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1. RESUMO  

 

No dia 19 de Junho de 2015 a Faculdade de Engenharia de Sorocaba – 

FACENS inaugurou o primeiro FAB LAB a funcionar em uma cidade no interior do 

país. A existência de um FAB LAB dentro de uma faculdade de engenharia é um 

diferencial para a formação dos alunos, uma vez que proporciona aprendizado 

baseado na criação e resolução de problemas. 

No âmbito de projeto novo e inovador surge a primordialidade de um 

planejamento para garantir o sucesso do projeto FAB LAB FACENS. Portanto, essa 

pesquisa de iniciação científica tem por finalidade aplicar o FMEA para garantir que 

os potenciais problemas tenham sido considerados e analisados na concepção e no 

desenvolvimento do projeto. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 

FMEA é uma ferramenta da qualidade utilizada para identificar e avaliar as 

possíveis falhas, as causas e seus efeitos, diminuindo a possibilidade do projeto 

fracassar. Sugere ações de melhoria, avalia e classifica com notas de um até dez a 

probabilidade de detecção, ocorrência e severidade do problema; essas notas são 

multiplicadas para estabelecer um indicador de prioridade (NPR). É um documento 

que deve ser atualizado com o propósito de atender as necessidades do cliente.  

FAB LAB é um laboratório de fabricação, um espaço de criação livre, onde 

participantes de múltiplas áreas podem interagir na busca por soluções e 

construções de novos produtos. É um espaço que reúne recursos para a fabricação 

digital de protótipos, incluindo ferramentas eletrônicas e softwares. Atualmente o 

FAB LAB está presente em mais de 60 países interligados em rede.   

 

3. OBJETIVOS  

 

O objetivo é adequar e aplicar a ferramenta FMEA no projeto FAB LAB 

FACENS, para identificar e prevenir potenciais falhas e seus efeitos na concepção e 

implementação do projeto. 

 

4. METODOLOGIA  
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• Pesquisa bibliográfica; 

• Pesquisa exploratória; 

• Acompanhamento do desenvolvimento do projeto FAB LAB FACENS; 

• Conclusão.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

Pesquisa bibliográfica foi realizada nos meses de janeiro a março, para 

conceituar a ferramenta FMEA a partir de referências teóricas. 

 Nos meses de abril a junho foi concretizada a pesquisa exploratória, com 

formulação de hipóteses e levantamento de informações para a implementação da 

ferramenta FMEA ao projeto FAB LAB FACENS. 

O acompanhamento do desenvolvimento do projeto FAB LAB ocorreu nos 

meses de julho a setembro. Para observar, registrar e analisar informações com o 

objetivo de aperfeiçoar o projeto as necessidades dos participantes. 

Nos meses de outubro a dezembro será realizada a conclusão, com análise 

da integração entre a fundamentação teórica sobre FMEA e o conjunto de dados 

obtidos através do acompanhamento do projeto FAB LAB FACENS. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares são apresentados na Tabela 1 na página três, com 

base no conteúdo teórico pesquisado elaborou-se um formulário FMEA com as 

potenciais falhas encontradas no projeto FAB LAB FACENS. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

 

BERSSANETI, Fernando Tobal. Qualidade: Conceitos e aplicações em produtos, 
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PALADY, Paul. FMEA Análise dos Modos de Falha e Efeitos: prevendo e prevenindo 

problemas antes que ocorram. 1º Ed. São Paulo: Editora IMAM, 1997. 

 

FAB LAB Brasil. Disponível em: http://www.fablabbrasil.org/. Acesso em: 07/08/15. 
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RESULTADOS PRELIMINARES - FORMULÁRIO FMEA: 
 

ANÁLISE FMEA (MODO E EFEITO DE FALHA POTENCIAL) APLICADO AO PROJETO FAB LAB  

Item  Função 
Modo de 
Falhas 

Potenciais  

Causas 
Potenciais de 

Falhas 

Efeitos 
Potenciais de 

Falhas 
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Ações 
Recomendadas 

FAB LAB 

Laboratório 
de 

fabricação, 
espaço de 

criação livre, 
participantes 

podem 
interagir na 
busca por 
soluções e 

construções 
de novos 
produtos. 

Atraso na 
inauguração 

do projeto FAB 
LAB. 

Obstáculos na 
execução dos 

prazos e entrega 
do projeto. 

O projeto pode se 
estender. 

7 2 7 98 

Criar um 
cronograma com 
prazos, tarefas e 

responsáveis. 

Possível atraso na 
construção civil. 

Pode afetar a 
credibilidade do 

projeto. 
5 2 6 60 

Criar cronograma e 
acompanhar os 

prazos. 

Atraso na entrega: 
equipamentos, 
ferramentas e 

mobiliário. 

Pode prejudicar a 
inauguração do 

projeto FAB LAB. 
7 2 6 84 

Criar cronograma 
para compras e 

entregas de 
mercadorias. 

Fracasso do 
projeto FAB 

LAB. 

Definição da 
localização / 
instalação 

inadequada.  

A localização 
incorreta pode 

gerar insucesso no 
projeto. 

8 2 6 96 

Pesquisar e 
examinar as 

necessidades e 
prioridades do 

projeto.  

Escassez na 
participação dos 

alunos. 

Projeto pode não 
atingir seu objetivo 

principal. 
6 7 8 336 

 Estimular a 
participação dos 

alunos com 
palestras e cursos. 

Adesão de 
participantes em 

excesso. 

Pode não 
conseguir atender 

a demanda. 
6 7 8 336 

Agendamento para 
utilização dos 
equipamentos. 

Prejudicar a 
criatividade e 
participação 

dos 
interessados.  

Dificuldades em 
adquirir livros para 
a biblioteca FAB 

LAB. 

Pode atrapalhar as 
pesquisas dos 
participantes. 

6 2 3 36 

Adaptar a compra 
dos livros de 
acordo com 

necessidades dos 
participantes. 

Dificuldades para 
adquirir: 

equipamento para 
Videoconferência e 

Softwares.  

Pode atrapalhar o 
desenvolvimento 
das criações dos 

participantes. 

6 2 3 36 

Garantir a compra 
dos equipamentos 
para incentivar o 
aprendizado a 

partir da prática. 

Falta de alguns 
equipamentos ou 
ferramentas para 

criações. 

Pode atrapalhar a 
criação e 

produção dos 
produtos. 

7 2 3 42 

Pesquisa para 
descobrir as 

necessidades dos 
participantes.  

Falta de 
instrutores.  

Obstáculo em 
contratar 

instrutores.   

Ocasiona 
dificuldades para 

utilização dos 
equipamentos. 

8 5 5 200 

Treinar os alunos 
da FACENS para 
trabalhar no FAB 

LAB. 

Falta de 
alunos 

voluntários.  

Falta de 
voluntários para 

trabalhar no 
projeto FAB LAB. 

Falta orientação 
para os 

participantes do 
FAB LAB. 

7 5 5 175 

Apresentar aos 
alunos a 

importância de ser 
um voluntário. 

Falta de 
comunicação.  

Falta de 
comunicação e 
integração entre 

FAB LAB e 
FACENS. 

Surgimento atrito e 
desentendimento. 

7 2 3 42 

Planejar a 
integração e 

comunicação entre 
os envolvidos. 

Tabela 1: Resultados preliminares - formulário FMEA. 
 


