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INTRODUÇÃO
Você já deve ter ouvido falar que um primeiro rascunho da nova metodologia
FMEA foi lançada e está atualmente sob revisão. O comitê tem como objetivo
desenvolver um único manual para FMEA AIAG/VDA, que definam uma
metodologia com o melhor dos dois mundos e que estará alinhada com SAE J1739.
Com essa nova harmonização, a criação dos FMEAs entra em uma nova era. A
integração do FMEA com seus documentos relacionados se torna mais crucial, o
que faz o trabalho da elaboração dos FMEAs ainda mais complexo.
Preparamos esse material para te ajudar a converter sua documentação FMEA do
método atual para o novo método.
Essa é uma análise preliminar, ja que o novo método ainda está sob revisão e
algumas mudanças ainda estão sendo discutidas. Estamos acompanhando o
desenvolvimento e faremos modificações quando a versão final da metodologia
estiver disponível.
Nesse documento iremos discutir as mudanças especialmente no PFMEA (Process
FMEA).

A NOVA ESTRUTURA PFMEA
Uma das mudanças na nova estrutura FMEA é que se recomenda a abordagem em 6
etapas.
A primeira etapa define o escopo do processo e essa informação será armazenada no
espaço do cabeçalho do documento. Já as etapas dois a seis serão exibidos no formato de
planilha.
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Elaborar FMEAs nesse novo método significa a mudança na ordem das colunas, já que
serão adicionadas novas colunas e informações nas colunas do formato atual serão
divididas em múltiplas colunas.
Também significa que o número de colunas irá ser alterado de 19 para 30, isso é claro, se
o novo layout for o mesmo apresentado no rascunho, em apenas uma linha.
A DataLyzer está comprometida em te ajudar no cumprimento dos novos
requisitos.
Veja abaixo como o DataLyzer FMEA vai operar na transição dos documentos.

CONVERTENDO SEU FMEA NO DATALYZER FMEA

Figura 1: Relação entre a antiga e a nova estrutura PFMEA

Iremos discutir abaixo as principais diferenças entre os dois documentos no ponto de vista
das informações. Não iremos abordar os métodos estruturais nesse artigo.
PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE O FORMATO DO PFMEA AIAG E O NOVO E
HARMONIZADO PFMEA
Etapa 2: Análise da estrutura e Etapa 3: Análise da função

A primeira coluna da análise da estrutura é o item/entrada do processo. Ela descreve o
resultado do processo. Essa coluna não é usada no método da AIAG. Só existe uma única
descrição que é similar para todas as linhas.
A segunda coluna: o passo/função do processo contém o número e a descrição do
processo. Isso é o mesmo que o campo do “Passo/Função” do processo na versão atual
do DataLyzer FMEA. A primeira coluna no DataLyzer FMEA será dividida em dois campos,
sendo que o primeiro é o mesmo da coluna de “Passo/Função” na análise da estrutura.
A terceira coluna: As Causas Principais do diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe
não são usadas pela AIAG. É uma ferramenta com o objetivo de descrever o elemento do
trabalho específico dessa etapa do processo e pode ser dividido em 4Ms(Mão de Obra,
Máquina, Material ou Método) ou 6Ms(mais Meio Ambiente ou Medida).
A primeira coluna da análise de falhas descreve a função do processo e a função do
produto para as 3 áreas: on-site, no envio para outra planta e ao usuário final.
A quinta coluna descreve a função da etapa do processo e os requisitos elaborados
como características do produto. A primeira parte é a mesma coisa que o campo da
função da primeira coluna do formato atual PFMEA-AIAG e segunda parte é igual a coluna
dos Requisitos do mesmo formato. No DataLyzer FMEA, essa coluna de Requisitos será
dividida em 3 campos: característica, especificações e a indicação se é uma característica
de processo ou produto. Esses campos estão disponíveis para serem associados a um
possível Plano de Controle. No novo FMEA harmonizado essa coluna deverá ser dividida
em 4 campos se houver a manutenção da necessidade da integração com o Plano de
Controle.
A sexta coluna descreve a função do elemento de trabalho (causas do diagrama de
Ishikawa) e atualmente não é utilizada no PFMEA-AIAG.
Etapa 4: Análise de falhas

As colunas da análise de falhas são a mesmas no método AIAG e na harmonização. As
únicas diferenças são a ordem das colunas e que a coluna de classificação foi movida para
a área de análise de riscos.
As categorias de efeitos no DataLyzer FMEA podem ser usadas para distinguir entre efeito
no produto e o efeito entre as 3 áreas: on-site, envio para outra planta e usuário final. As
categorias de causa que usamos no DataLyzer FMEA não serão mais requisitos e serão
substituídas pela coluna das Causas de Ishikawa na coluna 3 da análise da estrutura.

Etapa 5: Análise risco

Na fase de análise de riscos, a coluna RPN é alterada. O RPN será substituído pela
Prioridade da Ação. A coluna de classificação é movida para essa parte. Uma coluna de
filtro opcional pode ser adicionada.
Etapa 6: Otimização
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