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Há alguns anos os Sistemas de Gestão vêm se tornando parte do DNA de um 
número crescente de organizações, particularmente daquelas que se ocupam com 
a sustentabilidade de seus propósitos, missão, valores culturais e visão de futuro.

O mercado tem respondido adequadamente a essa demanda, disponibili-
zando uma ampla gama de modelos de gestão sistêmica, que buscam atender as mais variadas exigências e 
necessidades organizacionais.

Para cada necessidade em especial, há um modelo pertinente. Vejamos:
Quando a questão for gestão das relações com clientes, o modelo indicado é o CRM – Customer Rela-

tionship Management. Porém, se a procura for pelo gerenciamento de novas estratégias de negócio, a opção é o 
BI – Business Intelligence. Caso o problema seja a gestão de pessoas, a proposta é o HCM – Human Capital Ma-
nagement. Todavia, se a empresa estiver interessada em administrar de forma sistêmica sua área de suprimen-
tos, nada mais recomendável que o SRM – Supplier Relationship Management. No caso específico de gestão in-
tegrada de processos empresariais, a sugestão é o ERP – Enterprise Resource Planning; entretanto se quisermos 
avaliar indicadores de desempenho, o BSC – Sistema de Gestão Balanceada de Indicadores é a melhor escolha. 
Há que se considerar ainda o SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade, preconizado pelas normas NBR ISO série 
9000, bem como se o desafio for padrão de gerenciamento Classe Mundial, o MEG – Modelo de Excelência de 
Gestão proposto pela Fundação Nacional da Qualidade é, sem dúvida, o melhor caminho.

Como vemos, há variadas opções de sistemas de gestão, tanto que as empresas não têm enfrentado difi-
culdades em escolher um modelo customizado para suas necessidades. Um desafio, entretanto, se impõe em 
meio a tantas opções: “...como implantar de forma eficaz o modelo escolhido?”  Ledo engano é imaginar que a 
maior dificuldade encontrada no processo de implantação esteja na complexidade estrutural, metodológica ou 
programática dos modelos sistêmicos disponíveis.

Experiências práticas têm mostrado que a adoção de um Sistema de Gestão independe do tamanho da 
empresa ou de sua constituição (privada, pública ou mista). A eficácia da implantação requer, na verdade, uma 
estratégia bem elaborada, a começar por ações educativas que antecedam a qualquer iniciativa de capacitação 
ou desenvolvimento de habilidades na condução do Sistema.

Definido o modelo de Gestão a ser adotado, recomenda-se a elaboração de um Plano de Ação modular 
que se inicie por um processo educativo abrangendo todos colaboradores - sem exceção - quer estejam direta 
ou indiretamente envolvidos no programa. Educar, nesse caso, consiste na difusão e compreensão dos concei-
tos, princípios e fundamentos do Sistema em questão, além da definição clara das responsabilidades tanto no 
âmbito das atribuições individuais, quanto nas interfaces departamentais.

Na prática, esse processo educativo pode ser difundido por meio de palestras, reuniões ou workshops, 
conduzidos por especialistas. Somente após a clara sensibilização das pessoas para adoção do Sistema, é que o 
módulo subsequente - de treinamento em habilidades – deverá entrar em ação, oportunidade em que se proce-
de a familiarização com ferramentas, procedimentos e metodologia do Sistema.

Para muitos pode parecer uma perda de tempo o investimento em alinhamento conceitual prévio, porém 
essa é a garantia de aderência, de base sólida e sustentação do processo. Cumprido os dois módulos do Plano de 
Ação (educação e capacitação) o caminho estará livre de resistências, melindres, susceptibilidades e outras bar-
reiras comportamentais que comumente se verificam em ambientes carentes de informação e conhecimento.

Enfim, a questão das estratégias e o consequente êxito na adoção de um Sistema de Gestão estão grande-
mente relacionados ao comportamento das pessoas e à maneira como aderem ao modelo proposto.

Assim, ao nos depararmos com o desafio de adotar um novo Sistema de Gerenciamento, precisamos estar cons-
cientes de que a ação sobre o comportamento humano precede o domínio do conhecimento de técnicas ou metodologias.
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1. Introdução

1.1 A certificação
Na busca pela certificação do IAE na norma 

NBR 15100, duas divisões (Divisão de Química - 
AQI e Divisão de Sistemas de Defesa - ASD) e uma 
coordenadoria (Coordenadoria de Garantia da Qua-
lidade e Confiabilidade Espacial – SESP-GQ) assu-
miram um papel histórico: representar o Instituto de 
Aeronáutica e Espaço (IAE) na primeira auditoria 
realizada por um órgão certificador com esta fina-
lidade. 

Este órgão, no nosso caso, é o IFI (Instituto 
de Fomento Industrial) que ao realizar a prévia em 
2009, considerou os setores citados acima, em con-
dições de receber a auditoria de certificação. Estava 
então, estabelecido o ponto de partida para atingir 
tal objetivo em 2010. 

Como estratégia, a gestora da qualidade, Tecno-
logista Delma Felício, solicitou que a AQI, a ASD e a 
SESP-GQ avaliassem seus escopos, oferecendo-lhes 
a oportunidade de optar por  restringi-los. Uma vez 
decidido que os escopos seriam mantidos na totali-
dade, algumas reuniões foram realizadas no intuito 
de alinhar os manuais da qualidade (MQs). Com tais 
informações, a gestora revisou o Manual da Gestão 
da Qualidade do IAE (MGQIAE) e assim o escopo 
do Instituto ficou estabelecido como sendo:
	Pesquisa, Desenvolvimento e Ensaios de prope-

lentes sólidos compósitos e proteções térmicas;
	Carregamento de envelopes motores;
	Pesquisa e Desenvolvimento de Sistemas de 

Defesa Aeronáutico;
	Inspeção dimensional,
	Testes não destrutivos,
	Calibração e manutenção de instrumentos di-

mensionais,
	Estocagem de peças de foguete,
	Apoio à confiabilidade;
	Inspeção de recebimento de matéria prima me-

cânica referente à área espacial.

A data da auditoria foi então, agendada para 
o período de 7 a 11 de Julho de 2010 e três equi-
pes de auditores coordenadas pelo auditor lider 
Tecnologista Luciano Pereira de Souza (nove pro-
fissionais), visitaram a AQI, a ASD e a SESP-GQ 
procurando evidências de atendimento à NBR 
15100:2004. 

As equipes, constituídas de dois a três audito-
res e cada uma com um auditor líder,  realizaram a 

auditoria “por processos”. Coube ao Tecnologista Luciano, 
auditar a Alta Direção representada pelo Diretor do 
IAE, Brigadeiro Francisco Carlos de Mello Pantoja, 
e a Tecnologista Delma, na seção 5 da norma: “Res-
ponsabilidade da direção”. 

Os auditores apontaram seis não conformida-
des (NC) e quatro observações e em termos de pon-
tuação geral, o IAE alcançou 89,8 pontos em 100 
possíveis.

As NCs foram tratadas no prazo de 90 dias a 
contar da data de auditoria, sendo que havia a pos-
sibilidade de solicitar uma única  prorrogação de 60 
dias. Cada registro foi preenchido pelos auditados 
informando a(s) causa(s)-raíz(es) da NC (identifi-
cação e análise), correção e ações corretivas imple-
mentadas. 

Como se sabe, a discussão e o entendimento da 
causa-raiz demanda esforço e comprometimento dos 
auditados para que o tratamento seja eficaz. Além 
disto, as evidencias dos tratamentos estabelecidos 
devem ser bastante consistentes, de modo que per-
mitam ao auditor concluir pela eficácia dos mesmos.

 
2. Condução da auditoria de certifi-

cação

2.1 Auditoria na AQI
Em 2010, foram registradas cinco NCs e quatro 

observações (oportunidades de melhoria) na AQI. 
Dentre as NCs apontadas, quatro foram classificadas 
como menores (que não se referem a requisitos-cha-
ve) e uma na categoria maior (na seção 7.6, referente 
à calibração de instrumentos de medição). 
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As NC menores foram apontadas nas seções: 
4.2.3 – Controle de Documentos, 7.5.1 – Controle de 
produção e fornecimento de serviço, 7.5.5 – Preser-
vação do produto e 8.2.3 – Medição e Monitoramen-
to de processos. 

A análise das causas das NCs realizada pelo 
Elo da Qualidade e Elos Setoriais da AQI indicou a 
necessidade de um maior envolvimento de todos no 
processo de manutenção do SGQ. E embora esforços 
neste sentido já viessem sendo envidados como, por 
exemplo, as visitas periódicas da chefia da divisão aos 
setores, a AQI estabeleceu mais uma figura no seu 
SGQ : o Gerente da Qualidade da 15100. Sua atuação 
é a de agente facilitador do SGQ, com as atribuições 
de, entre outros exemplos, verificar em seus setores 
se a última versão de procedimentos/ manuais/fichas 
está disponível e sendo utilizada, alertar seus colegas 
no sentido de evitar que registros apresentem cam-
pos em branco ou rasuras, zelar para que os produ-
tos químicos estejam devidamente identificados no 
que tange a status e validade, assim como seu correto 
armazenamento e certificar-se de que os pedidos de 
serviço estão sendo analisados criticamente.

A favor do SGQ da AQI, os auditores apontaram 
como pontos fortes: a transparência nas informações 
no sentido de evidenciar o atendimento à norma, en-
volvimento de todos os servidores, incluindo a che-
fia da divisão, e o comprometimento com o SGQ. De 
fato, durante a auditoria pode-se evidenciar o fluxo 
das informações, além do empenho dos servidores 
em encontrar soluções de melhoria do SGQ e em 
apresentar evidencias de conformidade. 

FOTO 1 – Auditoria na AQI, 2010. Da esquerda para a direita: 
auditor Antônio Carlos, doutora Rita, auditor João Paulo; em  
baixo: doutora Denise, Tecnologista Hilzette, Técnico Juliano, 
Tecnologista Lucy e doutora Vera. Em cima: doutor Luís Cláu-
dio, Pesquisadora Maria Cecília e auditor Itamar.
Fonte: Laboratório de Fotos do IAE, 2010.

2.2 Auditoria na ASD
Na ASD, foi encontrada uma não conformida-

de no item 7.4.3 “Verificação do Produto Adquirido”, 
classificada como não conformidade menor. Tal ocor-
rência foi relatada também na última auditoria interna 
do IAE, realizada um mês antes da auditoria do IFI. 
Ambas não conformidades foram aplicadas ao mes-
mo item da norma, porém em diferentes evidências 
objetivas, o que implicou em uma atenção mais crite-
riosa da divisão, que realizou o processo de tratamento 
desta NC, detectando a causa-raiz e tomando as ações 
necessárias para que a mesma não volte a ocorrer. 

Os auditores relataram como ponto forte da 
ASD o processo de tratamento de não-conformida-
de, principalmente no trabalho de identificação da 
causa-raiz. Outro ponto forte é a estrutura do geren-
ciamento dos projetos, TROCANO, BPEN e THOR, 
que excederam as expectativas da NBR 15100.

FOTO 2 – Auditoria na ASD, 2010. Da esquerda para a direita: 
Major Taranti, Tenente Coronel Fonseca, Tenente Reis, audito-
res Graziela, Fernando e Marcos, Tecnologistas Baruel, Junior, 
Yukari e Delma.
Fonte: Laboratório de Fotos do IAE, 2010.

Uma das maiores dificuldades encontradas 
na ASD é a mudança de cultura, situação comum 
à grande parte do IAE. Porém, este problema vem 
sendo reduzido na divisão, com o comprometimento 
nítido da Alta-Direção da ASD e conseqüentemente, 
dos seus servidores.

2.3 Auditoria na SESP-GQ
A SESP-GQ foi auditada pela Tecnologista Lu-

ciane de Oliveira Cunha, auditora líder desta equipe, 
e pelos Tecnologistas Sergio e João Carlos Matarezzi, 
este último como especialista em inspeção não des-
trutiva. Não foram encontradas não conformidades 
e nem feitas observações ao SGQ da coordenadoria. 
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Os pontos fortes apontados foram o envolvi-
mento de todos, a transparência nas informações e a 
prontidão nas respostas. 

Mesmo não havendo nenhuma não conformi-
dade e observações apontadas, as auditorias promo-
vem uma auto avaliação do sistema, com a identifica-
ção de pontos de melhoria que facilitam as atividades 
rotineiras e a manutenção do SGQ como um todo.

FOTO 3 – Auditoria na SESP-GQ, 2010. Da esquerda para a di-
reita: Tecnologista Hernandes, doutor Sílvio Fazolli, auditor Ma-
tarezzi, Tecnologista Maria Alice e auditora Luciane.
Fonte: Arquivo da SESP-GQ, 2010.

3. Auditoria de manutenção e con-
siderações Finais
Após a avaliação das tratativas realizadas para 

sanar as NCs, os auditores retornaram à AQI em 
04/11/10, no intuito de verificar a eficácia das ações to-
madas, principalmente da não conformidade maior. Ao 
constatarem o atendimento ao requisitos, recomenda-
ram a certificação do IAE na NBR 15100:2004.

FOTO 4 - Certificado de conformidade com a NBR 15100, rece-
bido pelo IAE em dezembro de 2010.

Tal certificação tem validade por um perí-
odo de três anos, com auditorias de manutenção 
anuais. Em junho de 2011, foi realizada a primei-
ra auditoria de manutenção, em que as seções 
da norma foram mais rigorosamente auditadas. 
Nesta ocasião, com a inclusão da Divisão de Me-
cânica (AME) no processo, o escopo do IAE foi 
ampliado para incluir o planejamento, a progra-
mação e o controle da fabricação mecânica de 
componentes aeroespaciais. Os auditores relata-
ram seis NCs e o IAE tem 60 dias para tratá-las. A 
exemplo do que ocorreu em 2010, ao final deste 
prazo haverá a avaliação da eficácia das tratativas 
e o auditor líder confirmará, ou não, a manuten-
ção da certificação. 

Em 2012, ocorrerá a auditoria de recertificação 
e nesta ocasião será utilizada a nova revisão da nor-
ma (NBR 15100:2010) como critério de auditoria. 
Cabe então, ao IAE preparar-se adequadamente para 
o atendimento à esta versão.

A importância da certificação do IAE na 
NBR 15100 cresce na medida em que permite ao 
Instituto aumentar sua visibilidade no panorama 
mundial, no caminho que se almeja: a excelência 
no atendimento aos requisitos do setor aeroespa-
cial e pelo fato de que somos a única instituição 
pública no Brasil a receber esta certificação até o 
momento. 

Assim sendo, na tentativa de colaborar 
para o sucesso deste desafio, sugere-se que haja 
uma verba permanente destinada às atividades 
da área da qualidade contemplando, por exem-
plo, a calibração de instrumentos de medição, a 
participação em programas interlaboratoriais, 
cursos, eventos internos e congressos nesta 
área, e assim, fortalecer o SGQ do Instituto 
como um todo.

Referência
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS. NBR15100: Sistema da qualidade 
– Aeroespacial – Modelo para garantia da qua-
lidade em projeto, desenvolvimento, produção, 
instalação e serviços associados. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2004.
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Qualidade e sucesso organizacional:
O sucesso de uma Organização está relaciona-

do com sua habilidade em atender as necessidades 
e expectativas dos clientes e partes interessadas de 
forma equilibrada em longo prazo. Para tanto, é ne-
cessário uma gestão eficaz por meio da consciência 
do ambiente organizacional, pelo aprendizado e pela 
introdução de melhorias ou inivações – ou ambas 
(Hayrton, 2011). As ferramentas e metodologias da 
qualidade contribuem para esta gestão quando o sis-
tema de gestão é estrururado, com mecanismos ca-
pazes de medir e avalir em qualquer momento, refle-
tindo a realidade e possibilitando definir estratégias 
para melhoria dos processos. (Amorim, Carvalho, 
Lima; 2009).

A cultura organizacional é a base da estrutura-
ção da Organização cujo objetivo é garantir o cum-
primento dos objetivos estabelecidos no planeja-
mento estratégico. Para que esta estrutura funcione, 
é necesssário criar um modelo de gestão consisten-
te. Gerir bem e estrategicamente depende de ações 
como: definir metas, implementar e operar um pla-
no de ação, detectar possíveis falhas antes que elas 
ocorram, verificar os resultados obtidos e atuar sobre 
eles, dentre outras ações.

A norma NBR ISO 9004, coerente com a NBR 
ISO 9001 e compatível com outras normas de siste-
ma de gestão, é ferramenta importante para a análi-
se crítica do nível de maturidade da Organização. O 
Anexo A é uma ferramenta para que as organizações 
se autoavaliem os seus pontos fortes e fracos, para 
determinar o seu nível de maturidade e para iden-
tificar oportunidades de melhoria e inovação. No 
Anexo B há uma descrição dos princípios de gestão 
da qualidade que são os fundamentos das normas 
de gestão da qualidade. O Anexo C apresenta uma 
correspondência, seção por seção, entre a a ISO 9001 
:2008 e a ISO 9004.

A aplicação desta norma – considerada como 
um “Manual de Boas Práticas de Gestão” – conduzi-
rá as Organizações a resultados sustentados capazes 
de garantirem sua perenidade, por meio de ações do 
autodiagnóstico.

O que vem a ser um processo madu-
ro?

Para Siqueira (2005) processo maduro é 
aquele explicitamente definido, gerenciado, me-
dido, controlado e eficaz. Acrescenta que Orga-
nizações maduras fazem suas atividades de for-
ma sistemática e com métodos documentados 
de realizar suas atividades, atingindo objetivos 
de qualidade, prazos e custos de forma consis-
tente e eficiente. São características destas Or-
ganizações:
•	 compreender e satisfazer as necessidades e ex-

pectativas das partes interessadas;
•	 monitorar as evoluções da organização;
•	 identificar as eventuais  áreas de melhoria e de 

inovação;
•	 definer e desdobrar as estratégias e as políticas;
•	 fixar e desdobrar os objectivos pertinentes;
•	 gerir os processos e os recursos;
•	 mostrar confiança nos seus colaboradores, de-

senvolver a sua motivação, o seu envolvimento 
e um compromisso acrescentado;

•	 estabelecer relações mutuamente benéficas com 
fornecedores e outros parceiros.

As Organizações imaturas obtêm os resultados 
graças a esforços heróicos de indivíduos que criam 
abordagens espontaneamente, não pensam em ter-
mos de processos, seus métodos variam conforme 
as circunstâncias e as pessoas que executam as ta-
refas e, em muitos casos, a qualidade não é a dese-
jada e os prazos e custos podem ser maiores que os 
planejados.

Como é estruturado o Modelo de Ma-
turidade de Processos?

O modelo é esruturado em cinco níveis, cada 
um formado por um conjunto de atributos que ca-
racteriam o estágio da capacidade dos processos 
(Figura 1).

A ISO 9004 como Suporte para a 
Melhoria Contínua dos Processos

Delma Felicio - delmadf@iae.cta.br
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A avaliação de cada processo selecionado é feita 
pela comparação das práticas atuais com os atributos 
de cada nível de maturidade. O Modelo de Maturida-
de considera que um processo é constituído de dois 
tipos de atividades (Figura 2): 

1. Práticas básicas: atividades essenciais e caracte-
rísticas do processo, diretamente direcionadas 

para o seu propósito e que contribuem para a 
realização de seu produto; e

2. Práticas gerenciais: atividades necessárias para 
gerenciar um processo e melhorar sua capacida-
de de atingir os resultados desejados. Apóiam a 
implementação ou o gerenciamento do proces-
so e podem ser aplicadas a qualquer processo.

Figura 1: Graduação dos níveis de maturidade de desempenho
Fonte: NBR ISO 9004:2000 – Anexo A, tabela A.1, 2000

 
Figura 2: Processo de Avaliação da Maturidade
Fonte: Siqueira, 2005
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A avaliação é realizada por equipe treinada que, 
mediante entrevistas e exame de documentos (polí-
ticas, procedimentos, planilhas, e outros) compara a 
adequação das práticas atuais com os atributos de cada 
nível de maturidade. Os resultados de cada processo 
avaliado são apresentados numa escala que mostra o 
grau de adequação das práticas básicas e gerenciais. 

Onde o IAE se enquadra neste contexto?
O grupo que trabalha no sistema de gestão da qua-

lidade do IAE iniciou o conhecimento da NBR ISO 9004 
para utilizá-la como ferramenta de melhoria contínua 
por meio de ações sobre os pontos fracos identificados.

Algumas ações serão necessárias para concreti-
zar a implantação desta ferramenta:
•	 Adequar o Anexo A da norma NBR ISO 9004 à 

NBR 15100, norma utilizada no Instituto;
•	 Formar e uniformizar conceitos e conhecimen-

tos da equipe que realizará a avaliação;
•	 Capacitar para agir sobre os pontos fracos;
•	 Monitorar a eficiência das ações propostas.

Uma Visão de Futuro...
A partir das ações que resultam destas avalia-

ções, é possível melhorar o sistema de gestão de for-
ma objetiva e consistente. 

Figura 3: Ciclo de aprendizado
Fonte: GesPública, 2010

Desta forma, o próximo passo da melhoria con-
tínua é aplicar o instrumento utilizado para avaliação 
e melhoria da gestão das Organizações públicas que 
participam do Programa Nacional de Gestão Públi-

ca e Desburocratização – GesPública. É um modelo 
de excelência em gestão – “estado da arte” em gestão 
contemporânea – de padrão internacional, alicerça-
do aos princípios constitucionais da natureza públi-
ca, cujo objetivo é aumentar a eficiência, eficácia e 
efetividade das ações executadas (GesPública, 2010).

Para compreender e auxiliar neste desafio, o 
DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Ae-
roespacial) conta com o apoio da ABIPTI (Associa-
ção Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnoló-
gica), cujo objetivo é fortalecer o setor tecnológico 
brasileiro. Por meio da inscrição de seus Institutos 
nesta associação, estes podem participar e adquirir 
conhecimento e esclarecimentos para obtenção de 
uma visão sistêmica do Modelo de Excelência da 
Gestão com base nos critérios da Fundação Nacio-
nal da Qualidade (FNQ). Esta participação da alta 
administração propicia um ambiente propício à ino-
vação e ao aperfeiçoamento constantes, à gestão do 
conhecimento, ao aprendizado organizacional, ao 
desenvolvimento da capacidade da Organização se 
antecipar e se adaptar com agilidade às mudanças.

O IAE – especificamente – pode aproveitar des-
ta experiência de crescimento quando de sua parti-
cipação no ciclo 2010. Por meio de troca de experi-
ência com outras Instituições, aprimorou seu plane-
jamento estratégico, conheceu e está implantando o 
SIGTEC e busca a excelência do seu Sistema de Ges-
tão da Qualidade.
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Mas, como avaliar seu grau de matu-
ridade?

Como saber se um novo material, ou um 
novo equipamento, está suficientemente desen-
volvido para ser utilizado em uma missão aérea, 
de defesa ou espacial? E mais ainda, como co-
municar a diferentes grupos o nível de desenvol-
vimento de determinado item?

Na tentativa de responder essas perguntas 
surgiu na NASA, na década de 1970, uma pri-
meira definição de TRL – Technology Readiness 
Levels, que em português têm sido denominados 
de Níveis de Maturidade Tecnológica, manten-
do, contudo, a sigla TRL. A definição original 
incluiu sete níveis de maturidade, mais tarde ex-
pandidos para nove níveis. 

A idéia de atribuir níveis de maturidade 
para tecnologias foi documentada pela primeira 
vez por Sadin, Povinelli & Rosen (1989), no ar-
tigo The NASA technology pushs towards future 
space mission systems. E, na década de 1990, a 
literatura menciona que a Força Aérea ameri-
cana adotou o uso da métrica TRL no acompa-
nhamento de vários de seus programas (Chase; 
1991). Em 1995, John Mankins, da NASA, pu-
blicou um artigo bastante difundido, propondo 
uma descrição mais detalhada de cada um dos 
nove níveis de maturidade tecnológica: Techno-
logy Readiness Level – A White Paper.

Mais recentemente, o Departamento de 
Defesa Americano desenvolveu um guia deta-
lhado para utilização de TRL no “DOD Tech-
nology Readiness Assessment (TRA) Deskbook” 
(2009).

Atualmente, diversas organizações gover-
namentais e empresas privadas americanas, ou 
não, dentre elas a ESA - Agência Espacial Euro-
peia, utilizam a métrica TRL para avaliação do 
grau de maturidade de tecnologias em desenvol-
vimento, para a tomada de decisão quanto à in-
corporação dessas tecnologias em seus sistemas 
e subsistemas.

Um dos comitês técnicos da International 
Organization for Standardization - ISO - tra-
balha atualmente no documento Space System 
– Definition of The Technology Readiness Levels 
(TRL) and their criteria of assessment que deve-
rá, no futuro, tornar-se mais uma norma para 
padronização de linguagem na área espacial.

Para melhor entender os níveis de maturi-
dade tecnológica e seu critério de avaliação, é 
preciso ter em mente as definições de tecnologia 
e maturidade tecnológica e a diferença sutil en-
tre essas e a engenharia. 

Tecnologia é a aplicação do conhecimento 
científico, ferramentas, técnicas, artes, sistemas 
ou métodos de organização com o objetivo de 
resolver um problema ou servir para algum pro-
pósito, especialmente industrial ou comercial. 
Nesse contexto, a tecnologia pode ser antiga (an-
tiquada), de prateleira (comercial) ou nova (em 
diferentes níveis de maturidade) (Bilbro, 2007).

A tecnologia de um elemento, destinado a 
uma aplicação, é declarada madura quando o 
conjunto de processos para o projeto, fabrica-
ção, teste e operação do elemento foi desenvol-
vido e, além disso, o elemento atende a um con-
junto de requisitos de desempenho no ambiente 
operacional real. 

A engenharia faz uso da tecnologia e com-
preende todo o corpo de métodos e materiais 
usados para atingir objetivos industriais e co-
merciais.

Desenvolvimento tecnológico pode ser me-
lhor distinguido de engenharia no que ele requer 
de aventuras no reino do desconhecido, o que vai 
além da habilidade individual de fazer julgamen-
tos embasados em experiência ou bom senso. 

Embora pequenas, são observadas algumas 
diferenças nas definições dos Níveis de Matu-
ridade Tecnológica usadas pelas diversas orga-
nizações. Reproduzimos, a seguir, aquela mais 
difundida que é utilizada pela NASA (Tabela 1).
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Tabela 1 - Definições dos níveis de maturidade tecnológica (Adaptado de (3)).

TRL DEFINIÇÃO
1 Princípios básicos observados e documentados.
2 Conceito tecnológico e/ou aplicação formulados.
3 Prova de conceito, experimental e analítica, da função crítica e/ou característica.
4 Validação funcional do componente e/ou “breadboard” em ambiente de laboratório.
5 Validação funcional do componente e/ou “breadboard” em ambiente de relevante.
6 Demonstração do modelo ou protótipo do sistema/subsistema em ambiente relevante.
7 Demonstração do protótipo do sistema em ambiente espacial.
8 Sistema real completo e qualificado em vôo por meio de testes e demonstração.
9 Sistema real testado em vôo por meio de operações com missão alcançada.

O principal objetivo do uso dos Níveis de Ma-
turidade Tecnológica é o de ajudar o gestor a tomar 
decisões sobre o desenvolvimento e a transferência 
de tecnologias. Sua utilização trás muitas vantagens, 
como permitir um entendimento comum ou único 
do status da tecnologia, facilitar o gerenciamento do 
risco em projetos que incluem desenvolvimento tec-
nológico, poder ser usado na tomada de decisão sobre 
fomento tecnológico e transição entre tecnologias.

A Figura 1, adaptada de Comstock e Scherbenski 
(2008), ilustra de maneira clara as diferentes fases do 
desenvolvimento de uma nova tecnologia até sua in-
tegração em um sistema. A fase de P&D é como um 
bosque tranquilo, percorrido com menos dificuldades e 
quando ainda não se tem uma missão específica defini-
da para a nova tecnologia ou requisitos de desempenho 
estabelecidos. É uma fase de prospecção tecnológica.

O “vale da morte” representa uma fase do tra-
balho que muitas propostas de novas tecnologias 
não conseguem vencer. Especialmente nesta fase é 
definido se a tecnologia viverá ou morrerá, porque 
o desenvolvimento deve progressivamente passar 
de um projeto conceitual com requisitos de de-
sempenho preliminares, testados em laboratório, 
que podem atender diversas missões, para um mo-
delo capaz de demonstrar desempenho especifica-
do, em ambiente relevante, para uma determinada 
missão, em relação a todas as funções críticas. Se 
o projeto não for capaz de passar por esses testes, 
não prosseguirá para a terceira fase, representada 
por um pomar, que é a fase de aperfeiçoamento 
do sistema para qualificação e testes em ambiente 
operacional. Frutos do trabalho já começam a ser 
colhidos, com rumo à inovação.

Figura 1: Níveis de Maturidade Tecnológica e o “Vale da Morte”(adaptada de Jefferson Rodrigues Tavares).
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Qual a importância de se fazer a ve-
rificação da maturidade tecnológica 
sistematicamente nos projetos de 
P&D&I?

Verifica-se que esta é uma ferramenta im-
prescindível na correta tomada de decisão por 
parte dos gestores de uma organização, dos fi-
nanciadores de projetos de P&D&I e mesmo 
dos pesquisadores e desenvolvedores de tecno-
logias.

A análise da maturidade tecnológica ao iní-
cio de um projeto de desenvolvimento dá ao res-
ponsável pelo projeto a noção exata de quão dis-
tante o resultado desejado está, e quais os passos 
necessários para atingir a maturidade desejada, 
necessária ou requerida.

O conhecimento do nível de maturidade 
tecnológica em que se encontra um determina-
do elemento facilita o entendimento pelos inte-
ressados das reais possibilidades de aplicação da 
nova tecnologia dentro de restrições de custo, 
prazo e esforço.

Em muitos aspectos, o risco tecnológico 
pode ser considerado como parte do gerencia-
mento de risco e desta forma a análise da matu-
ridade tecnológica deve ser um dos componen-
tes principais da análise de risco.

As expectativas dos interessados na tecno-
logia (stakeholders) e os recursos dos desenvol-
vedores, especialmente aqueles necessários para 
o desenvolvimento da tecnologia necessária 
para atender aos requisitos do projeto, normal-
mente não combinam, o que acaba por causar 
atraso no prazo e aumento do custo de desen-
volvimento. A correta avaliação da maturidade 
tecnológica inicial e da pretendida tendem a mi-
nimizar esse problema.

Se os requisitos de um projeto são defini-
dos sem o completo entendimento dos recursos 
exigidos para a realização do desenvolvimento 
tecnológico necessário, o projeto entra em ris-
co. A avaliação da maturidade tecnológica deve 
ser feita iterativamente até que os requisitos e 
os recursos disponíveis estejam alinhados com 
a política de risco aceitável.

Os Níveis de Maturidade Tecnológica 
(TRL) representam uma maneira sistemática 
de avaliação da maturidade de uma determi-
nada tecnologia e uma maneira consistente de 
comparar a maturidade de dois tipos diferen-
tes de tecnologia. No entanto, o TRL não é su-
ficiente para prever o esforço (tempo, equipe 
e custo) necessário para avançar na direção 
de um nível mais alto de maturidade, o que é 
dependente de cada tecnologia em particular. 
Medidas adicionais são necessárias para se 
obter essa resposta.
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1 Introdução
Em 2006, o IAE deu início a implantação da 

norma NBR 15100 – Sistema da Qualidade  Aeroes-
pacial em todas as suas Divisões e Coordenadorias. 
Embora cada Divisão/Coordenadoria possua ca-
racterísticas próprias, muito do aprendizado de um 
setor pode ser inteiramente aproveitado por outro. 
Com este enfoque, este artigo foi elaborado e apre-
senta 2 pontos de discussão: a atribuição de metas 
que devem ser estabelecidas e a redução do tempo 
que ocorre em uma atividade com o passar do tem-
po e seus efeitos no cronograma. No caso da atri-
buição de metas foi usado como exemplo o índice 
de não conformidade admitido como aceito para os 
trabalhos realizados e o índice de erro admitido no 
inventário. O exemplo de redução do tempo é a ex-
periência ocorrida no setor de calibração de instru-
mentos de medidas dimensionais. Ainda neste artigo 
é abordada a participação destes 2 pontos na análise 
de dados realizada na SESP-GQ (Figura 1). 

Figura 1 – Servidores da SESP-GQ
Fonte: Arquivo da SESP-GQ, 2011.

Atribuição de Metas e Redução de 
Tempo das Atividades

Maria Alice Carneiro – mariaalicemac@iae.cta.br
Silvio Fazolli – fazollisf@iae.cta.br

2 Atribuição de metas
Atribuir uma meta não é uma tarefa muito óbvia. 

O valor desejado em alguns quesitos é o zero – exem-
plo, o índice de não conformidades – enquanto em 
outros é 100%, por exemplo, o índice de atendimento 
aos clientes. Porém, a experiência nos leva a admitir 
que vá ocorrer algum desvio indesejado ao longo do 
ano e estas metas com valores extremos são difíceis 
de serem atingidas. Metas não atingidas também apre-
sentam 2 lados opostos: de um ajudam na implemen-
tação da filosofia de melhoria contínua, por outro lado 
podem agir como fonte de desestímulo para a equipe 

que não a atinge em anos seguidos. Para apoiar esta 
discussão, serão utilizadas duas metas em dois setores 
distintos da SESP-GQ com uma exposição de motivos 
e discussão de sua implementação.

2.1 Índice de não conformidade 
Índice de não conformidade é a razão entre 

o número de trabalhos não conforme (inspeções/
calibrações) ocorrida durante um ano e o número 
total de trabalhos (inspeções/calibrações) realiza-
dos durante este mesmo ano. É calculado da se-
guinte forma:

 

núm.  de trabalhos não conforme no ano  
Inc =                                         X 100% 

número total de trabalhos no ano  
 (1)                  

onde: Inc = índice de não conformidade anual usado como referência.

13
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A meta desejada para este quesito é zero; po-
rém, inicialmente foi admitido como 1% o limite 
para as não conformidades ocorridas nos setores da 
SESP-GQ, sendo que quanto menor melhor. Findo 
os 3 primeiros anos, em nenhum deles o limite foi 
superado e era consenso de toda a equipe que o valor 
fixado não estava agindo como fonte de pressão para 
melhoria interna. Frente a este fato, optou-se por re-
ver este valor limite.

O novo valor limite deveria então, conter 2 
qualidades: ir na direção do valor desejado – 0% - 
e agir como fonte de pressão para melhoria interna. 
O critério usado para determinação do novo limite 
foi então a média aritmética do valor encontrado nos 
últimos 3 anos.

O valor médio encontrado nos 3 anos foi arre-
dondado matematicamente e para que a meta agisse 
como agente motivador e aliado a filosofia de melho-
ria contínua, foi adotado o valor de 0,5%. 

Passado alguns períodos, foi observado que 
houve a superação do índice de 0,5% em alguns pe-
ríodos e outros em que ele não foi atingido. Em am-
bos os casos a diferença, em módulo, do valor para a 

meta se mostrou menor do que a diferença quando o 
valor era de 1%. 

Promover outra mudança no valor do índice de 
não conformidade admitido para os serviços pres-
tados na SESP-GQ é motivo de discussão em toda 
reunião de análise crítica.

2.2 Índice de erro admitido no inventário 
de peças de foguete
A meta desejada para este quesito também é 

zero. Porém, inicialmente, foi admitido como 5% o 
limite a ser obedecido para o erro no inventário de 
peças de foguete armazenadas na SESP-GQ. 

Embora aparentemente alto, foi admitido 
este valor por circunstâncias como: local provi-
sório, sistema de controle antiquado, quantidade 
de funcionários insuficiente e falta de histórico. 
Após 3 anos de acompanhamento, também op-
tou-se por rever este valor e também foi utilizado 
como referência a média aritmética dos 3 últi-
mos anos. O resultado, εinv, anual é obtido com a 
equação (2) abaixo.

(2)

                              qtde de erros 
εinv  
                        qtde de itens inventariados

=                                                                  X 100%

onde: εinv = erro no inventário.

O valor médio encontrado nos 3 primeiros 
anos, também foi arredondado matematicamente e 
foi adotado o valor de 3,0%. 

Passado alguns inventários, a meta de 3% não 
foi atingida; e neste caso também, a diferença em 
módulo, do valor para a meta se mostrou menor do 
que a diferença quando o valor era de 5%. 

Promover outra mudança no valor do índice de 
não conformidade admitido para os serviços pres-
tados pela SESP-GQ é motivo de discussão em toda 
reunião de análise crítica.

3 - Redução do tempo das atividades
O setor de calibração de instrumentos de medi-

das dimensionais iniciou suas atividades já com um 
grande déficit, pois a quantidade de instrumentos a 
calibrar era grande, os procedimentos não estavam 
acabados ou não estavam formalizados ou mesmo 
não existiam. Este cenário fez com que a fila de um 

instrumento de medida a ser calibrado fosse grande, 
chegando a mais de 6 meses.

Como suporte para as decisões necessárias para 
o setor, foi gerado uma curva de expectativa de aten-
dimento ao serviço. Para esta curva, foi utilizado um 
tempo estimado para realização do serviço. Após o 
1º ano, esta curva foi revisada devido à alteração do 
tempo gasto para cada calibração, pois havia o efeito 
da curva de aprendizado, o que reduziu o tempo de 
calibração somado com a aquisição de novos equipa-
mentos e dispositivos.

Também teve lugar uma revisão dos procedi-
mentos praticados e ao mesmo tempo um recálcu-
lo no tempo destinado a calibração, pois inicial-
mente o servidor dedicava em torno de 30% do 
seu tempo para fazer os procedimentos necessá-
rios, reduzido abaixo dos 10% após um ano (ou 
seja, menos de um terço).

Finalmente, após a aquisição de novos equi-
pamentos, dispositivos, procedimentos totalmente 
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acabados, pessoal treinado ocorreu nova e definiti-
va programação. Valores mais definitivos e sensivel-
mente diferentes daqueles iniciais foram obtidos. As 
curvas foram refeitas a cada mudança sensível nos 
tempos, conforme ilustra a figura  abaixo.

Figura 2 – Curvas de evolução da fila de espera

De maneira resumida, podemos citar que os 
instrumentos que tiveram maior redução de tempo 
de calibração após introdução de todas as melho-
rias, aprendizado, procedimento corrigido e novos 
equipamentos e dispositivos, foi em torno de 80% do 
tempo inicial enquanto aqueles que tiveram menos 
ganho, mesmo após todo ciclo, foi em torno de 30%.
As análises destes tempos de calibração e das curvas de 
espera também são pontos de discussão nas reuniões de 
análise crítica do sistema.

4 Discussão / comentários

4.1 A segunda estimativa das metas para índi-
ce de não conformidade e erro admitido no 
inventário – 0,5% e 3% - tem-se mostrado 
mais realista e duradoura do que a primeira. 
No caso das não conformidades, houve perí-
odo em que este índice atingiu zero, mesmo 
assim a meta não foi alterada.

4.2 As peças de foguetes eram armazenadas em 
uma área do almoxarifado central. O almo-
xarifado central pertence à outra Divisão e 
sempre foi intenção separar estas peças do 
restante do material, caracterizado como um 
local provisório. O sistema de controle de 
peças foi elaborado no final da década de 80 
e não utilizava plataforma de PCs, migrado 

no final da década de 90 e ainda necessita 
uma atualização. O número de funcioná-
rios é insuficiente: na década de 80 havia 2 
funcionários tempo integral, fato que nunca 
mais ocorreu após 1996.

4.3 Por motivo de simplificação, o número de 
instrumentos foi mantido o mesmo entre a 
1ª e a 3ª avaliação. Porém, na realidade isto 
não ocorreu: a fila diminuiu com a realização 
de calibrações ao mesmo tempo que cresceu 
com novos instrumentos vencidos. Mesmo 
assim, foi mantido o mesmo número, por 
simplificação, e para mostrar a eficiência das 
ações empregadas.

 Inicialmente foi dado mais ênfase para a família 
de instrumentos que era responsável pelo maior 
consumo de tempo. De uma família de instru-
mentos para outra, o tempo de calibração uni-
tário pode ser maior em até 100%.

 Na terceira revisão já não existe mais tempo de 
revisão de procedimentos. Conseqüentemente,a 
liberação do tempo de servidor destinado para 
a ação de calibração aumentou.

4.4 Nas reuniões de análise de dados realizadas na 
SESP-GQ, um dos objetivos é a revisão das me-
tas: se elas são atendidas ou não e as ações cor-
retivas a serem tomadas no caso de não atendi-
mento. 

5 - Conclusão
Mesmo não sendo uma tarefa óbvia, o estabe-

lecimento das metas a serem atingidas pelo setor, é 
um forte aliado na implantação da filosofia de me-
lhoria constante e imprescindível para implantação 
de qualquer sistema da qualidade.

Igualmente imprescindível é a revisão sistemá-
tica dos prazos utilizados na programação das ativi-
dades internas. Normalmente, as reuniões de análise 
de dados é o ambiente natural para este tipo de dis-
cussão, frisando sempre a oportunidade de praticar 
o ciclo PDCA (planejar, executar, verificar e agir) 
como suporte para a melhoria continua e assim al-
cançarmos a meta ideal 100% em alguns casos e 0% 
em outros.
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1 Introdução
Na década de 60, surgiu uma nova área de es-

tudo referida como cienciometria, definida como a 
área do saber “que trata da análise de aspectos quan-
titativos referentes à geração, propagação e utilização 
de informações científicas, com o fim de contribuir 
para o melhor entendimento do mecanismo de pes-
quisa científica como uma atividade social” (Pinto 
e Andrade, 1999). Nesse contexto, a construção de 
indicadores quantitativos tem sido incentivada por 
órgãos internacionais e nacionais de fomento a pes-
quisa como meio para se obter compreensão mais 
precisa da orientação e da dinâmica da ciência, de 
forma a subsidiar o planejamento de políticas cientí-
ficas e avaliar os resultados (FAPESP, 2005). 

Uma constatação cienciométrica importan-
te e amplamente divulgada é o aumento contínuo, 
na última década, da produção científica brasileira 
(Ministério da Ciência e Tecnologia, 2009). Esse au-
mento se deve a diversos fatores, tais como fortale-
cimento do sistema de pós-graduação, aumento dos 
investimentos em pesquisa e ampliação do univer-
so de revistas indexadas pelas bases bibliográficas 
(Mugnaini et al., 2004).

Este trabalho insere-se no contexto cienciomé-
trico de análise dos fatores que influenciam a produ-
ção de artigos científicos pelos que realizam pesquisa 
no Brasil (e.g., Oliveira et al., 1988). O objetivo é ca-
racterizar a produção de artigos científicos ao longo 
da carreira dos docentes dos cursos de pós-gradu-
ação em Meteorologia (PGMet) reconhecidos pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior (CAPES). A hipótese, baseada no senso 
comum, é que a produtividade científica aumenta 
ao longo da carreira. O universo escolhido (docen-
tes dos cursos de PGMet), embora limitado, possui 
homogeneidade em relação à área (Meteorologia) e 
uma cultura de atualização periódica dos currículos. 

2 Materiais e Métodos
Consideram-se os docentes atuais dos cursos de 

PGMet reconhecidos pela CAPES. O levantamento 
dos cursos é feito pela homepage da CAPES (http://
www.capes.gov.br), e a homepage de cada curso é aces-
sada para obter a relação de docentes atuais. As infor-
mações sobre cada curso são obtidas da CAPES ou da 
homepage do curso e estão sintetizadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Informações sobre os cursos de pós-graduação em Meteorologia reconhecidos
pela CAPES (M: mestrado, D: doutorado).

Homepage Ano de 
início

http://www.icat.ufal.br/mestrado/meteorologia 1999

http://www.dca.ufcg.edu.br/posgrad_met/principal.html 1978

http://www.ufpel.edu.br/meteorologia/pos-graduacao 1997

http://www.meteorologia.ufrj.br/visualizarPosGraduacao.asp 2009

http://www.gruma.ufsm.br/meteorologia/pos/index.php 2008

http://www.iag.usp.br/pgr/prg_meteo/ 1975

http://www.inpe.br/pos_graduacao/index.php 1971
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Existem 7 cursos de PGMet reconhecidos 
(UFAL, UFCG, UFPEL, UFRJ, UFSM, USP e INPE). 
Os 3 cursos mais antigos (iniciados na década de 70) 
oferecem formação no nível de doutorado (UFCG, 
USP e INPE). O número total de docentes é 92.

No período de 4 a 8 de março de 2010, fo-
ram obtidos os currículos completos de todos os 
92 docentes pela homepage da Plataforma Lattes 
(http://lattes.cnpq.br). As seguintes informações 
são extraídas de cada currículo: data de atualiza-
ção do currículo, ano de doutoramento e artigos 
publicados em periódicos desde o doutoramento. 
Os artigos são contabilizados anualmente desde 
o ano de doutoramento até o ano de atualização 
do currículo (se a atualização ocorreu entre se-
tembro e dezembro) ou o ano anterior ao da atu-
alização (se a atualização ocorreu entre janeiro 
e agosto). Os artigos publicados em periódicos 
indexados pelo Institute for Scientific Information 
(ISI), checados acessando-se a homepage do ISI 
(http://www.isiknowledge.com), são contabilizados 
separadamente para obter a relação entre produção 
indexada e total. Utiliza-se a base bibliométrica do ISI 
pelo seu reconhecimento internacional e pela sua im-
portância nos estudos de cienciometria.

Os dados são agrupados em quinquênios desde 
o ano de doutoramento para filtrar oscilações intera-
nuais. Para cada docente, são considerados somente 
os quinquênios completos, ou seja, os que possuem 
dados em todos os anos. Por exemplo, para um do-
cente cujo período de dados se estenda de 2002 (ano 
de doutoramento) a 2009, considera-se somente o 
primeiro quinquênio (2002 a 2006, isto é, 0-4 anos), 
pois não há dados nos dois últimos anos do segundo 
quinquênio (2007 a 2011, isto é, 5-9 anos). Como são 
poucos os docentes com mais de 20 anos de carreira 
(menos que 10) desde o doutoramento, consideram-
-se somente os seguintes quinquênios: 0-4, 5-9, 10-
14 e 15-19anos.

3 Resultados
A Figura 1 mostra a produtividade média de ar-

tigos científicos ao longo da carreira. 

Evolução da produção após o doutoramento
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Figura 1 – Média quinquenal da produção de artigos científicos 
(totais ou publicados em periódicos indexados no ISI) por do-
centes dos cursos de PGMet reconhecidos pela CAPES. A linha 
vermelha mostra 50% da produção total.

Em relação ao total de artigos, nota-se um cres-
cimento consistente da produtividade desde o dou-
toramento, de aproximadamente 1 artigo por ano 
no primeiro quinquênio a aproximadamente 2,5 
artigos por ano no quarto, e a taxa de crescimento 
diminui ao longo dos quinquênios. Após 15-19 anos, 
por extrapolação, a produtividade deve se manter 
(constante) entre 2,5 e 3 artigos por ano. Esse com-
portamento pode ser adequadamente modelado pela 
expressão ( ) ( )[ ]tfff λ−−−+ ∞ exp100 , onde λ  é 
parâmetro constante; t, o tempo; f0, a produtividade 
inicial (aproximadamente 1 artigo por ano); e f∞, a 
produtividade máxima ou de equilíbrio (aproxima-
damente 3 artigos por ano). 

Os artigos em periódicos indexados pelo ISI 
correspondem, independentemente do quinquênio, 
a cerca de 50% do total de artigos, ou seja, para cada 
2 artigos, 1 é publicado em periódico indexado no 
ISI (Figura 1). Uma das causas pode ser o fato da Re-
vista Brasileira de Meteorologia, periódico que rece-
be muitos artigos dos docentes, não estar atualmente 
indexado no ISI. Após 10 anos de carreira, a produti-
vidade de artigos em periódicos indexados encontra-
-se entre 1 e 1,5 artigo por ano. Esse valor é cerca de 
2 a 3 vezes maior que a média obtida por docentes 
(de graduação e pós-graduação) em tempo integral 
nas Instituições de Ensino Superior (IES) (Instituto 
Lobo, 2008), o que atesta uma elevada produtividade 
dos docentes dos cursos de PGMet.

Como a produção científica brasileira tem cresci-
do, os docentes com doutoramento mais recente tende-
riam a se sentir mais pressionados para publicar desde 
o início das suas carreiras. Para testar essa hipótese, a 
Figura 2 mostra a produção total de artigos científicos 
no primeiro quinquênio após o doutoramento em fun-
ção da década quando o doutoramento foi obtido. 
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Produção nos 5 primeiros anos após o doutoramento
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Figura 2 – Produção total (média e desvio-padrão) no primeiro 
quinquênio desde o doutoramento em função da década quando 
o doutoramento foi obtido.

Apesar da grande dispersão, pode-se notar 
uma tendência crescente da produção no primeiro 
quinquênio, de aproximadamente 0,5 artigo por ano 
(doutoramento anterior a 1980) a aproximadamente 
1,2 artigo por ano (doutoramento posterior a 2000), 
ou seja, um aumento de 2,4 vezes em 3 décadas. Esse 
fator de aumento é inferior ao da produção científica 
brasileira no mesmo período (mais de 15 vezes; Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia, 2009), mas confir-
ma a tendência de maior produtividade dos docentes 
da nova geração.

4 Discussão e Comentários Finais
Caracterizou-se a produção de artigos científi-

cos ao longo da carreira dos docentes dos cursos de 
pós-graduação em Meteorologia reconhecidos pela 
CAPES. Em média, a produção total de artigos au-
menta de 1 artigo por ano nos primeiros 5 anos a 
partir do doutoramento até estabilizar-se entre 2,5-3 
artigos por ano após 20 anos. Cerca de 50% dos ar-
tigos são publicados em periódicos indexados pelo 
ISI, independentemente do tempo de carreira. A 
produção nos primeiros 5 anos após o doutoramento 
tem crescido: atualmente (doutoramento posterior a 
2000), o valor (aproximadamente 1,2 artigo por ano) 
é cerca de 2,4 vezes maior que o correspondente a 
doutoramentos anteriores a 1980. Isso significa que 
a nova geração de docentes está publicando mais no 
início da carreira.

Atualmente, a produção científica tem sido ado-
tada como um dos principais critérios por agências 
de fomento no Brasil para o financiamento de pro-
jetos de pesquisa, o que vem levando a uma cultura 
conhecida pela expressão publish or perish (publicar 
ou perecer). Os efeitos deletérios desse tipo de cultu-
ra naqueles que produzem pesquisa no Brasil foram 

abordados por Meis et al. (2003). Os resultados aqui 
obtidos podem indicar uma infiltração dessa cultura 
na nova geração de docentes, mas também podem 
indicar um redirecionamento dos esforços para a 
publicação de artigos em vez de relatórios ou outros 
documentos menos valorizados pelas agências de fo-
mento e (inclusive) pelas próprias instituições onde 
se encontram os docentes.

Por fim, salienta-se que o objetivo deste tra-
balho não tem a intenção de classificar os docentes 
conforme a sua produtividade. Existem diversos fa-
tores que influem na produção dos docentes, desde 
pessoais até institucionais. Assim, advertimos que, 
por não levar em conta esses diversos fatores, o pre-
sente trabalho, apesar de útil do ponto de vista cien-
ciométrico, está incompleto e os valores aqui obtidos 
não podem ser tomados como referência para uma 
realidade específica.
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1 Introdução
“Provisão para a prevenção, detecção e re-

moção de objetos estranhos”, este é um dos requi-
sitos- chave presente na versão da Norma ABNT 
NBR 15100:2010, mais especificamente no item 
7.5.1 letra i.

Este requisito-chave versa sobre a implantação 
do F.O.D. “Foreign Object Damage”, ou seja, trata-se da 
prevenção de danos causados por objetos estranhos, 
no qual a Norma ABNT NBR 15169 o descreve como 
sendo “Qualquer artigo alheio ao produto ou equi-
pamento aeroespacial que, ao alojar-se ou entrar em 
contato com estes, possa causar danos ou mau funcio-
namento, resultando em prejuízo material, incidentes, 
acidentes ou imagem negativa para a Organização”.

2 O que é o F.O.D.
Segundo D´Andrea F.O.D. ou D.O.E – Danos 

por Objetos Estranhos – é o tipo de ocorrência cau-
sada, na maioria das vezes, por erro humano, falta 
de cuidados ou por omissão de alguém que permite 
que um objeto estranho seja esquecido ou perma-
neça em local do qual não é parte integrante, in-
terferindo no funcionamento do equipamento ou 
produto final.

De uma forma geral, todos os setores podem 
sofrer com este problema. Contudo, o potencial de 
risco se torna maior com a preparação das maté-
rias primas, seguido pelo processo de fabricação 
e a entrega do produto final, pois há necessidade 
de um grande número de pessoas, equipamentos, 
ferramentas, dispositivos, dentre outros, tornando-
-se, assim, complicada a solução deste problema. 
(D´Andrea, 2009).

2.1 As fontes causadoras dos F.O.D´s
São várias as fontes causadoras de F.O.D., 

dentre as quais, para um setor de processos, pode 

se destacar: objetos como porcas, parafusos, fer-
ramentas, estopas, fitas adesivas entre outros, que 
devido à suas dimensões podem cair dentro de 
reatores no qual são preparadas matérias primas 
para a fabricação de propelente e liner, podendo 
causar danos ao produto, equipamentos e ao pro-
cesso como um todo. Como danos ao produto, 
pode-se destacar o entupimento da tubeira do pro-
pulsor causada por um objeto estranho, gerando 
um aumento da pressão interna, acarretando uma 
eventual perda material. Aos equipamentos, esses 
objetos estranhos podem ocasionar o entupimento 
do bico de jateamento; outra ocorrência seria uma 
possível ignição do propelente dentro do macera-
dor, gerada pelo atrito de um objeto metálico com 
as pás. Como um dano causado ao processo pode-
ria ser uma demanda maior de tempo com manu-
tenção e o comprometimento do planejamento da 
Instituição.

Nem sempre objetos estranhos são as fontes 
causadoras de danos, pois F.O.D. também pode 
ser considerado como contaminação. Esta pode 
ser muito mais agressiva, considerando que a pre-
sença de poeira interfere de forma negativa nos 
processos de adesão, bem como a água e o óleo 
interferem no processo de cura de propelentes e 
liner adesivos. A manutenção pode ser uma fonte 
causadora de F.O.D., haja visto o grande número 
de ferramentas utilizadas. Por isso faz-se neces-
sário a supervisão durante sua execução, seguida 
de uma inspeção depois de finalizada a atividade 
(Albuquerque, 2010).

2.2 Métodos básicos de prevenção
A prevenção contra a ocorrência de F.O.D. 

pode resultar não somente numa significativa re-
dução de custos, mais também no decréscimo da 
possibilidade de ocorrência de acidentes no setor 
aeroespacial. 
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Todos os meios aplicados para a elimi-
nação de danos são considerados como F.O.E. 
(Foreign Object Elimination). Definida pela 
ABNT NBR 15169 como “programa ou proces-
so usado para assegurar que um produto, sis-
tema ou área operacional esteja livre de danos 
por objetos estranhos”.

Não existem métodos eficazes para eliminação 
de F.O.D. Todavia, uma das maneiras de minimi-
zar seus potenciais de riscos é a conscientização de 
todos os envolvidos. Outras práticas como limpeza 
contínua, organização e inspeção da área são tam-
bém métodos adotados.

A ABNT NBR 15169 apresenta algumas téc-
nicas de controle a fim de minimizar F.O.D., tais 
como:
•	 Caixa ou quadro com contorno para ferramen-

tas: utilizado para manter as ferramentas or-
ganizadas com possibilidade de fácil visualiza-
ção caso falte algum item;

•	 Controle de materiais: permite que esteja no 
local da atividade somente o material necessá-
rio para a execução da atividade;

•	 Dispositivo de amarração: utilizado para fixar 
a ferramenta ao corpo do usuário a fim de evi-
tar a queda das mesmas.

Outras práticas preventivas devem ser ado-
tadas, como: seguir rigorosamente os procedi-
mentos definidos, conscientização dos envolvi-
dos quanto às causas de F.O.D., estabelecer áreas 
de armazenagem para acessórios, ferramentas e 
outros equipamentos e dispositivos de trabalho, 
inspeção após o término do trabalho e treina-
mento sobre F.O.D. à equipe antes que sejam li-
berados para acesso a áreas sensíveis (National 
aerospace FOD prevention).

3 Seção de Preparação de Motores 
Foguetes
A Preparação de Motores – SPM – é um se-

tor da Subdivisão Usina de Propelentes, AQI-U, no 
qual são realizadas diversas atividades relacionadas 
à preparação da superfície interna dos envelopes 
motores.

Essa preparação consiste nas atividades de ja-
teamento abrasivo, desengorduramento, aplicação 
de primers, colagem das Proteções Térmicas Flexí-

veis – PTF – e aplicação do liner de revestimento. 
Aliada a estas atividades existem também a prepa-
ração das matérias primas, fabricação das PTF´s, 
montagem de dispositivos, fabricação do liner den-
tre outras. Todas estas atividades visam preparar o 
envelope motor para ser carregado com o propelen-
te sólido compósito.

Por ser um local com atividades nas áreas de 
química e mecânica, o SPM dispõe de uma diver-
sidade de ferramentas, equipamentos, dispositivos 
e uma grande quantidade de porcas, parafusos, ar-
ruelas, conexões, matrizes e produtos químicos em 
geral.

As atividades mais críticas na qual o F.O.D. 
deve ser tratado com maior rigor são aquelas rela-
cionadas com os processos de fabricação e aplicação 
do liner de revestimento, bem como os processos 
de colagem das PTF´s, pois por serem consideradas 
processos especiais e dadas as características do li-
ner, a presença de objetos estranhos pode impactar 
no produto final.

O maior impacto durante a preparação das 
matérias primas e fabricação do liner consiste na 
possível presença de objetos, tais como parafusos, 
porcas, estopa ou resíduos de processos anterio-
res dentro do reator ou dentro dos recipientes de 
acondicionamento das matérias primas. Uma vez 
que um objeto estranho se encontre incorporado 
ao liner existe uma grande possibilidade deste ser 
conduzido acidentalmente para o interior do en-
velope motor ou para a matriz de moldagem das 
PTF´s, haja visto que devido a consistência e cor 
do liner é muito complicado visualizar um objeto 
estranho após  completada a mistura de todos os 
componentes.  

Uma das partes críticas de um envelope motor 
são as interfaces adesivas, principalmente aquelas 
relacionadas com o sistema de adesão do propelen-
te sólido compósito à estrutura do envelope motor, 
pois estas interfaces são as responsáveis por dissipar 
as tensões geradas no interior do envelope motor 
carregado, devido a dilatação ou contração do grão 
propelente e vibrações durante o transporte, dentre 
outros (MORAES, 2006).

A possível presença de um objeto estranho 
nesta interface pode gerar um ponto de baixa ade-
são ou até mesmo um descolamento acarretando 
em uma concentração de tensões dando origem a 
um ponto no qual a falha adesiva pode se propagar 
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Figura 1- Layout do setor SPM com as classificações de riscos quanto à presença de objetos estranhos.
Fonte: Os autores.

podendo interferir no produto final sem que 
seja possível detectá-lo nas etapas subsequen-
tes do processo. Locais com o grau médio são 
aqueles no qual a presença destes possa ser de-
tectada e eliminada sem o comprometimento 

da atividade e das etapas posteriores. Já os lo-
cais classificados com o grau baixo, são aqueles 
nos quais praticamente não existe a possibili-
dade da presença de um objeto estranho (Lo-
ckhhed Martin, 2009).

pondo em risco a utilização do envelope motor car-
regado (PINTO, 2007).

3.1 Estudo para prevenção contra F.O.D.
Diante do exposto, a respeito das atividades 

do SPM em relação à necessidade da implantação 
de uma metodologia para avaliar e prevenir quan-
to aos F.O.D´s, o passo inicial foi a preparação de 
um layout (Figura 1), da seção no intuito de iden-
tificar e demarcar as áreas onde as atividades são 
realizadas e atribuir um grau para cada local, bem 
como uma planilha para identificar as fontes de 

objetos estranhos em cada atividade da seção. Em 
paralelo, as ferramentas, dispositivos, equipamen-
tos, porcas e parafusos estão sendo organizados, 
classificados e controlados por meio dos quadros 
de ferramentas, controle de acesso, local de arma-
zenamento dentre outros, a fim de evitar que os 
mesmos se tornem uma fonte de F.O.D´s.

Quanto a atribuição dos graus para cada lo-
cal de realização das atividades, os que possuem 
o grau máximo de risco, são aqueles nos quais a 
presença dos objetos estranhos seja de difícil vi-
sualização,
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Conforme apresentado no layout, os locais 
com o grau máximo quanto a presença de ob-
jetos estranhos são aqueles em cor vermelha, 
ou seja, justamente os locais de preparação de 
matérias primas, fabricação e aplicação do li-
ner, pois a presença de um parafuso, por exem-
plo, pode não ser detectado em função da vis-
cosidade e coloração do liner e acabar por ser 
conduzido para o interior do envelope motor 
durante o processo de aplicação do liner. Pela 
mesma razão a área de fabricação das PTF´s 
também foi considerada de grau máximo tendo 
em vista que um objeto estranho pode ser in-
serido dentro de uma de suas abas. Como estas 
proteções são posteriormente coladas na região 
da tubeira e ignitor um objeto estranho presen-
te pode ser também levado para o interior do 
envelope motor. Caso este objeto estranho se 
encontre na PTF da tubeira, durante o processo 
de combustão ele pode ser liberado podendo 
causar algum dano.

Os locais delimitados em amarelo são aque-
les que apresentam um grau médio quanto à pre-
sença de objetos estranhos, e são assim classifi-
cadas tendo em vista que os possíveis objetos ali 
presentes, possam ser detectados visualmente e 
prontamente eliminados sem que causem danos à 
atividade e às etapas posteriores. As atividades de 
pesagem do envelope motor e a área de colagens 
das PTF´s foram assim classificadas, pois a pre-
sença de qualquer objeto estranho pode ser de-
tectada com facilidade e eliminada sem que haja 
risco para a atividade.

Já os locais delimitados em azul são aqueles 
cujo risco é baixo, isto é, para estes locais a presen-
ça de objetos estranhos é raro ou de fácil visuali-
zação tanto nas intermediações quanto no produto 
não interferindo na atividade.

Havendo locais, onde o objeto estranho pode 
impactar tanto no equipamento quanto no pro-
duto, estes serão classificados pelo maior grau de 
risco. Assim, as atividades de jateamento e desen-
gorduramento obtiveram o maior grau de risco, 
pois, a presença de um objeto estranho ou con-
taminação terá, em princípio, maior impacto no 
equipamento.

4 Considerações Finais
Espera-se que o estudo para a implantação 

de uma metodologia para a prevenção contra os 
F.O.D´s seja de grande valia para o SPM e para as 
atividades do IAE, no que diz respeito às atividades 
de melhoria contínua e segurança.

O primeiro passo para implantação é layout 
com as classificações, o que permite uma rápida vi-
sualização das áreas a serem controladas, todavia o 
uso em conjunto de uma planilha contendo os de-
talhes das atividades é de fundamental importância 
para que o sistema de prevenção contra os objetos 
estranhos seja posto em prática. 

Dado o grau de risco do F.O.D., um sistema de 
prevenção é muito importante, pois, assim como no 
setor de aviação o setor aeroespacial, também pode 
ter perdas irreparáveis.
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1 Introdução
Os trabalhos em que o setor de recursos hu-

manos atua nas empresas geralmente  são vistos 
com altos índices de subjetividade em detrimento 
à objetividade dos processos.

Realmente, lidar com pessoas exige muito 
mais que testes e medições, mas as ações devem 
seguir um procedimento que esclareça os critérios 
adotados para que todo o processo flua da forma 
mais imparcial possível.

O Programa “Ação de Melhoria Profissio-
nal” implantado no Centro Técnico Aeroespacial 
- CTA – em meados de 2004 mostra claramente 
como a aplicação de procedimentos pode favore-
cer muito o trabalho desenvolvido. A implantação 
de normas e processos para essa ação favoreceu 
resultados os quais não eram medidos e as infor-
mações se perdiam em cada caso.

O programa tinha como objetivo a busca 
da harmonia entre os anseios dos servidores e a 
necessidade do serviço de cada setor. Na época o 
CTA englobava todos os Institutos e Órgãos per-
tencentes ao atual Departamento de Ciência e Tec-
nologia Aeroespacial - DCTA. Com o apoio da alta 
administração do Centro teve início e foi implan-
tado o programa “Ação de Melhoria Profissional”, 
disponibilizando a todos as etapas e o detalha-
mento de cada fase.

O objetivo era atender servidores que, por di-
versos motivos, procuravam o setor de Recursos 
Humanos para obter ajuda em situações de disfun-
ção no trabalho. A idéia central do programa sem-
pre foi atender a todos, mas de forma coordenada 
e organizada, criando meios em que todos pudes-
sem conhecer o que poderiam esperar de nossos 
esforços. Isso porque as ações envolviam direta-
mente a transferência do servidor, o que poderia 
resolver alguns problemas, mas não alcançavam 
todas as situações.

Por meio do programa pode-se priorizar, 
também, o ajuste de atividades, diálogo com os 

grupos e outras ações que sofreram orientações 
especializadas. A movimentação interna (MI) foi 
repensada e priorizada a adequação da atividade 
ao perfil exigido e a observação de sua real neces-
sidade.

Com a implantação de normas e procedi-
mentos, que tinham como objetivo tornar clara a 
metodologia da equipe de Recursos Humanos em 
situações que demandavam movimentações inter-
nas, as queixas iniciais sofriam uma análise em que 
se procurava identificar as causas que iniciaram a 
situação e quais abordagens poderiam ser eficazes.

O programa passou a ser visto como um po-
tencializar na administração dos conflitos, dife-
rente das abordagens anteriores que tratavam as 
queixas diretamente como uma necessidade de 
movimentação interna diretamente. É inegável o 
potencial do programa em reduzir conflitos inter-
nos e favorecer o alcance dos objetivos institucio-
nais. Para o servidor, apresenta-se como um pode-
roso instrumento para a melhoria da qualidade de 
vida no trabalho e um canal eficiente para discus-
são de problemas que, de outra forma, tornar-se-
-iam latentes e poderiam ser agravados por falta 
de um fórum apropriado e preparado para esse 
tipo de discussão.

2 Metodologia
Uma das grandes preocupações na implan-

tação desse programa foi garantir que o objetivo 
fosse alcançado, sem que para isso houvesse pre-
juízo aos setores de trabalho, já que muitas vezes o 
servidor demonstrava interesse em sair sem que o 
setor tivesse condições de atender o interesse pes-
soal apresentado.

Levando em consideração as diversas variá-
veis, tais como a inabilidade das pessoas envolvi-
das, interesses pessoais, necessidades pontuais nos 
setores e inexistência de um procedimento de ação 
da equipe responsável, foi necessário implantar 
normas e procedimentos seguindo um padrão para 
facilitar o direcionamento para um foco comum.
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Utilizou-se uma linguagem comum e se pro-
curou detalhar cada etapa do programa, tendo o 
cuidado em definir limitações e abrangência. As-
sim, questionários investigativos foram disponibi-
lizados e realizou-se o acompanhamento do pro-
cesso até seu desfecho final.

Após a implantação do programa detalhado 
e disponibilizando-o por meio de Norma Padrão 
de Ação – NPA – ficaram evidentes as formas de 
trabalho e a eficácia do programa. Nesse pon-
to, a movimentação interna (MI) deixou de ser 
ação prioritária para ser mais uma alternativa 
para alcançar resultados favoráveis à situação. 
Os chefes e servidores perderam a autonomia 
da movimentação e essa ação foi estrategica-
mente amarrada às ações de um grupo no se-
tor de Recursos Humanos que deveriam seguir 
um padrão de ações para atender a necessidade 
apresentada. Os esforços sofreram uma análise 
organizacional quanto a sua abrangência e todos 
puderam avaliar o processo.

3 A Atualidade do Projeto
Desde 2007 o Programa de Ação de Melhoria 

Profissional foi implantado no Instituto da Aero-
náutica e Espaço – IAE – com algumas adaptações, 
mas ganhou o apoio da alta administração desde 
sua chegada.

O projeto ganhou corpo por meio de sua pa-
dronização em uma NPA (2007), em que cada eta-
pa foi apresentada juntamente com os instrumen-
tos de apoio, enfraquecendo, assim, problemas 
subjacentes dentro do Instituto. Pôde-se, então, 
alcançar a qualidade dos serviços prestados pelo 
RH e favorecer uma mudança cultural dentro do 
Instituto.

A mudança ficou por conta da aplicabilida-
de da norma somente para as situações em que 
resultam em movimentação interna. Isso porque 
essa necessidade era a que causava maiores pro-
blemas dentro do Instituto, pois muitas movi-
mentações se davam à revelia do conhecimento 
do setor de Recursos Humanos, gerando pro-
blemas de adaptação, conflitos internos entre as 
equipes, entre outros.

Os resultados foram positivos e diminuiu-se 
muito a subjetividade dessa ação. Após a aplica-
bilidade do programa apoiado pela NPA, o grupo 
pode avaliar com mais facilidade as solicitações 
e definir com mais clareza as demandas relacio-
nadas à necessidade de movimentação interna ou 
outro tipo de abordagem. 

4 Resultados
Os resultados desse programa sempre foram 

animadores desde sua implantação. Em sua gran-
de maioria, é favorável a ambos os lados: organiza-
ção e militar/servidor envolvido.

No início o programa atuou com casos que 
apenas queriam resolver o problema eliminan-
do-o. A falta de critérios bem definidos e escla-
recidos favorecia movimentações que eram re-
alizadas como medida imediata, e muitas vezes 
pelas partes envolvidas, ou seja, o chefe realiza-
va a movimentação do servidor de interesse ou o 
servidor pedia alteração de atividade conforme 
seu interesse.

Com a implantação do programa as pessoas 
começaram a participar utilizando essa ferramen-
ta como um benefício disponibilizado pelo Ins-
tituto e não como um agravante de sua situação 
profissional. Esse resultado pode ser observado 
tanto nas chefias que se disponibilizaram tratar o 
problema, em vez de eliminá-lo do seu setor e os 
servidores passaram a conversar para realinhar os 
esforços para um bem comum.

É evidente que nem sempre isso é possível e 
quando a situação encontra-se desgastada, a mo-
vimentação interna é, muitas vezes, a melhor saída 
para ambos os lados. O ideal seria que a movimen-
tação interna fosse usada para um realinhamento 
do profissional, o que seria pertinente em conside-
ração às próprias características de nosso Instituto 
que engloba constante aprimoramento, levando 
muitas vezes, num curto espaço de tempo, mu-
danças significativas nas qualificações de nossos 
profissionais.

Observando-se os resultados alcançados du-
rante esses anos de implantação pode-se destacar 
os benefícios do programa na prática (Gráfico 1).
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cada servidor, que começou a ver os problemas de 
maneira diferente, levando-nos a acreditar que o 
programa foi benéfico em todos os sentidos.

Considerações Finais
O maior benefício da regulamentação dos es-

forços do programa Ação de Melhoria Profissio-
nal foi que servidores com preparação profissional 
para atuar na área podem implantá-lo e analisar 
seus resultados. Os servidores e Divisões que pas-
saram pelo programa apontam resultados positi-
vos e favorecem sua disseminação pelos locais de 
trabalho.

Hoje o setor de Recursos Humanos é procu-
rado em disfunções no trabalho em que os envol-
vidos não vêem somente a movimentação interna 
como uma saída, mas uma alternativa.

Nossas ações tornaram-se mais abrangentes e 
eficazes, porque conseguimos mostrar nosso tra-
balho de forma mais organizada e hoje colhemos 
resultados positivos dentro de nosso Instituto.
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Gráfico 1: Resultados anuais da prática do programa

Nos anos de 2007 todas as solicitações foram 
iniciadas com um pedido de MI, apesar de somen-
te 64% serem resolvidas assim. Isto porque a nor-
matização das ações suplantaram a subjetividade 
da ação, pois facilitou a ação do grupo de Recur-
sos Humanos envolvido que favoreceu sua priori-
dade na ação em detrimento à ações isoladas que 
vinham muitas vezes da solicitação da chefia, do 
servidor ou de um interesse de um setor. Os resul-
tados foram visto de forma mais imparcial. Havia 
agora procedimentos a serem seguidos e avaliados, 
seguindo critérios preestabelecidos.

Em 2008 as solicitações de movimentação 
eram de 65,5%, mas somente 34,5 % foram resolvi-
das dessa maneira. 

No ano de 2009, o setor de Recursos Humanos 
foi acionado para participar de problemas internos 
e atuar como um mediador. As solicitações para 
movimentação interna caíram para 47% sendo que 
só 35% resultaram em movimentação. Nesse mes-
mo ano, em contrapartida aos pedidos de inclusão 
no programa para sofrer movimentação, o setor de 
Recursos Humanos atuou em 52% de problemas 
internos que anterior à implantação da NPA pode-
riam ser solicitações para movimentação. 

Como pode ser observado, por meio da padro-
nização das ações os problemas passaram a ser re-
solvidos por meio de outras abordagens. Essa mu-
dança foi significativa, não só pelos números apre-
sentados, mas pela mudança cultural observada em 
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Planejando Processos e 
Produtos por meio do D.O.E.

Delma Felicio - delmadf@iae.cta.br

1 Primeiro vamos saber um pouco 
da evolução da qualidade:
A qualidade do produto ou de um serviço pode 

ser estabelecida comparando-os com suas especifica-
ções. Consequentemente, os problemas de qualidade 
estão relacionados com variação das características 
previstas, exigindo, assim, uma adequada gestão des-
tas (Goh, 2002).

Na fase inicial da qualidade – Era da inspeção 
– a ênfase foi a uniformidade do produto, voltada à 
inspeção dos mesmos (Felicio, 2008). 

O resultado era a identificação e retenção do 
produto defeituoso, sem prevenção junto ao proces-
so com foco à melhoria do processo. 

 

Somente na Era seguinte (Era do controle es-
tatístico e garantia da qualidade) inicia-se a apli-
cação de instrumentos e técnicas, visando a redu-
ção das inspeções. 

A partir de então, o desenvolvimento de pro-
dutos e processos tem-se destacado para abrir novos 
mercados, atrair novos clientes e aumentar a capa-
cidade técnica da organização. Para fazer frente às 
constantes mudanças tecnológicas e demanda por 
produtos inovadores é indispensável que os enge-
nheiros sejam flexíveis e estejam aptos a utilizar fer-
ramentas para otimização de produtos e processos 
(Aranda; Jung; Caten; 2008). 
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Para Juran (1993), o desenvolvimento do produto 
está relacionado às necessidades funcionais, expectati-
vas do cliente e características de qualidade. Para tanto, 
a utilização de técnicas adequadas é indispensável. 

                                               
O sucesso do desenvolvimento ou aprimora-

mento de um processo ou sistema é influenciado 
pela profundidade de conhecimento que o pesqui-
sador tem sobre o problema. No entanto, experi-
ências mal planejadas podem causar perda de tem-
po e pouco aproveitamento das informações úteis 
(Franceschini; Macchietto, 2007). Acrescenta-se 
o fato de que muitas pesquisas são realizadas por 
meio de ensaios ou simulações de modelos ma-
temáticos. Para que os resultados apresentem-se 
confiáveis, é necessária a validação dos mesmos. 

É comum cientistas e engenheiros investigarem 
um sistema complexo variando um fator ou variável 
por vez, mantendo os demais inalterados, exigindo 
grandes recursos para uma quantidade limitada de 
informação (Antony; Chou; Ghosh; 2003). 

A popularidade desta abordagem experimental 
deve-se:

• Pensamento míope de que a única forma de 
medir com precisão o efeito estudado é man-
tendo todas as variáveis fixas enquanto apenas 
uma é alterada e analisada;

• Experimentos realizados por esta abordagem 
não exigem nenhum conhecimento avançado 
de estatística na execução e análise;

• As conclusões podem ser obtidas de forma ex-
perimental de cada ensaio comparado com os 
resultados obtidos anteriormente;

• Muitas organizações incentivam soluções “ca-
seiras” para solucionar processos ou produtos 
com problemas, principalmente porque os ges-
tores sentem-se satisfeitos com soluções rápidas 
e de curto prazo;

• Muitas organizações não estão preparadas cul-
turalmente para aplicar técnicas avançadas de 
melhoria da qualidade, como é o D.O.E.;

• Muitas instituições de ensino não relacionam 
a importância do D.O.E. com exemplos reais. 
O foco da estatística ensinada é mais sobre as-
pectos da matemática e pouco sobre a teoria e 
distribuições de probabilidades.
Porém, esta abordagem míope possui algumas 

limitações, como (Rowlands; Antony; 2003):
• Falta de reprodutibilidade;
• A interação entre as variáveis não são estudadas 

ou analisadas;
• Risco de obter falsas condições ótimas para o 

sistema estudado;
• Não rentável, pois requer muitos ensaios em al-

guns casos.
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2 Afinal...o que é D.O.E?
A confiabilidade inicia-se pelo planejamento, 

de forma a otimizar recursos e informações úteis, 
reproduzindo condições controladas. Experimen-
tos são realizados para validar teorias e levantar 
novas hipóteses. Para que as informações dos pro-
dutos e processos não sejam obtidas de forma em-
pírica, o planejamento de experimentos (Design 
of Experiments, D.O.E.) é a técnica que interliga o 
experimental e a modelagem. A importância des-
ta técnica não se encontra na análise estatística dos 
dados, mas, sim, no planejamento dos experimen-
tos em que estes dados são obtidos (Barros Neto; 
Scarminio; Bruns; 2007). Assim, os técnicos podem 
extrair o máximo de informações com número mí-
nimo de experimentos. 

Deve-se salientar que qualquer ferramenta 
ou técnica não substitui o conhecimento técnico 
do especialista, uma vez que o domínio do pro-
blema é fundamental para elaborar experimentos 
com menores custos e alta confiabilidade.

Ronald Aylmer Fi-
sher foi o cientista que 
primeiro aplicou os 
princípios estatísticos 
de delineamento ex-
perimental (Steinberg; 
Hunter; 1984). No pe-
ríodo de 1920 e 1930, 
trabalhando no institu-
to de pesquisa agrícola 
da Inglaterra - Rotha-
msted Experimental 
Station – auxiliou pes-
quisadores aplicando 
modelos estatísticos, 

deixando de ser um técnico pós fatos a atuante co-
laborador nas investigações. A partir de 1950 o pla-
nejamento de experimentos foi amplamente aplica-
do em estudos tecnológicos, refinado por Taguchi e 
Dorian Shainin.

Atualmente, é utilizado por várias indústrias 
para a melhoria de processos e desenvolvimento 
de produtos, considerado como uma das técnicas 
analíticas mais importantes utilizadas para desen-
volvimento de novo produto. Apesar da aplicação 
mais freqüenta ao produto, foi, também, estendida 
para outras áreas, como o gerenciamento de proje-
tos, descrito nas ferramentas e técnicas no PMBOK 
(Project Management Body of Knowledge).

O planejamento de experimentos deve aten-
der basicamente dois objetivos: a precisão estatís-
tica da resposta e o menor custo (Aranda; Jung; 
Caten; 2008). Por esta razão, tem uma abordagem 
mais estruturada.

Fonte: http://bafanaciencia.blog.br/bafana-divulga/divulgacao-
-cientifica/a-significancia-de-ronaldo-a-fisher.

Muitas vantagens são obtidas quando realiza-
-se um planejamento de experimentos. Entre estas, 
destacam-se:

• Redução do número de ensaios sem prejuízo 
da qualidade da resposta, uma vez que todas as 
variáveis alteradas são e analisadas simultanea-
mente;

• Os efeitos das diversas variáveis são analisados 
separadamente;

• Determinação da confiabilidade dos resultados;
• Seleção de variáveis que influenciam um pro-

cesso com número reduzido de ensaios;
• Representação do processo estudado por meio 

de expressões matemáticas;
• Elaboração de conclusões a partir de resultados 

qualitativos.

Montgomery (1999) descreve algumas aplica-
ções importantes do planejamento de experimentos:
•	 Avaliação e comparação de configurações bási-

cas de projeto;
•	 Avaliação de materiais alternativos;
•	 Formulação de produtos;
•	 Determinação de parâmetros chave de concep-

ção que afetam o desempenho de produtos;



29Instituto de Aeronáutica e Espaço

Nossa Qualidade define nosso Valor.

•	 Seleção de parâmetros de projeto para que o 
produto funcione adequadamente em uma 
ampla variedade de condições ou assim que o 
torne insensível a fontes potenciais de variabili-
dade de processamento difíceis de controlar; e

•	 Avaliação da confiabilidade e desempenho do 
produto.

Descreve, também, que a abordagem funda-
mental para processar o design e desenvolvimento de 
produtos consiste em três fases:

1. CARACTRERIZAÇÃO: que é o processo de 
identificar quais variáveis do processo ou pro-
duto são responsáveis pela variabilidade da 
função resposta (sistema de saída). Etapa fun-
damental para a confiabilidade do resultado;

2. CONTROLE: refere-se à estabilidade do pro-
cesso, sem variações (tanto na média como na 
variância do processo);

3. OTIMIZAÇÃO: consiste em manipular as vari-
áveis mais importantes com a finalidade de ob-
ter as melhores condições de funcionamento do 
sistema. 

Dowlatshahi (2004) propõe etapas científicas 
para aplicação de DOE:

1. Criar de uma equipe multifuncional em conhe-
cimento do produto / processo;

2. Definir os objetivos de estudo;
3. Desenvolver um diagrama de causa e efeito, 

identificando as variáveis (valores máximo e 
mínimo) a serem mensuradas;

4. Identificar as variáveis resposta;

5. Desenvolver uma matriz experimental (lista 
das possíveis combinações dos níveis escolhi-
dos);

6. Executar e analisar os experimentos defini-
dos na matriz;

7. Identificar os fatores significantes e os não 
significantes no experimento;

8. Definir as condições e soluções ótimas; e
9. Verificar e analisar a solução.

Quando há pouca informação sobre o siste-
ma a ser estudado ou ainda não há conhecimento 
das variáveis (independentes e manipuláveis) mais 
importantes, a aplicação do planejamento fato-
rial fracionado pode auxiliar na triagem destas 
variáveis (Barros Neto, 2007). São extremamente 
econômicos e podem ser aplicados para estudar 
dezenas de fatores de uma vez. 

A expressão para este planejamento é dada 
por 2k-p, onde:

k= número de fatores (características ou pa-
râmetros que se deseja testar);

p= número de níveis (configuração dos fato-
res).

É possível trabalhar com um número consi-
deravelmente grande de fatores, reduzindo o nú-
mero de observações. Desta forma identificam-se 
os fatores mais significativos sem comprometer 
a duração experimental, já que realizar todas as 
combinações dos experimentos seria economica-
mente inviável.

Selecionados os fatores importantes ou já 
de conhecimento dos mesmos, é possível ava-
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liar quantitativamente sua influência na respos-
ta (variável de saída dependente e mensurável) e 
as possíveis interações dos fatores entre si. Neste 
caso, podemos utilizar os planejamentos fatoriais 
completos, cuja expressão pode ser definida por 
2k (k= número de fatores).

Quando o objetivo é descrever detalha-
damente o sistema ou construir de modelos 
empíricos mais sofisticados, pode-se utilizar a 
modelagem por mínimos quadrados. A mode-
lagem de misturas é um caso particular desta 
técnica.

Este experimento caracteriza-se em obter a 
combinação adequada de dois ou mais compo-
nentes com o objetivo de otimizar as proprieda-
des finais para desempenhar a função esperada 
(Rodrigues Pinto; Pereira, 2010). A variação de 
uma matéria prima não pode ser realizada sem 
alteração do teor das demais matérias primas. 
No entanto, devem-se respeitar as restrições de 
que as proporções dos componentes devem ter 
sua soma igual a 1 e de que nenhum deles pode 
assumir valores negativos.

Para otimizar o sistema, maximizando ou mini-
mizando a resposta, a técnica mais adequada é a me-
todologia de superfície de resposta (MSR = Respon-
se surface methodology). Pode ser entendida como 
um conjunto de técnicas de planejamento e análise 
de experimentos usadas na modelagem matemática 
de respostas. Este conjunto permite identificar o rela-
cionamento que existe entre os parâmetros (variáveis 
quantitativas) e as respostas do sistema analisado.

Importante enfatizar que os modelos empíri-
cos obtidos devem ser avaliados se realmente são 
adequados ao sistema.

Atualmente várias áreas identificaram no 
projeto de experimentos possibilidades de resol-
ver problemas e otimizar soluções. Exemplos es-
tão na tecnologia de equipamentos, sistemas ele-
trônicos, na engenharia da produção, engenharia 
civil, na agronomia, em artes (sonoridade mu-
sical), na indústria farmacêutica, na pedagogia, 
entre muitas outras. 
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5S em Escritórios e
na Vida Pessoal 

Adaptado por Delma Felicio

No início de 2011 o IAE realizou treinamento 5S. 

Figura 1: Palestra de Sensibilização 5S

Fonte: Laboratório de Fotos do IAE, 20011

Iniciado com uma palestra de sensibilização (Figura 1), o programa aten-
de um dos objetivos da qualidade, cuja meta é organizar o ambiente de traba-
lho até 2013.

31



32 Revista Qualidade nº3

Após a divulgação dos conceitos, 25 (vinte e cinco) multiplicadores foram 

treinados na metodologia para auxiliar na divulgação e implantação em seu 

local de trabalho (Figura 2).

Figura 2: Grupo Multiplicador do 5S no IAE

Fonte: Grupo Multiplicador, 2011

Como um Instituto de P&D, grande parte do trabalho encontra-se em área 

administrativa. Por isso, um enfoque foi dirigido à esta área.
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Apesar da origem do 5S serem as ins-
talações industriais, hoje sua aplicação 
é universa, apesar da resistência de al-
gumas pessoas da área administrativa, 
por desconhecimento da metodologia e 
seus ganhos. 
Equivocadamente, o benefício visuali-
zado é apenas o estético. Por essa ra-
zão, o grande esforço não compensaria 
os resultados obtidos.
Esse artigo tem objetivo desvendar os 
benefícios da aplicação da metodologia 
no ambiente de trabalho, contribuindo 
para que resultados semelhantes se-
jam transportados para nossas casas, 
por meio da educação comportamental 
de cada membro da família. 

SEIRI: Senso de Utilização

É a análise de documentos e recursos (cane-
ta, tinta, de impressora, toner de copiadora, 
copos descartáveis) mantidos em mesas, ga-
vetas e armários, descartando tudo o que é 
obsoleto ou em excesso, gerando redução de 
consumo. Dessa forma, espaços para melhor 
organização são liberados, levando à uma 
garantia de que os documentos sejam atua-
lizados e de fácil acesso.
Em nossa casa, é a oportunidade de que cada 
membro escolha um local para analisar os 
recursos nele mantidos.         

Há que se desapegar daquilo que não tem qualquer valor sentimental. 

Isso porque sempre há materiais sem utilidade e defeituosa na cozinha, na 

garagem, na despensa, nos armários. Mas pode-se surpreender ao encontrar 

objetos que há tempos estavam desaparecidas. Também há a possibilidade 

dos objetos serem úteis para outras pessoas.
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SEITON: Senso de Ordenação

 

As pessoas definem locais 
de guarda dos recursos, 
inclusive os compartilha-
dos como roupas, bolsas, 
guarda-chuva. Para facili-
tar o acesso e a utilização 
durante a ausência do res-
ponsável do recurso - em 
períodos de férias ou mes-
mo em possíveis substitui-
ções - os locais são identi-
ficados.
Em casa, é possível identi-
ficar caixas, embalagens, 
envelopes de documentos, 
álbuns de fotografias, fitas 
VHS e DVD para que sejam 
facilitados os acessos e 
manutenção da ordem.

SEISO: Senso de Limpeza

Enganam-se as pessoas que traba-
lham em escritórios concluírem que 
não há o que se fazer nesse senso, 
principalmente porque normalmente 
a limpeza do ambiente é realizada por 
empresas terceirizadas. Esquece-se 
de atacar espaços como resíduos pro-
vocados no uso de espaços coletivos 
como a copa, copiadora e impressora 
compartilhada, poeira que se acumu-
la nos interiores de gavetas, armários 
e locais de difícil acesso, como atrás 
de armários e de equipamentos de es-
critórios.
Deve-se realizar uma limpeza feral 
nos ambientes que não são limpos no 
dia-a-dia. Frequentemente são en-
contrados, além da poeira, insetos, 
mofos, cupim, ferrugem, vazamen-
to de água e outras irregularidades. 
Após esse início, é possível definir 
freqüências para esses ambientes.
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SEIKETSU: Senso de Higiene e Saúde

Deve-se atentar para al-
guns problemas em es-
critório, como guarda ina-
dequada de alimentos, 
problemas ergonômicos, 
falta de higiene pessoal 
no banheiro e copa. Vários 
aspectos relacionados à 
saúde podem ser discu-
tidos, como hábitos ali-
mentares, sedentarismo, 
tabagismo, alcoolismo, ob-
sidade mórbida, postura ao 
sentar-se ou ao deitar-se.

SHITSUKE: Senso de Autodisciplina

Várias atitudes devem ser 
trabalhadas como a pon-
tualidade em reuniões e 
treinamentos, postura res-
peitosa em relação aos 
colegas, cumprimento de 
prazo, uso  adequado  dos 
meios de comunicação. 
Dessa forma é possível au-
mentar o nível de respei-
to às individualidades sem 
perder o espírito de equipe.

CONSIDERAÇÕES:
O grande ganho para as pessoas dos escritórios é a racionalização de tempo e o bem estar em um ambiente 

normalmente compartilhado por várias pessoas em um pequeno espaço. Em casa, os resultados são a redução 
do desperdício de alimentos, de água e de energia, redução das despesas com compra, uma casa mais limpa e 
organizada, uma família com bons hábitos de higiene e saúde e um lar com ambiente mais harmonioso.

REFERÊNCIA: 
RIBEIRO, Haroldo. 5S em escritório e na vida pessoal. Revista Banas Qualidade, agosto de 2009.
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O Encontro de Iniciação
Científica do IAE (ENIC)

Marcos Daisuke Oyama – marcosoyamamdo@iae.cta.br
Coordenador de IC / PIBIC-IAE

Fonte: Laboratório de Fotos do IAE, 2011.

Desde 2004, o IAE recebe uma cota anual de 
bolsas de iniciação científica do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). As bolsas são concedidas a estudantes de 
graduação de diversas faculdades do Vale do Paraíba. 
Os bolsistas trabalham em projetos de pesquisa sob a 
orientação de pesquisadores e tecnologistas do IAE. 
O objetivo do programa de bolsas é contribuir para 
a formação científica dos bolsistas, estimulando-os a 
prosseguirem os estudos na pós-graduação.

Anualmente, ao fim da vigência das bolsas, 
realiza-se o Encontro de Iniciação Científica do IAE 
(ENIC). No evento, os trabalhos de iniciação cientí-
fica são apresentados pelos bolsistas ao público do 
instituto. Neste ano, no dia 3 de agosto de 2011, re-
alizou-se a sétima edição do ENIC, organizado pela 
Comunicação Social do IAE e tendo a participação 
de 40 bolsistas. Trabalhos de diversas áreas (Mate-

riais, Química, Aerodinâmica, Meteorologia, Siste-
mas aeronáuticos, Integração e Ensaios, Eletrônica, 
Gestão) foram expostos em sessões orais paralelas e 
discutidos pelos presentes ao evento.

A participação dos bolsistas nos projetos de 
pesquisa do IAE é atualmente muito expressiva e 
importante, o que pode ser confirmado pela cres-
cente presença de bolsistas na autoria ou coauto-
ria de trabalhos científicos do instituto. Assim, no 
ENIC, uma boa amostra das pesquisas que vêm 
sendo realizadas no IAE é comunicada, divulgada 
e discutida. Ao reunir bolsistas, orientadores, espe-
cialistas e interessados, o evento tem também o in-
tuito de fortalecer os laços entre todos os que se de-
dicam à área aeroespacial. Para os próximos anos, 
o objetivo de aprimorar o ENIC passa pelo desafio 
de tornar o instituto, cada vez mais, um ambiente 
propício à iniciação científica.
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A Jornada Científica e Tecnológica 
(JCT) do IAE

Roberto Lage Guedes - robertolagerl@iae.cta.br

A Jornada Científica e Tecnológica 
do IAE tem por objetivo a dissemina-
ção do conhecimento adquirido pelos 
servidores durante a participação em 
eventos científicos. Busca-se que ocorra 
uma breve apresentação sobre as carac-
terísticas do evento, os pontos princi-
pais do trabalho apresentado, os conta-
tos realizados e a possível contribuição 
ao desenvolvimento científico do IAE. 
Além disto, é importante que se descre-
va como a participação em determinado 
evento pode contribuir com os Objeti-
vos Estratégicos do IAE. 

Temos certeza de que os servidores 
quando partem em missões científicas 
tem plena consciência dos objetivos es-
tratégicos da organização. Entre estes 
objetivos ressaltam-se o de prospectar 
tecnologias estratégicas a serem desen-
volvidas pelo Instituto e o de ampliar e 
consolidar, em âmbito nacional e inter-
nacional, a liderança em pesquisa, de-
senvolvimento e inovação na área aero-
espacial. 

Portanto, o servidor deve estar 
atento as oportunidades que normal-
mente aparecem durante dos eventos, 
as novas tecnologias apresentadas, bem 
como deve estar consciente de que a 
comunicação técnica apresentada pelo 
próprio tenha contribuição científica 
relevante capaz de ampliar a liderança 
do IAE na área aeroespacial. Ou seja, 
a responsabilidade que o servidor tem 
ao participar de um evento científico é 
grande, pois o mesmo não somente está 

se apresentando a comunidade, mas 
também está mostrando o nível de ma-
turidade institucional do IAE.

Pretende-se que sejam feitas duas 
jornadas ao longo do ano, dando opor-
tunidade de comunicação aos servido-
res que participaram de missões tanto 
no primeiro quanto no segundo semes-
tre do ano. Pretende-se também que 
essa forma de comunicação se torne 
natural e rotineira no IAE.

Além disto, planeja-se a realização 
de alguns encontros sobre temas es-
pecíficos, por exemplo, sobre a refor-
mulação do PNAE 2012-2020, sobre o 
projeto A-Darter, etc. Também estão 
sendo programadas algumas oportu-
nidades para que os servidores que fi-
zeram doutorado ou pós-doutorado 
tenham um ambiente adequado para 
poder apresentar à comunidade do IAE 
as suas respectivas teses e trabalhos de-
senvolvidos. 

Espera-se, portanto que ocorra uma 
convergência progressiva das informa-
ções científicas. Convergência esta ob-
tida por sucessivas interações internas 
entre os servidores, bem como com a 
comunidade científica nacional e inter-
nacional, de forma que possamos cada 
vez mais ampliar o conhecimento e de-
senvolver soluções científico-tecnoló-
gicas por meio da pesquisa, desenvolvi-
mento, inovação em sistemas aeronáu-
ticos, espaciais e de defesa.






