
“Se as pessoas estão cometendo erros, é sinal que o 
sistema gerencial está falhando.” 
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“Os Atalhos podem 

ser bons, porém, desde 

que o caminho seja 

seguro” 

Segundo o sistema de gestão 

da qualidade (SGQ referência 

normativa 7.1.4), a 

organização deve estabelecer 

uma abordagem sistemática 

para garantir a qualidade de 

seus produtos, no atendimento 

aos requisitos do cliente. E 

nessa busca por melhores 

práticas, para que as falhas e 

erros humanos nos processos 

industriais sejam erradicados, 

não existem atalhos... se 

partirmos da premissa que a 

esfera das causas de erros 

humanos são maiores do que 

podemos imaginar, qualquer 

tentativa de pegar um atalho, o 

fator “chapeuzinho vermelho” 

pode acontecer; ela ficou 

tentada a pegar um “atalho”, 

para chegar mais rápido na 

casa da vovó, em uma 

“floresta que oferecia vários 

perigos incluindo o lobo mau”, 

e, se não fosse pelos 

conhecimentos de um 

experiente caçador, a pobre 

garotinha seria devorada... 

Então, fica a pergunta: Porque 

os erros ocorrem? Com 

certeza não são apenas por 

causa dos “atalhos”. Na vida 

real, as situações críticas vão 

um pouco mais além dos 

contos de fadas. 

 

Para responder a esta 

pergunta, preciso fazer uma 

outra: “Qual é a base para o 

sistemas de gestão do 

processo, (referência 

normativa 6.4 - ambiente de 

trabalho) utilizado em sua 

empresa?” 

 

“FMEA: Uma 

ferramenta a prova de 

erros?” 
 

Não tem uma resposta 
formulada? Ok, então vamos 
lá. Depois que o erro 
acontece, não adianta chorar, 
gritar, espernear, ofender o 
indivíduo, que aparentemente 
seja a fonte... isso apenas irá 
demonstrar falta de 
maturidade em lidar com as 
limitação e a falta de 
planejamento do processo. 
Dentre as ferramentas para se 
evitar erros, o método 
FMEA (Failure Modes, Effects 
Analysis) é uma abordagem 
que mostra passo-a-passo, 
um caminho para identificar 
todas as possíveis falhas em 
um processo de fabricação, 
gerando uma pré-visualização 
de fases críticas. Porém, 
devido às muitas exigências 
para se preencher esse 
documento, o seguimento 
flexográfico banda 
média/estreita, raramente 
adota o método FMEA , exceto 
quando exigido por uma 

empresa/cliente (a indústria 
automobilística lidera a 
solicitação deste documento). 
Caso a empresa adote a 
norma ISO 9001 como 
referência normativa, o item 
7.1 da norma, faz 
questionamentos 
fundamentais, sobre a 
capacidade da empresa em 
disponibiliza os recursos 
necessários para a execução 
das tarefas, controles e 
rastreabilidade.  
 

“Excesso de 

informação conduz ao 

erro” 
 

Resumindo, existem algumas 
dezenas de ferramentas e 
regras (S&OP, GMP, FIFO, 
BOM, COM, BSC, FEFO, 
SAP, etc., e todos eles com 
suas listas de monitoramento, 
medição e análise...) para que 
o erro humano seja diminuído 
ou erradicado. Tentar absorver 
todos os sistemas seria uma 
insanidade; porém, não fazer o 
necessário baseado nas 
necessidades do processo, 
também o será. Se as pessoas 
estão cometendo erros, é sinal 
que o sistema gerencial está 
falhando. Medidas devem ser 
tomadas em etapas, após a 
identificação da fonte geradora 
do erro. Forte abraço.  
 
Na parte três, iremos falar 
sobre o problema do erro 
“latente” e algumas 
metodologias. Até lá! 
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