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Erros Comuns
e Como Evitá-los

Situação de Erro Soluções Possíveis

Revisão de desenho desatualizada
Incluir revisão obrigatória do FMEA
no 4.5.2.1 (especificações de
engenharia) quando um desenho
alterado for recebido.

sem simbologia Informatizar, utilizando um programa
que o faça automaticamente.

RPN errado Usar uma planilha e não um editor
de texto.

Característica de segurança com
severidade baixa

Incluir no procedimento de FMEA
uma tabela de correlação entre
características especiais e
severidade

Uso errado das tabelas (S,O, ou D) Adaptar tabelas para
realidade da empresa

Ação recomendada igual ao
controle atual Revisar FMEA.
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Situação de Erro Soluções Possíveis
RPN  resultante igual (ou maior) que
o inicial

Informatizar e colocar uma "trava"
no programa

Ações temporárias (auditorias
únicas, estudos, etc.) consideradas
como definitivas

Revisar FMEA.

Causa = falha Revisar FMEA.
Ações vencidas sem
acompanhamento

Informatizar e haver uma
"cobrança" do programa.

Responsabilidade e datas "a definir". Revisar FMEA.
Redução de Ocorrência sem ação no
processo ou projeto Revisar FMEA.

Redução de Severidade sem
alteração no projeto Revisar FMEA.

Redução de Detecção através de
treinamento

Revisar FMEA.  (o controle atual já
assume que os inspetores estão
treinados)

Erros Comuns
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Situação de Erro Soluções Possíveis 
Efeitos iguais com índices e 
severidade diferentes Detalhar texto dos efeitos 

Vários controles atuais agrupados 
com somente um índice de detecção 

Separar cada controle com seu 
respectivo índice 

Atribuir ações a etapas fora do 
processo da empresa (por ex.: 
fornecedor) 

Restringir as ações ao processo 
da empresa 

Controles constantes do Plano de 
Controle não aparecem no FMEA Rever todo FMEA. 

Efeitos iguais aos modos de falha Conhecer os efeitos no cliente 
Modos de Falha (Defeitos), Causas e 
Ações tomadas para Reclamações 
não tem reflexo no FMEA 

Incluir no Relatório de Ação 
Corretiva a revisão obrigatório do 
FMEA 
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