunidades para trabalhos futuros que podem ser desenvolvidos baseados
nos conceitos de DFR e na aplicação do modelo, sugere-se:
 Aprofundar uma pesquisa sobre os processos e impactos de ferramentas de
DFR específicas como D-FMEA, DRBFM e CAE nos processos de
desenvolvimento de produtos;
 Realizar uma pesquisa de abordagem quantitativa sobre os resultados de
confiabilidade obtidos com a aplicação do processo de DFR;
 Realizar um estudo comparativo do nível de maturidade em confiabilidade de
empresas e fornecedores, baseado no modelo do processo de DFR proposto;
 Utilizar o resultado das respostas do questionário aplicado nesta pesquisa para
aprofundar novos estudos sobre o processo de DFR;
 Desenvolver um novo modelo do processo de DFR baseado em estruturas
organizacionais menos verticalizadas e na integração à metodologia Agile de
desenvolvimento do produto;
 Desenvolver um novo modelo do processo de DFR integrado a outros processos
e áreas, como o Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) da
engenharia de sistemas.
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APÊNDICE A – Questionário de validação do modelo
Figura 20 - Questionário de validação do modelo do processo de DFR
Análise qualitativa dos objetivos propostos pela pesquisa:
Este questionário enquadra-se numa investigação no âmbito de uma dissertação de Mestrado em Engenharia e Gestão de
Processos e Sistemas, realizada no Instituto de Educação Tecnológica – IETEC. Os resultados obtidos serão utilizados apenas
para fins acadêmicos. O questionário é anônimo, não devendo por isso colocar a sua identificação em nenhuma das folhas
nem assinar o questionário. Não existem respostas certas ou erradas. A sua colaboração para este questionário é de grande
importância, pelo que solicito que responda a todas as questões com a máxima sinceridade. É garantida a total
confidencialidade dos dados obtidos e agradeço desde já a colaboração.
Questões:
1 - O conteúdo da pesquisa apresenta relevância para a compreensão dos conceitos e aplicabilidade do processo de DFR?
( ) Sim

( ) Não

2 - O modelo desenvolvido é aplicável no processo da engenharia de desenvolvimento do produto?
( ) Sim

( ) Não

3 - A divisão por grupos de processos de gerenciamento de projetos e a sequência de aplicação das ferramentas facilita a
compreensão do processo de DFR para a implantação do mesmo?
( ) Sim

( ) Não

4 - O modelo desenvolvido facilita a integração do processo de DFR ao processo da engenharia de desenvolvimento do
produto?
( ) Sim

( ) Não

5 - A matriz de responsabilidades do DFR contribui para a definição da governança do processo de DFR?
( ) Sim

( ) Não

6 - Em relação à implantação do processo de DFR na empresa, identifique dois aspectos abaixo, os quais podem representar
as maiores dificuldades ou desafios, por ordem de importância (1 e 2):
( ) Pessoas (mudança de cultura, disciplina)
( ) Know how e maturidade em confiabilidade
( ) Gestão do conhecimento (base de dados e processo de lições aprendidas robustos)
( ) Processo (organizar e formalizar a realização das ferramentas e atividades)
( ) Integração e governança
Obs: Os aspectos Custo e Prazo não foram relacionados, pois normalmente são drivers de todos as implantações e que
variam conforme situação financeira e necessidades específicas da empresa.
7 - O modelo do processo de DFR poderia ser aplicado em empresas de outros segmentos da indústria?
( ) Sim

( ) Não

Comentários adicionais das respostas / Sugestões:

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

