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RESUMO 

 

Este estudo propõe uma sistemática para avaliar o desempenho da prestação de serviços por 

meio da modelagem de processos e análise de falha. A aplicação da proposta ocorreu em uma 

empresa de distribuição de energia elétrica (COELCE), na qual elegeu-se o Processo de Novas 

Ligações como objeto de estudo pelos seguintes motivos: esse processo contribui para reduzir o 

déficit de domicílios sem energia elétrica no país e apresentava elevado índice de irregularidades 

apontadas pelos órgãos reguladores da prestação desse serviço público. Trata-se de um estudo de 

caso cujos dados secundários foram coletados em livros, sites, documentos internos da COELCE 

e publicações científicas (periódicos, dissertações e teses). Obteve-se os dados primários em 

leitura e tratamento estatístico de documentos da empresa cedidos ao pesquisador pelos gestores 

do processo, reuniões com especialistas da COELCE, antes, durante e após pesquisa de campo, e 

observação direta intensiva das equipes responsáveis pelas ligações físicas das unidades 

consumidoras. A sistemática proposta é composta pela ferramenta redes de Petri Coloridas para 

modelagem do Processo de Novas Ligações e as técnicas de análise de falhas FTA (Fault Tree 

Analysis) e FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). A validação da sistemática permitiu: 

primeiro - visualização de diferentes fases e atividades do processo; segundo – identificação de 

funções críticas e falhas potenciais do processo; terceiro - formulação de plano de ação pelo 

pesquisador para melhoria do Processo de Novas Ligações. O plano de ação foi validado pelo 

grupo de especialistas da COELCE, que colabora com a pesquisa, desde a fase exploratória.  A 

utilização das técnicas de forma integrada proposta neste trabalho contribui para o conhecimento 

científico por utilizar a abordagem de modelagem de processos e técnicas de análise de falhas em 

empresas de serviço, principalmente no que tange ao reduzido número de trabalho nesta área. 

Vale ressaltar que a sistemática pode ser aplicada em outras empresas do setor de serviços 

podendo contribuir na melhoria do desempenho dos processos analisados. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Modelagem de Processos. Redes de Petri Coloridas. Análise de Falhas. FTA e 

FMEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study proposes a systematic method for evaluating the performance of service delivery 

through process modeling and failure analysis. The implementation of the proposal took place in 

a distribution company of electricity (COELCE), in which he was elected New Process 

Connections as an object of study for the following reasons: This process helps to reduce the 

deficit of households without electricity in the country and showed a high rate of irregularities 

pointed out by regulators from providing that service here has to justify the choice of process and 

not the company. This is a case study, with secondary data were collected in books, websites, 

internal documents COELCE and scientific publications (journals, dissertations and theses). We 

obtained the primary data in reading and statistical analysis of company documents to the 

investigator assigned by the managers of the process, meetings with experts COELCE before, 

during and after field research, and intensive direct observation of the teams responsible for the 

physical connections of the units consumers. The methodology proposed by the tool is composed 

of colored Petri nets for modeling process New Links and techniques of failure analysis (FTA 

Fault Tree Analysis) and FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). The systematic validation 

enabled: first - viewing different phases and activities of the process; second - identification of 

critical functions and potential failure of the process, the third - the formulation of action plan by 

the researcher to improve the process of New Connections. The action plan was endorsed by the 

group of experts COELCE, which collaborates with the research, from the exploratory phase. 

The use of integrated techniques proposed in this paper contributes to scientific knowledge by 

using the approach of process modeling and analysis techniques of failures in service businesses, 

especially in regard to the reduced number of work in this area. It is noteworthy that the 

systematics can be applied to other companies in the services sector can contribute in improving 

the performance of the processes analyzed. 

 

 

Key-word: Process Modeling. Coloured Petri Nets. Failure Analysis. FTA and FMEA. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo apresenta o problema de pesquisa, bem como os objetivos e as razões 

que a justificam e finaliza com a estrutura do trabalho. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O aumento da concorrência empresarial somado às crescentes exigências dos clientes 

faz com que as organizações busquem novas estratégias com o intuito de se tornarem mais 

eficientes e competitivas. Esta busca leva ao desenvolvimento de novas filosofias de gestão e 

de novas ferramentas objetivando o aumento da produtividade e qualidade, tais como as 

filosofias e práticas de produção japonesas (Just in time, Total Quality Control – TQC, Total 

Quality Management - TQM), Reengenharia, Visão de Processos dentre outras (SILVA, 

2008). 

Nas duas últimas décadas a Visão de Processo tornou-se um frequente tema de 

pesquisa e prática de gestão, por meio de abordagens como a Melhoria de Processos e 

Reengenharia de Processos, as quais visam o crescimento de desempenho mediante 

otimização ou redesenho dos processos (WALTER; GÖTZE, 2006). 

A Visão de Processos busca superar limitações do modelo funcional de organização do 

trabalho centrado na especialização. Esse modelo impõe limitações com relação à capacidade 

de coordenação do trabalho. Em contra ponto, os mecanismos de coordenação baseados em 

processos, dentro do contexto da realidade atual de acirramento da concorrência, têm 

ampliado sua importância à medida que apoiam a construção de uma organização mais ágio, 

integrada e flexível (DAVENPORT, 1994; GALBRALTH, 1995; CHANG, 2006). 

Para Gonçalves (2000), o conceito de processo é de fundamental importância nas 

empresas de serviço, uma vez que a sequencia de atividades nem sempre é visível. A 

importância dos processos de trabalho aumenta à medida que as empresas ficam com 

conteúdo cada vez mais intelectual, afastando-se do modelo fabril, de produção de 

manufatura. 

O gerenciamento das empresas de acordo com a lógica de processos estimula o 

estabelecimento de padrões para a avaliação do desempenho dos processos. Assim, o 

gerenciamento passa a apoia-se no emprego de sistemas de medição de desempenho baseado 

em processos (process centered measurement system). Esses sistemas estão focados nas 
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variáveis e medidas referentes aos processos, e não nas funções da organização 

(GONÇALVES, 2000). 

 Walter (2000) menciona que as incertezas inerentes ao processo de prestação de 

serviços devidos a fatores como a dificuldade de padronização e participação do cliente no 

processo, dentre outros, aguça a curiosidade quanto à aplicação de ferramentas de modelagem 

e simulação de processos como mecanismos de apoio a gestão, bastante exploradas pela 

indústria de manufatura, porém ainda pouco aplicadas na indústria de serviços, visando à 

melhoria de desempenho dos processos. Para o autor a aplicação de simulação computacional 

tem por objetivo suprir deficiências de um modelo que represente a realidade de maneira 

estática. 

 Visando a melhoria de desempenho de processos tem-se também a opção de utilizar 

técnicas de análise de falhas a fim de minimizar ou eliminar as falhas dos processos e 

estabelecer previamente um sistema de priorização de ações de prevenção e correção de falhas 

(STAMATIS, 1995; PALADY, 1997; SIQUIRA, 2005).  

Para Campos (2007), embora todas as operações de um sistema produtivo tenham sua 

importância, faz-se necessário por questões operacionais e custos envolvidos, identificar 

aquelas de maior importância para o processo de produção, com objetivo de estabelecer os 

mecanismos necessários para o controle de falhas e os padrões mínimos de qualidade a serem 

atendidos pelos produtos. 

 No que diz respeito ao setor serviços, Pinto (2011) destaca que partir dos anos 60, o 

setor de serviços vem crescendo continuamente na economia mundial. A tendência de 

crescimento, nos cenários nacional e internacional, desempenha importante e crescente papel 

na geração de empregos, com maior participação no Produto Interno Bruto (PIB) das 

economias mundiais. Aos poucos, países de economia fortemente baseada na indústria de 

manufatura tem-na baseada no setor de serviços. 

Entre organizações do setor de serviços, Sales (2011) destaca a importância do papel 

das concessionárias de distribuição de energia elétrica para o desenvolvimento 

socioeconômico do país. O acesso à energia elétrica, além de direito básico, é um fator 

indispensável ao bem-estar individual e coletivo da sociedade.  

Na década de 1990, concessionárias de distribuição de energia elétrica brasileiras 

passam pelo processo de reestruturação. Neste novo cenário, o setor de distribuição de energia 

passou a ser controlado por empresas multinacionais. Após privatizações, o Governo deixa de 

ser o órgão provedor de acesso à energia para a sociedade, mas funciona como repassador de 

recursos públicos para empresas privadas de energia, com a função de gestor dos programas 



18 

sociais de acesso à energia elétrica, tais como o Plano de Universalização e o Programa de 

Eletrificação Rural Luz para Todos (SALES, 2011).  

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), agente regulador/fiscalizador das 

distribuidoras com vistas a disciplinar o acesso da população desassistida de energia 

determina, por meio da Resolução N° 223/2003, às concessionárias a elaboração de plano 

para universalização do fornecimento de energia elétrica em todo o país. O prazo máximo 

fixado, inicialmente, para seu alcance é o ano de 2015 (BITTENCOURT, 2010). 

Em consonância com o Plano de Universalização, em 11 de novembro de 2003, o 

Governo Federal, por intermédio do Decreto N° 4.873, lança o Programa de Eletrificação 

Rural Luz para Todos. Sua implantação antecipa para o ano de 2008 o prazo previsto da 

universalização, que era o ano de 2015 (BITTENCOURT, 2010). 

No Estado do Ceará, o impacto identificado do Programa Luz para Todos é o 

expressivo aumento de pedidos de novas ligações pela população. A concessionária e 

prestadora de serviço, no âmbito operacional, não têm estrutura para atender à crescente 

demanda impulsionada pela política pública de acesso à energia elétrica. Outro impacto é o 

estabelecimento, por parte do governo federal, de penalidades para as concessionárias que não 

atingem as metas de atendimento. 

 A constatação do excessivo aumento de pedido de novas ligações pela população e de 

penalidades impostas as concessionárias pelo não cumprimento das metas de atendimentos 

estabelecidas pelo governo federal pôde ser constatado por 182 fiscalizações realizadas pela 

Coelce no período de 1999 a 2010, a ANEEL e a Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados do Estado do Ceará – ARCE.  As fiscalizações resultaram na emissão de 77 Autos 

de Infração, com aplicação de multas no total de R$ 18,1 milhões, em valores nominais
1
, 

constituindo o problema de pesquisa deste trabalho. 

Com base no exposto, o problema empírico a ser investigado, nesta pesquisa: Como 

avaliar o desempenho do processo de atendimento de pedidos de novas ligações de energia 

elétrica em uma empresa de distribuição de energia elétrica, considerando os critérios 

qualidade e tempo de resposta? 

 

 

 

                                                 
1
 Relatório de Autos Infração da ARCE – 2010. Disponível no site da ARCE: www.arce.ce.gov.br 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com Fugimoto (2005), Baltazar (2007) e Sales (2011), o acesso à energia 

elétrica é um direito básico essencial à própria condição de cidadão. Os autores são unânimes 

em relação ao fato de que a questão da qualidade, do bom atendimento da ligação de energia e 

da transferência dos serviços das distribuidoras não pode perder o foco social e político, 

mesmo após a reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro.  

De acordo com dados parciais do Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), aproximadamente 25 mil domicílios no Ceará não tinham acesso à energia 

elétrica até esta data. Nesse contexto, organizações voltam atenção às particularidades dos 

processos de empresas do setor de serviços públicos de distribuição de energia elétrica. Assim 

como no setor industrial, o de serviços se preocupa com a produtividade e a qualidade dos 

serviços. Isso significa que a dinâmica e a crescente competitividade entre as organizações, 

quando não reavaliam os métodos de gerenciamento de processos, colocam em risco a 

sobrevivência dos negócios.  

Conforme Oliveira, Paiva e Almeida (2010), a busca de melhoria da qualidade 

comum, nos processos industriais, é prioridade também para o setor de serviços. Vale 

ressaltar que a busca pela melhoria da qualidade, pela implantação de novas metodologias e 

ferramentas utilizadas no setor industrial, é dificultada no setor de serviços pelas 

características singulares, especialmente no que diz respeito à intangibilidade, à participação 

do cliente no processo e à produção e ao consumo simultâneo dos serviços (ROTONDARO, 

2002). 

Sakarada e Miyake (2009) afirmam que as características do setor serviços tem 

estimulado a realização de pesquisas sobre a aplicação de simuladores de eventos discretos de 

modelagem dos processos de serviços, já que os processos se caracterizam por 

comportamento estocástico. Por outro lado, estudos de aplicação de simulação, no setor de 

serviços, comparados em quantidade aos trabalhos publicados sobre aplicações no setor 

industrial e logístico são poucos e direcionados apenas a segmentos específicos 

(SAKURADA; MIYAKE, 2009). 

Junming et al. (2008)  e Junqueira e Miyagi (2009) também ressaltam as contribuições 

da modelagem e simulações para melhoria de processos e apoio a gestão de processos. 

Segundo os autores, pelas simulações dos modelos, é possível avaliar, em diferentes cenários, 

o desempenho dos processos, o que reduz tempo, custos e riscos da experimentação de 

mudanças em processos reais. 
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Para Jensen e Kristensen (2009) quando um sistema é projetado, ou um já existente é 

investigado, há razões que justificam a construção de modelo de representação do sistema, 

entre as quais, se destacam: 

 A construção e simulação do modelo de representação do sistema em geral leva a 

novos Insights sobre o projeto e operação do sistema. Tipicamente ao desenvolver um 

modelo, a equipe de modelagem ganha uma compreensão elaborada do sistema 

considerado, porque durante sua construção busca-se representar o funcionamento do 

sistema no mundo real, considerando os fatores que condicionam o seu 

funcionamento, para analisar suas características operacionais. Uma vez desenvolvido 

e validado, o modelo pode ser usado para investigar uma variedade de questões sobre 

o sistema. Mudanças no sistema podem ser simuladas a fim de prevê o impacto no seu 

desempenho. A simulação pode ser usada na fase de concepção do sistema, como uma 

ferramenta de projeto, para identificar e explorar semelhanças, tornando o projeto mais 

lógico, ou o funcionamento do sistema mais simples e racional. A simulação 

possibilita também identificar as variáveis mais importantes de um sistema e como 

elas interagem durante o seu funcionamento; 

  A construção de modelos executáveis geralmente leva a melhor 

especificação do projeto. Por se tratar de uma técnica que busca reproduzir o 

comportamento operacional do sistema sob estudo. Lacunas no projeto fazem-se 

explícitas, porque com o modelo construído e simulado, é possível observar os 

resultados esperados do sistema. Por meio do modelo torna-se possível a comparação 

de projetos alternativos e a determinação do efeito de diferentes políticas no 

desempenho do sistema; 

 Através de simulações do modelo, diferentes cenários são produzidos e analisados. A 

investigação sistemática de cenários possibilita a redução de erros de projeto e 

funcionamento do sistema; 

O aumento de pesquisas sobre Gestão de Processos resultou em rápido crescimento de 

ferramentas de modelagem e simulação de processos, em diferentes áreas cuja finalidade é 

apoiar a Gestão de Processos, com funcionalidades importantes para a análise e controle 

(TORRES, 2002; COSTA, 2010). 

Entre as ferramentas de modelagem e simulação, aplicados aos processos de serviços, 

têm-se as Redes de Petri Coloridas (RPC), elas permitem verificar propriedades quantitativas 

dos processos de serviços modelados, por exemplo, a rapidez no atendimento e a identificação 

das atividades que mais contribuem para o aumento dos prazos de atendimento, o que é 
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preocupação típica dos gestores de operações de serviços (JENSEN; KRISTENSEN, 2009; 

AALST; STAHL, 2011). 

As Redes de Petri são estudadas e aplicadas por diversos pesquisadores na 

modelagem, análise e controle de sistemas discretos. Entre eles, menciona-se: Aalst e Hee 

(2002), Verbeeck, Basten e Aalst (2002), Pádua et al. (2004), Grigorova (2008), Jensen e 

Kristensen (2009) e Aalst e Stahl, (2011). 

Outras ferramentas computacionais de modelagem e simulação de processos 

encontradas na literatura relacionada ao tema são: Business Process Modeling Notation 

(BPMN); Unifiel Modeling Language (UML); Integration Definition for Function 0 (IDEF0) 

e Tecnologia de Processo, Protótipo e Protocolo (P3TECH).  

De acordo com Sakurada e Miyake (2009), as ferramentas de simulação podem ser 

basicamente agrupadas em duas categorias: linguagens de simulação e simuladores. Segundo 

os autores as linguagens de simulação são pacotes computacionais de natureza genérica, tendo 

como principal vantagem à abertura para gerar modelos de simulação para os mais variados 

tipos de sistema. As desvantagens das linguagens de simulação estão associadas à necessidade 

de conhecimentos específicos de programação computacional para a construção de modelos 

mais complexos. Os simuladores disponibilizam menus e gráficos amigáveis para o 

desenvolvimento de modelos, o que reduz o tempo para sua construção. No entanto, revelam 

desvantagens como menor flexibilidade para representar detalhes de sistemas reais e 

restrições para controlar a realização de experimentos sob condições específicas. 

 Nesta pesquisa optou-se por uma ferramenta de modelagem e simulação que 

atendesse aos critérios: facilidade de uso, adequação ao contexto da pesquisa, capacidade 

estatística, e custo de aquisição. Estes critérios estão baseados nos propostos por Law e 

Haider (1989), Davis e Williams (1994) e Sakurada e Miyake (2009), que apontam 

características desejáveis das ferramentas de modelagem e simulação utilizadas na análise de 

sistemas.      

Quando ao critério de facilidade de uso, os softwares que suportam o BPMN, UML e 

IDEF0 foram considerados mais amigáveis do que os softwares das ferramentas P3TECH e 

Redes de Petri Coloridas. Por utilizarem estruturas análogas a um fluxograma para modelarem 

um sistema. O processo de modelagem torna-se de mais fácil aprendizagem do que o processo 

de modelagem com os softwares das ferramentas P3TECH e Redes de Petri Coloridas que 

utilizam uma abordagem para modelagem orientada a estados e transições do sistema. Além 

disso, exigem o domínio de uma linguagem de programação para o desenvolvimento de 

modelos mais complexos (ANTONACCIO, 2007; JENSEN; KRISTENSEN, 2009).  
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Com relação de adequação ao contexto da pesquisa as ferramentas P3TECH e Redes 

de Petri Coloridas apresentam semelhanças em relação aos critérios de análise desejados para 

o desenvolvimento desta pesquisa: além de atender aos requisitos de construção do modelo 

para avaliação de desempenho do processo em estudo, também se tem em consideração o 

fator relevante de permitirem simulações interativas semelhantes às da etapa de depuração do 

modelo, simulações automáticas, utilizadas na análise de desempenho e também pela 

capacidade de simular processos estocásticos, comum aos sistemas produtivos em que estados 

do sistema mudam discretamente no tempo e não obedecem a padrão determinístico de 

entradas e saídas. Tais funcionalidades não estão presentes nas ferramentas BPMN, UML e 

IDEF0. 

No critério capacidade estatística as Redes de Petri Coloridas permitem maior 

flexibilidade na definição das variáveis e parâmetros de interesse pelo modelador. O software 

CPN_Tools, por exemplo, que é utilizado para edição, simulação e análise de Redes de Petri 

Coloridas, possui uma linguagem de programação que permite customizar os modelos 

(JENSEN; KRISTENSEN, 2009). Essa funcionalidade não está presente no BPMN, UML e 

IDEF0. A ferramenta P3TECH apesar de possuir uma linguagem de programação para o 

desenvolvimento de um modelo os parâmetros são pré-definidos, limitando a abrangência da 

análise. Para exemplificar, essa ferramenta trabalha apenas com dois parâmetros: tempo e 

custo. E suporta somente seis modelos probabilísticos para modelar o tempo de execução das 

atividades. O parâmetro custo é rateado nas atividades por meio de um único direcionador 

(hora). 

Quanto ao custo de aquisição, buscou-se identificar um software que pudesse ser 

utilizado de forma gratuita, uma vez que seu uso seria acadêmico. O software Business 

Process Visual ARCHITECT (BP-VA)
2
, que suporta o BPMN possui versão gratuita apenas 

para testes. O SmartDraw for UML
3
 possui versões gratuitas. Já o Edraw Max

4
 utilizado para 

criar diagramas IDEF0, possui apenas uma versão (v6.3) gratuita. Os softwares
5
  PArchitect 

Designe e PArchitect Engine, que suportam a metodologia P3TECH, estão disponíveis em  

versões on-line sendo necessário o pagamento de uma licença de uso. O CPN Tools
6
 é um 

software livre, que vem sendo desenvolvido pelo CPN group da Aarhus University e por 

centenas de usuários da ferramenta que sugerem melhorias. 

                                                 
2 O download do software Business Process Visual ARCHITECT (BP-VA) pode ser realizado no website 

<http://www.visual-paradigm.com>.  
3 O download do software SmartDraw for UML pode ser realizado no website <http://www.smartdraw.com>. 
4
 O download do software Edraw Max pode ser realizado no website <http:// www.edrawsoft.com>. 

5
 Os software PArchitect Designe e PArchitect Engine podem ser acessados no website < http://labp3.net/>. 

6
 O download do software CPN Tools pode ser realizado no website <http:/www.cpntools.org/>.  
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  O software CPN Tools combina uma linguagem gráfica para a construção de modelos 

de sistemas concorrentes, com os recursos de uma linguagem de programação de alto nível. A 

linguagem de programação possui poucas primitivas, porém poderosas para a definição e 

manipulação de tipos de dados. Isto significa a necessidade de domínio de um número 

relativamente pequeno de constructs para construção de modelos compactos e 

parametrizáveis (JENSEN; KRISTENSEN, 2009). 

Segundo Pádua (2012) a modelagem de processos e a simulação têm sido amplamente 

utilizadas para melhoria contínua, gestão de processo e mudanças na estrutura organizacional. 

No entanto, a autora ressalta que a sintaxe e a semântica de modelos utilizados para 

representação de processos de negócios, por exemplo, o Enterprise Knowledge Development 

– EKD não são bem definidas formalmente. Como resultado os modelos de processos de 

negócios podem ser ambíguos e de difícil análise, principalmente em sistemas mais 

complexos, não sendo possível verificar a consistência do modelo. A ausência de semântica 

formal dificulta, também, o uso de técnicas de análises.        

Pádua (2012) argumenta que a abordagem baseada em Redes de Petri supera os 

problemas relacionados à ausência de semântica formal dos modelos de processos de 

negócios. Segundo Jensen e Kristensen (2009) e Pádua (2012), o formalismo das Redes de 

Petri a torna uma poderosa ferramenta de modelagem de processos, permitindo a 

representação de concorrência, paralelismo, sincronização, não determinismo e exclusão 

mútua que são comuns aos processos reais.  

Os modelos de representação dos processos concebidos em Redes de Petri podem ser 

simulados para identificação de rotas causadoras de problemas e ineficiências no ambiente de 

negócio. Desta forma, é possível testar e analisar diferentes cenários de mudanças e avaliar o 

retorno antes de realizar intervenções no processo real. A simulação facilita o planejamento e 

implementação das transformações dos processos de negócios. Assim, os modelos servem de 

apoio a Gestão de Processos (PÁDUA, 2012).       

Assim, com base nos critérios expostos, optou-se pela utilização do software CPN 

Tools para o desenvolvimento da fase de modelagem e simulação do processo. 

Lied e Sellitto (2009) afirmam que a modelagem e simulações identificam funções dos 

processos que mais impactam no seu desempenho. Leal et al. (2007) e Oliveira, Paiva e 

Almeida (2010), mencionam a relevância da aplicação de ferramenta computacional de 

modelagem, em conjunto com técnicas de análise de falhas, com o objetivo de analisar as 

causas das falhas nas funções críticas dos processos identificadas pela modelagem e 

simulação. Segundo os autores, a associação de ferramenta de modelagem com técnicas de 
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análise de falhas apresenta-se como método robusto de auxílio à tomada de decisões. 

 Há estudos em que se integra modelagem de processos com técnicas de análise de 

falhas. No entanto, se fazem necessárias novas pesquisas aplicadas às empresas do setor de 

serviços (OLIVEIRA; PAIVA; ALMEIDA, 2010). Corroborando com os autores citados 

Eikebrokk et al. (2010), argumenta ser necessário  novas investigações sobre a aplicação de 

metodologia de modelagem de processos e análise de falhas no setor de serviços, integrando 

essas abordagens que se complementam, aproveitando-se o potencial e benefício de cada 

técnica para análise e controle de falhas.  

 A modelagem possibilita identificar as funções críticas de um processo, enquanto as 

técnicas de análise de falhas permitem investigar de forma sistematizada as diferentes falhas 

que ocorrem nas funções críticas.    

Quanto às técnicas de análise de falhas Palady (1997), Posso e Estorilio (2009), 

cometam que a Análise dos Modos e Efeitos de Falhas (FMEA) é a técnica de baixo risco, 

mais utilizada na prevenção de falhas, pela identificação de causas. Entretanto, Calixto (2006) 

argumenta que a principal limitação do FMEA está relacionada ao fato de a ferramenta não 

possibilitar a análise de falhas combinadas que podem causar vulnerabilidade aos processos.    

Lima e Franz (2006) e Oliveira, Paiva e Almeida (2010), recomendam a utilização da 

Árvore de Análise de Falha (FTA) como técnica de apoio ao FMEA. A FTA permite 

compreender a interação das múltiplas causas que podem ocasionar falhas nos processos, 

enquanto o FMEA permite classificar os diferentes modos de falhas, de acordo com o risco, 

priorizando a aplicação de ações de melhoria. 

Aplicações da FTA e FMEA, com objetivo de melhorar o desempenho de processos, é 

objeto de investigações em diversas áreas. A título de exemplo, destaca-se a aplicação das 

técnicas no controle e prevenção de falhas, em segmentos como saúde (ROSA; GARRAFA, 

2009), controle de risco em práticas radioterápicas (RATH, 2008), exploração de petróleo 

(MONTEIRO et al., 2005), e em empresas de distribuição de energia elétrica (FAGUNDES; 

ALMEIDA; LEAL, 2004; PINHO; LEAL; ALMEIDA, 2006; BANDEIRA, 2007).  

Considerando a importância do setor de serviços para o desenvolvimento do país e a 

relevância das distribuidoras de energia elétrica, neste trabalho, avalia-se a prestação de 

serviço público executado pela empresa privada do setor elétrico, especificamente no que diz 

respeito ao atendimento de novos pedidos de ligações da sociedade.  

A empresa em questão se encontra em área significativa no mapa da exclusão elétrica: 

Região do Ceará. É uma das concessionárias com irregularidades apontadas pela Agência 

Reguladora, e a facilidade de acesso a dados primários e secundários necessários à pesquisa 
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são elementos que justificam a escolha de serviços para aplicação da sistemática 

desenvolvida.  

Aspecto relevante da escolha da empresa é por ser uma das mais expressivas 

distribuidoras de energia elétrica do Nordeste, região que apresenta grande déficit de 

domicílios sem energia elétrica, que, por si só, aponta para a importância de estudos somados 

a outros na área de modelagem de processos e análise de falhas em empresas do setor de 

serviços. 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Propor uma sistemática para avaliação de desempenho do processo de atendimento de 

pedidos de novas ligações de energia elétrica em uma empresa de distribuição de energia 

elétrica considerando os critérios qualidade e tempo de resposta. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1) Elaborar uma sistemática para avaliação de desempenho de processos em prestação 

de serviços de distribuição de energia elétrica; 

 

2) Modelar processos de serviços relacionados às atividades de fornecimento de 

energia elétrica, integrando as técnicas de análise de falhas; 

 

3) Aplicar a sistemática de avaliação no processo de novas ligações de energia da 

empresa pesquisada, observando aspectos relacionados à qualidade do atendimento 

dos pedidos de ligação de energia e ao tempo de resposta. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho organiza-se em cinco capítulos. Introduzido o estudo neste capítulo, 

inicia-se o Capítulo 2, com uma discussão teórica sobre Gestão de Processos, metodologias de 

modelagem de processos e técnicas empregadas. Em seguida, são definidos e classificados os 

diferentes tipos de falhas comuns a processos e produtos. Por fim, têm-se os procedimentos 

utilizados para aplicação das técnicas de mapeamento de falhas FTA e FMEA. O Capítulo 3 

aborda os aspectos metodológicos da investigação, detalhando aspectos da avaliação na 

sistemática desenvolvida. O Capítulo 4 apresenta a sistemática de modelagem de processos e 

análise de falhas proposta nesta pesquisa, e expõe os resultados obtidos. O Capítulo 5 traz 

conclusões como também perspectivas para trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo, apresenta a fundamentação que deu suporte ao desenvolvimento desta 

pesquisa. Portanto, aborda-se a definição de visão e modelagem de processos. Em seguida, as 

metodologias de modelagem de processos, ferramentas utilizadas na modelagem e técnicas de 

análise de falhas.    

 

2.1 VISÃO DE PROCESSOS  

 

Nas duas últimas décadas o conceito de processos de negócio ganhou popularidade e 

disseminação como construto básico para a estruturação do trabalho nas organizações 

(ALBUQUERQUE; PADUA, 2012).      

Segundo Baldam et al. (2007) a abordagem baseada em processos de negócio ganhou 

atenção na década de 1990 como uma proposta radical de reengenharia de processos em 

conjunto com sistemas integrados de gestão. Após a virada do século, entretanto, surgiu uma 

nova onda da visão de processos denominada Gestão de Processos de Negócios. A qual busca 

combinar as vantagens de abordagens radicais (reengenharia de processos) com as vantagens 

de abordagens incrementais (melhoria contínua dos processos).   

Corroborando com Baldam (2007), Walter e Götze (2006) destacam que abordagens 

como reengenharia e melhoria contínua dos processos, as quais são associadas a um conceito 

mais amplo, denominado Gerenciamento de Processos, fundamentam-se na premissa de que o 

gerenciamento organizacional se alinha prioritariamente aos processos. 

Para Chang (2006) um dos principais objetivos da Gestão de Processos de Negócio 

consiste na formalização dos processos organizacionais através de modelos concebidos com a 

participação intensa de equipes envolvidas com os processos, a fim de estruturar o trabalho e 

melhorar os controles, conferindo maior previsibilidade às atividades organizacionais. 

Para se alcançar melhoria na qualidade e redução de custos mediante a adoção da 

gestão de processos de negócio, Lagioia et al. (2008) argumentam que as organizações 

precisam conhecer e compreender seus processos de negócios.        

Os processos empresariais são atividades coordenadas que demandam pessoas, 

procedimento e tecnologia. Assim, devem ser enxergados em termos de coordenação em vez 

de fluxo de trabalho ou fluxo físico de materiais ou produtos. Isso é importante para 

identificar e analisar qualquer processo não industrial como importantes ativos de negócios. 

Olhando desta maneira, a definição de processos pela descrição de transformação de entradas 

em saídas não é suficiente para especificar o assunto de interesse. Um processo típico inclui 
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não apenas o número de tarefas a serem executadas, mas também o número de operadores, a 

distribuição do trabalho entre eles, a tecnologia empregada, os indicadores de desempenho, os 

resultados esperados, endpoits envolvidos, feedback e repetição. As transformações que 

acontecem nos processos podem ser físicas, de localização ou transacionais (GONÇALVES, 

2000). 

A percepção desses atributos na definição de processos possibilita condições mais 

adequadas para sua análise e gerenciamento. Gonçalves (2000) destaca ser também 

interessante, separar os processos de produção de bens e serviços oferecidos, dos demais 

processos que ocorrem na empresa. A distinção entre os processos de negócio e os processos 

auxiliares ou de suporte pode ajudar na identificação dos processos essenciais da empresa. 

Paim (2007) corrobora com Gonçalves (2000) ao afirmar que os processos podem ser 

classificados em três categorias básicas de acordo com sua finalidade, podendo ser do tipo: 

  Processos de negócio: estão relacionados com os produtos e serviços produzidos para 

os clientes finais da organização. Esses processos caracterizam a atuação da empresa e 

são normalmente transversais, ou ainda de cliente a cliente. 

 Processos gerenciais: estão focalizados no gerenciamento das organizações, incluem 

as ações de medição e ajustes de desempenho, ou seja, ações que os gerentes devem 

realizar para dar suporte aos demais processos. 

 Processos de apoio: são centralizados na organização e dão suporte aos processos de 

negócios e gerenciais. Estes processos incorporam atividades dos demais processos, 

com obletivo de viabilizar suas execuções.   

O Quadro 1 apresenta exemplos de alguns processos empresariais, organizados nas 

três categorias citadas. 

 

Quadro 1 – Classificação de processos empresariais. 

Processos de Negócios Processos de Apoio Processos Gerenciais 

 Vendas 

 Atendimento de pedidos 

 Atendimento de garantia 

 Cobraça 

 Orçamento empresarial 

 Recrutamento e seleção 

 Compras 

 Treinamento operacional 

 

 Planejamento estratégico 

 Alocação de recurso 

 Gestão de interfaces 

 Fixação de metas  

Fonte: Gonçalves (2000).  

 

Apesar de alguns processos serem inteiramente realizados dentro de uma unidade 

funcional, a maioria dos processos importantes das empresas (especialmente os processos de 
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negócios) atravessam as fronteiras das áreas funcionais, por isso são chamados processos 

transfuncionais ou horizontais, já que se desenvolvem ortogonalmente à estrutura vertical 

típica das organizações estruturadas funcionalmente. 

De acordo com Paim (2007), as organizações usualmente ainda compartilham uma 

cultura funcional com foco em atuação local, porque o modelo funcional se consolidou ao 

logo do tempo. Para o autor esse modelo tem limitações, à medida que gerentes tendem a 

tratar os diversos setores da empresa de modo isolado, produzindo uma cultura de silos, 

responsável pela dispersão dos objetivos organizacionais. 

A cultura de silos provoca atraso nos processos, limita o tempo dos gerentes, gera 

competição entre diversas áreas funcionais, que a princípio pode parecer benéfica à 

organização, já que cada setor buscará ser mais produtivo. No entanto, os ganhos de produção 

devem ser uniformes para que não haja desequilíbrio entre setores. Lidar com a 

interdependência entre as atividades e recursos das organizações não é tarefa fácil diante de 

uma estrutura organizacional centrada em silos (PAIM, 2007). 

Para Gonçalves (2000), a Visão de Processos é um caminho para identificar e 

aperfeiçoar as interfaces funcionais, que são os pontos nos quais há transferência de trabalhos 

entre unidades. Nesses pontos ocorrem erros e perdas de tempo, responsáveis pela maior parte 

da diferença entre o tempo de ciclo e o de processamento nos processos.    

Walter e Götze (2006) argumentam que a Visão de Processos se distingue da Visão 

Funcional em pelo menos três pontos: os processos de negócios merecem a atenção prioritária 

dos esforços gerenciais, as diferentes funções envolvidas no processo cumprem um papel de 

apoio, e as informações seguem com maior fluidez sem tantos filtros hierárquicos.   

Assim, identificar o processo como sendo o modo típico de realizar o trabalho é 

importante para definir a forma de distribuição das pessoas e demais recursos da organização.  

A Visão de Processos permite perceber a necessidade de um comportamento gerencial, 

mais integrado e abrangente, propiciando uma análise adequada das necessidades dos 

processos (GONÇALVES, 2000). 

Para Paim (2007), a capacidade de gerenciar processos pode ser vista como fator 

importante para promoção de integração, dinâmica, flexibilidade e inovação de organizações 

já que permite: uniformização do entendimento dos processos da organização, através do uso 

de modelo de construção de visão homogênea do processo; melhoria do fluxo de informações 

por permitir, pela modelagem de processo, a identificação e automatização do fluxo das 

informações; padronização dos processos, uma vez que a descrição dos processos permite que 

os mesmos sejam padronizados em função da definição de referencial de conformidade; 
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melhoria da gestão organizacional, visto que o melhor conhecimento dos processos, 

associados aos indicadores, possibilita o melhoramento da gestão organizacional e redução de 

tempo e custo do processo, com vantagens competitivas das organizações. 

 Paim (2007) argumenta que a Visão de Processo prioriza a gestão organizacional 

pelos processos. Essa abordagem não demanda obrigatoriamente mudança na estrutura 

organizacional da empresa, mas sinaliza os seguintes pontos como relevantes na implantação 

da Gestão de Processos nas organizações: 

 Criar e manter uma cultura de gestão baseada na visibilidade e entendimento aos 

processos; 

 Mensurar o desempenho dos processos e não somente dos departamentos funcionais; 

 Manter práticas para melhoria dos processos, quando necessário; 

 Promover integração e reduzir conflitos interdepartamentais; 

 Manter o foco no cliente acompanhando a demanda, ao longo das atividades do 

processo, o que cria uma orientação para geração de resultados dos processos voltados 

para o cliente. 

 Criar responsabilidade compartilhada sobre os processos transversais às funções 

organizacionais. Isso envolve mudanças no que está predefinido como 

responsabilidade de departamentos e cargos.  

A gestão de processos é objeto de estudo de vários pesquisadores. Entre eles, 

menciona-se: Scheer (1994), Harrington, Esseling e Nimwegen (1997), Liddle, Mayr e 

Thalheim (2000), Harmon, Rosen e Guttman (2001), Burlton, (2001), Smith e Fingar (2003), 

Paim (2007). Segundo Albuquerque (2012), a gestão de processo pode ser definida como 

abordagem sistemática de analise e melhoria, controle e gerência, mediante a formalização e 

melhoria contínua dos processos, visando melhor qualidade e menor custo de bens e serviços. 

Para Gonçalves (2000) e Pádua (2012) conhecer os processos e gerenciá-los é um 

diferencial competitivo para as organizações frente a sua concorrência. Torres (2002) afirma 

que as organizações para se manterem competitivas buscam diversas abordagens, por 

exemplo, a Reengenharia e Melhoria Contínua. Para apoiar essas abordagens, diversas 

técnicas são utilizadas, dentre as quais a modelagem de processos. Segundo o autor na 

modelagem de processos as seguintes características são importantes para que os modelos 

apóiem efetivamente a gestão organizacional: tecnologia da informação, estruturas centradas 

em processos e personalização do modo como as organizações realizam seus negócios. 
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A modelagem de processos é um caminho para compreender e analisar processos, 

sendo uma ferramenta de apoio a Gestão de Processos adequada a qualquer tipo de 

organização, seja ela pública ou privada (ROTONDARO, 2002).  

Nas seções seguintes aborda-se a modelagem de processo, no que diz respeito: a 

definição, metodologias estruturadas, e ferramentas computacionais utilizadas, 

respectivamente. 

 

2.2 MODELAGEM DE PROCESSOS 

 

De acordo com Davenport (1994), o conceito de Modelagem de Processos explicita os 

processos para análise e aponta caminhos de melhoria.  

Para Torres (2002) e Korecko, Sobota e Szabo (2010), a Modelagem de Processos 

consiste na construção de representação gráfica do processo real, na qual se exibem as 

características do processo, de acordo com o nível de detalhamento desejado.  

Segundo concepções dos autores citados, a Modelagem de Processos tem como ponto 

de partida uma situação real, com vantagens para as organizações, nos seguintes aspectos: 

melhorar o entendimento e os mecanismos de funcionamento dos processos por meio de 

modelos; servir de base para melhoria contínua da estrutura organizacional; possibilitar a 

elaboração de plano de ação para gerar – mediante mudanças incrementais ou radicais – 

inovações dos processos. 

A Modelagem de Processos, aplicada à situação real, requer necessariamente a seleção 

de uma ou diferentes metodologias estruturadas, assim como seleção de uma ou mais 

ferramentas gráficas de modelagem. Conforme Savén (2002), a seleção orienta o pesquisador 

no que diz respeito ao desenvolvimento de método adequado ao problema pesquisado.    

Apresentada a definição de Modelagem de Processo, nas próximas seções, descrevem-

se as metodologias estruturadas para modelagem com o propósito de fundamentar a proposta 

metodológica desta pesquisa. 

 

2.2.1 Metodologias Estruturadas para Modelagem de Processos 

 

As metodologias estruturadas de modelagem de processos podem definir de forma 

objetiva a sequência das etapas necessárias de uma pesquisa. Dentre as metodologias 

desenvolvidas de modelagem de processos, explora-se tanto a proposta desenvolvida por 

Sharp e McDermott (2001), cuja metodologia de modelagem é orientada a workflow, quanto à 
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de Scheer (2002) criador da arquitetura Arquiteture of Integrated Information Systems 

(ARIS). Entre os pesquisadores brasileiros, destaca-se a proposta de Oliveira (2008), baseada 

em métodos de simulações. 

Como as propostas dos autores não se revelam excludentes, neste trabalho, adotam-se 

complementarmente contribuições dos três teóricos. 

 

2.2.1.1 Metodologia Proposta por Sharp e McDermott (2001) 

 

Sharp e McDermott (2001) propõem metodologia de modelagem de processos 

orientada a workflow. De acordo com Aalst (2000), workflow é um aspecto operacional de 

procedimento de trabalho que descreve, por exemplo, como as tarefas são executadas, quem 

as realiza, qual a sua sequência lógica e como o fluxo de informação suporta as tarefas.  

O Workflow pode ser, então, entendido como um conjunto de regras que governa a 

sequência de atividades para a realização de processo.  

A Metodologia de Sharp e McDermott (2001) é composta por três etapas, assim 

denominadas: Emoldurar o Processo, Compreender o Processo, e Projetar o Processo,  

formada cada uma, por fases de acordo com a Figura 1, a seguir: 

 

Figura 1 - Etapas para modelagem de processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Emoldurar Processos;                Compreender Processos;                 Projetar Processos; 

Fonte: Adaptado de Sharp e McDermott (2001). 

 

Na primeira etapa, Emoldurar Processos, busca-se delimitar o contexto dos processos 

na organização, para se obter visão global dos processos. As fases da etapa Emoldurar 

Processos são:  

Documentar a missão, 

estratégia, metas e objetivos 

da organização 

Sensibilização  

Inicial 

Descrever as 

metas dos 

processos e o 

ambiente 

Construir o mapa 

geral dos 

processos 

Preparação 

da 

modelagem 

Descrever a equipe 

envolvida nos 

processos 

Construir o 

modelo dos 

processos 

Avaliação do modelo 

obtido 

Identificar deficiências 

nos processos  

Definir características 

dos processos desejados 
Viabilidade dos processos 

desejados 
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 Documentar a missão, estratégia, metas e objetivos da organização: consiste 

em identificar questões relacionadas, por exemplo, aos objetivos e metas que 

influenciam o projeto de modelagem dos processos. 

 Sensibilização inicial: informar os envolvidos da importância da modelagem dos 

processos e como ela atinge o seu trabalho. Seu objetivo é tentar motivar a 

participação dos sujeitos envolvidos no processo. Nessa etapa, é importante buscar 

colaboradores influentes, na tentativa de convencer pessoas que porventura possam 

ser contra o processo de modelagem. Realizam-se entrevistas com os envolvidos 

na execução dos processos a serem modelados com o objetivo de delimitar o 

escopo do projeto de modelagem. 

 Descrever as metas dos processos e o ambiente: descrever as metas dos 

processos no contexto geral da organização. 

 Construir o mapa geral dos processos: desenhar um esboço dos processos da 

organização e seus relacionamentos. O mapa geral dos processos da organização 

contribui para compreensão da forma com os processos se relacionam. Para tanto, 

são elaborados macrofluxos dos processos. 

A segunda, Compreender Processos, tem por objetivo modelar e avaliar os processos 

da organização. Compõe-se das seguintes fases: 

 Preparação da modelagem: tem por objetivo obtenção de subsídios necessários 

aos processos de modelagem. A primeira atividade consiste na coleta de 

documentos que regulamentam os processos, inclusive os gerados na etapa anterior 

Emoldurar Processos. Outra questão estabelecida é a definição do local de 

entrevistas que subsidiam a modelagem, as quais, de preferência, devem ser o 

próprio local de trabalho para facilitar o acesso aos entrevistados. 

 Descrever a equipe envolvida nos processos: faz-se a escolha dos envolvidos na 

modelagem. É um momento importante, pois os resultados com a modelagem dos 

processos são influenciados pelos perfis dos envolvidos. 

 Construir o modelo dos processos: constrói-se o modelo dos processos atuais. O 

objetivo da construção é fornecer uma visão das tarefas dos processos, com ênfase 

nos envolvidos nos processos e procedimentos para realização das atividades. 

 Avaliação do modelo obtido: busca-se assegurar, pela interação com os 

envolvidos nos processos modelados, a consistência do modelo de representação 

criado. 
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A terceira etapa, Projetar Processos, consiste no projeto de novos processos, após a 

identificação das deficiências dos processos então desenvolvidos na empresa. Compõe-se das 

seguintes fases: 

 Identificar deficiências nos processos: identificam-se os elos frágeis de diversas 

interfaces das funções organizacionais envolvidas com a execução dos processos.  

 Definir as características dos processos desejados: tem como objetivo definir 

um conjunto de melhorias a serem implantadas nos processos. 

 Viabilidade dos processos desejados: na análise de viabilidade dos novos 

processos, analisam-se ganhos no âmbito da qualidade dos serviços, do tempo de 

produção e dos custos.   

A metodologia proposta por Sharp e McDermott (2001) analisa os processos em sua 

dinâmica. Os autores recomendam que as etapas: Construir o Modelo do Processo e Avaliar o 

Modelo Obtido (Figura 1) sejam repetidas sempre que necessário, para atualização e 

validação do modelo dos processos, com a finalidade de aperfeiçoá-lo. 

Inferi-se que a metodologia de modelagem de Sharp e McDermott (2001) filia-se à 

abordagem de melhoria de processos, no caso, associada ao conceito mais global – gestão ou 

gerenciamento de processos.  

Na seção seguinte, descreve-se a metodologia de modelagem de processo proposta por 

Scheer (2002). 

 

2.2.1.2 Metodologia Proposta por Scheer (2002) 

 

A metodologia de modelagem de processos proposta por Scheer (2002), criador da 

arquitetura Arquiteture of Integrated Information Systems (ARIS), compreende quatro etapas: 

Estratégia do negócio, Projeto do processo de negócio, Implantação do processo de negócio e 

Controle do processo de negócio.  

Segundo Scheer (2002), na utilização da metodologia, algumas etapas se modificam 

ou até mesmo se omitem dependendo dos objetivos da organização. A seguir as etapas: 

 Estratégia do negócio: baseada no entendimento do negócio. Compõe-se das 

seguintes atividades: a) realizar workshops para entender melhor o negócio e definir o 

escopo da modelagem; b) classificar os processos em de gerenciamento, fundamentais 

e de suporte; c) priorizar os processos que impactam nos fatores críticos de sucesso, 

por exemplo, satisfação do cliente, qualidade dos produtos e serviços; d) identificar os 
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objetivos e metas dos processos da organização; e) divulgar junto aos envolvidos com 

os processos os objetivos que se pretendem alcançar com a modelagem dos processos. 

 Projeto do processo de negócio: consiste na compreensão da situação real dos 

processos organizacionais. Suas principais atividades são: definição de fluxo dos 

processos e recursos necessários à sua realização; identificação de indicadores de 

desempenho dos processos; criação de modelos gráficos que possibilitem representar 

os processos reais e definir os pontos frágeis e analisar as oportunidades de melhoria 

dos processos. 

 Implementar melhorias no processos de negócio: põem-se em prática as melhorias 

identificadas na etapa anterior. Nessa fase, é importante registrar as mudanças de 

fluxos, as novas regras de execução e ganhos de desempenhos obtidos nos processos. 

 Controle do processo de negócio: consiste em monitorar os processos da 

organização, mediante análise dos indicadores de desempenho com fim a compará-los 

com metas preestabelecidas dos processos. 

Os resultados obtidos com a aplicação da metodologia, segundo Scheer (2002), 

divulgam-se na organização. Periodicamente, as oportunidades de melhorias implantadas 

devem ser novamente analisadas e avaliadas para que os processos sejam sistematicamente 

aprimorados. 

A metodologia de Scheer (2002) é fundamentada nos preceitos do Plan-Do-Check-Act 

(PDCA), popularizados pelas pesquisas de Edward Deming (DEMING, 1993). A Figura 2 

ilustra a relação entre etapas da metodologia de Scheer (2002) de modelagem de processos de 

negócios e quatro fases do método PDCA para melhoria contínua de processos.   

 

Figura 2 - Etapas da metodologia proposta por Scheer e método PDCA para a melhoria contínua de 

processos. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O ciclo do PDCA começa pelo planejamento (Plan), em que se estabelece meta ou 

problema a ser abordado que impede, por exemplo, alcance dos resultados esperados, ou seja, 

alcance da meta. O passo seguinte, ainda no planejamento, consiste na análise dos dados 

relacionados ao problema (análise do fenômeno). Em seguida, estuda-se o processo para 

descoberta das causas fundamentais do problema, objetivando o plano de ação. 

Na etapa seguinte, execução (Do), implementam-se as ações para melhoria do 

processo, conforme o plano de ação proposto. Na verificação (Check), o processo é 

monitorado e resultados avaliados periodicamente, comparando-os com o planejado. 

Na última etapa, ação (Act), avalia-se a necessidade de elaboração de novos planos de 

ação, após verificação dos resultados obtidos pelo monitoramento do processo, de forma a 

melhorar a qualidade, eficiência e eficácia, aprimorando a execução do processo e corrigindo 

eventuais falhas. A Figura 2 ilustra a relação entre as etapas da metodologia proposta por 

Scheer (2002) de modelagem de processos de negócios e as fases do método PDCA para 

melhoria contínua de processos. 

A seguir, descreve-se a metodologia de modelagem de processos, de Oliveira (2008). 

 

2.2.1.3 Metodologia Proposta por Oliveira (2008) 

 

Para implementação de projeto de melhoria de processos, Oliveira (2008) recomenda 

as seguintes etapas: Planejamento; Modelagem e Análise; Redesenho e Melhoria; 

Desenvolvimento e Transição: 

 Planejamento: o planejamento é o ponto de partida de proposição de projeto de 

melhoria iniciado após definição dos objetivos estratégicos. Definidos os objetivos, 

indicam-se as metas dos processos a serem alcançadas. Nesse ponto, os envolvidos 

com o projeto de melhoria analisam a situação real dos processos. A partir dessa 

análise, selecionam-se uma ou mais ferramentas gráficas de modelagens, bem como 

se define o escopo do projeto de melhoria.  

 Modelagem e análise: a modelagem de processos automatizados por sistema de 

gestão é feita pela análise dos dados estatísticos dos sistemas. Sem dados 

disponíveis, é necessária a coleta. Usam-se os dados na criação de modelos 

estocásticos que têm o propósito, por exemplo, de analisar o desempenho dos 

processos. Na etapa de modelagem e análise, é necessário observar e registrar as 

características que causem alguma influência no desempenho dos processos. 
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Elabora-se um documento com informações relevantes, por exemplo, métricas 

usadas na medição do desempenho e pontos frágeis identificados. 

 Redesenho e melhoria: com a criação de modelos estocásticos, diferentes opções 

de melhoria são testadas e analisadas antes de efetivamente implementadas nos 

processos reais. Criam-se os modelos com diferentes fins de análise, por exemplo, 

estimar o tempo de resposta e custos dos processos. Ao final, faz-se a seleção do 

modelo que serve de referência ao redesenho dos processos reais, para melhoria dos 

processos. Sendo assim, é necessário avaliar a estrutura necessária para que os 

processos atinjam as metas estipuladas. Dependendo da mudança, é necessária a 

aquisição de novos recursos, novas definições de cargos e requisitos dos 

envolvidos.   

 Desenvolvimento: tem-se como objetivo principal preparar a infraestrutura para 

implementação de novos processos, o que exige, por exemplo, recursos, 

qualificação profissional e reforma de estrutura organizacional. Os processos 

antigos se mantêm em funcionamento enquanto a infraestrutura de novos processos 

não estiver implementada. É recomendável que, quando das mudanças, os 

envolvidos se conscientizem do comprometimento com a nova infraestrutura dos 

processos. 

 Transição: Na última etapa tem-se a transição, os processos antigos são 

abandonados e implantados os novos processos. Oliveira (2008) aponta a 

necessidade de acompanhamento da etapa de transição a fim de verificar se ela está 

conforme planejada. É necessário que um ou mais envolvidos fiquem responsáveis 

por acompanhar as mudanças e resolver os problemas, à medida de seu surgimento, 

nos primeiros dias de operação dos novos processos. 

Analisando-se a metodologia de Oliveira (2008) para melhoria de processos, tem-se 

que se fundamentada em métodos baseados em simulação de processos. 

Para Rosemann (2000) há relevância nas metodologias de melhoria de processos 

baseadas em simulações de modelos. Para o autor, princípios e critérios aceitos em 

modelagem e simulação de processos são: custo/benefício; clareza; compatibilidade e 

estrutura sistemática. Por meio de simulações, é possível executar testes com os modelos em 

diferentes cenários, o que permite reduzir o tempo, custos e riscos da experimentação de 

mudanças em processos reais. 

 Tumay (1996) argumenta que a maioria dos processos reais apresentam 

comportamentos estocásticos. Para o autor, os modelos de representação dos processos reais 
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que suportam trabalhar com variáveis aleatórias são capazes de apresentar comportamento 

próximo aos dos processos reais. As variáveis aleatórias dos modelos são tratadas pela da 

Teoria de Probabilidade. 

Pinho et al. (2009) argumentam que, para simulação, seleciona-se ou se coleta  

amostra do tempo das atividades dos processos reais em análise e, depois, identifica-se o 

modelo probabilístico que melhor modela o tempo de execução de cada atividade. 

Em auxílio da tarefa, Pinho et al. (2009) indicam  softwares como Input Analizer do 

ARENA, Star Fit ou o Microsoft Excel, utilizados na análise de distribuições de probabilidade 

que melhor se ajustam aos dados históricos dos processos. 

Nas seções anteriores, descrevem-se metodologias de modelagem de processos. A 

primeira orientada à análise de Workflow. A segunda fundamentada nos princípios do PDCA. 

A terceira baseada em métodos de simulação para avaliação de processos. 

Com relação às metodologias, trabalha-se complementarmente com propostas de 

Sharp e McDermott (2001), Scheer (2002) e Oliveira (2008), uma vez que cada uma traz 

diferente e relevante contribuição para modelagem de processos. Sharp e McDermontt (2001) 

mencionam que um aspecto importante na modelagem é a explicitação das regras do negócio. 

Segundo os autores as regras de negócio correspondem a declarações de políticas ou 

condições que devem ser satisfeitas pelos processos.   Oliveira (2008) ressalta que o foco da 

modelagem deve voltar-se para a melhoria do fluxo de trabalho, em busca de eficiência, 

produtividade e qualidade dos processos de negócio. Para tanto, a modelagem deve ser 

realizada de forma objetiva, sistematizada e alinhada às metas estratégicas da organização. Na 

visão do autor os objetivos e metas estratégicas da organização é que definem os objetivos dos 

processos. Assim, mudanças estratégicas devem ser traduzidas em mudanças nos processos, 

sendo função da gestão manter continuamente este alinhamento.  

A gestão de processos requer, portanto, um comprometimento da empresa como um 

todo, desde o nível operacional até o planejamento estratégico de longo prazo. Oliveira (2008) 

cita alguns aspectos da gestão organizacional, que a modelagem de processos pode contribuir 

para seu aprimoramento, dentre os quais destaca: 

 Relacionamento entre os processos não são bem compreendidos; 

 Métricas de desempenho são definidas em relação aos departamentos; 

 Processos e planejamento estratégicos não estão alinhados; 

 Funcionários não entendem ou não estão comprometidos com os processos da 

empresa.  
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Sendo assim, do modelo de Sharp e McDermott (2001), utiliza-se a fase Emoldurar 

Processo, na qual se documenta missão, estratégia, metas e objetivos da organização. Da 

proposta de Scheer (2002), traz-se a fase de Controle do Processo, em que se monitora o 

processo mediante acompanhamento de indicadores de desempenho. De Oliveira (2008), 

usam-se as fases de Modelagem e Análise, considerando a criação de modelos estocásticos, 

com o objetivo de avaliar o desempenho dos processos reais, mediante simulações de 

modelos. 

A adoção de perspectiva complementar entre propostas contribui para melhor 

descrição do processo de modelagem, uma vez que cada olhar específico recai sobre diferente 

fase do processo.                 

A literatura especializada propõe outras metodologias para modelagem de processos. 

Dentre elas menciona-se: Jost e Scheer (2002); Alvarenga (2004), Jeston e Nelis (2006).  

Azevedo e Campos (2008) observam que apesar de existirem várias metodologias para 

modelagem de processos, cada uma delas definindo diferentes notações e linguagens de 

modelagem, elas são convergentes na proposição de modelos comuns. Dentre eles o autor 

destaca: o modelo organizacional representando às unidades organizacionais, seus papéis e 

relacionamentos; o modelo de objetos relacionados às metas estratégicas e como elas são 

divididas em submetas; o modelo de processos representando os macroprocessos do negócio; 

e o modelo de atividade representando o relacionamento entre as atividades que compõem os 

processos, os responsáveis por cada uma delas e requisitos de negócio.          

Na próxima seção, descrevem-se ferramentas de modelagem de processos. 

 

2.2.2 Ferramentas de Modelagem de Processos 

 

As ferramentas dizem respeito ao meio pelo qual a metodologia é aplicada e 

suportada. Para Pandya (1997), uma ou mais etapas da metodologia de modelagem são 

aplicadas com uma ou mais ferramentas.  

Torres (2002) propõe classificação das ferramentas de modelagem de processos, 

dividindo-as em estáticas e dinâmicas. O sentido estático de uma ferramenta relaciona-se à 

estrutura de representação de dados. O fluxograma, por exemplo, é ferramenta estática. Por 

outro lado, as dinâmicas estão relacionadas com a avaliação dos modelos de processos por 

meio da simulação. Softwares usados para simulações, como ARENA, e ProModel, são 

exemplos de ferramentas dinâmicas. 
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Nos últimos anos, houve rápido crescimento do número de ferramentas gráficas de 

modelagem de processos. A ampliação dá-se, segundo Savén (2004), por causa do aumento 

do número de pesquisas a respeito do tipo de modelagem. 

No que diz respeito às ferramentas gráficas, é relevante que se investiguem 

ferramentas gráficas apropriadas à modelagem de processos.  

Nos itens seguintes, descrevem-se ferramentas comumente utilizadas na modelagem 

de processos: Business Process Modeling Notation (BPMN), Unifiel Modeling Language 

(UML), Integration Definition for Function 0 (IDEF0), P3TECH e Redes de Petri, cuja 

extensão Redes de Petri Coloridas. 

 

2.2.2.1 Business Process Modeling Notation (BPMN) 

 

A ferramenta Business Process Modeling Notation (BPMN) fornece regras e notações 

gráficas para modelagem de processos. A BPMN é desenvolvida pelo grupo Business Process 

Management Initiative (BPMI) e tem como principal objetivo prover notação de fácil 

compreensão para analistas de processos, desenvolvedores técnicos, pessoas dos setores 

administrativos e da área de controle de processos (COSTA, 2010). 

Vernadat (2007) menciona que a BPMN incorpora linguagem gráfica semiestruturada, 

que permite modelagem dos processos de forma padronizada. Para tanto, segundo o autor, 

utiliza-se os diagramas Business Process Diagram (DPB).  

Um DPB forma-se por um conjunto de objetos (símbolos). As atividades do processo, 

por exemplo, representam-se graficamente por retângulos e as decisões, por losangos.   Os 

objetos (símbolos) de construção de DPB organizam-se em quatro categorias: objetos de 

fluxo, objetos de conexão, swimlanes e artefatos (COSTA, 2010). 

O grupo BPMI desenvolve também linguagem de simulação dos modelos gerados com 

uso da BPMN. Referida linguagem denomina-se Business Process Execution Language 

(BPEL).  

Entre as contribuições da ferramenta BPMN, citem-se os seguintes aspectos: prover 

notação de fácil compreensão da modelagem de processos e incorporar linguagem gráfica 

semiestruturada que possibilita modelagem de processo de forma padronizada. 

No entanto, Enstone e Clark (2006) mencionam que a linguagem BPEL, usada na 

ferramenta BPMN, tem limitações em modelar recursos, o que dificulta a modelagem de 

situações comuns aos processos reais, por exemplo, priorização, retiradas, variações, tempo 

de deslocamento, e espera de recursos.  
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A detecção do problema, como o apontado por Enstone e Clark (2006), mostra que é, 

no mínimo, recomendável que, antes da seleção de determinada ferramenta, seja feita análise, 

no sentido de verificar limitações que impactem, de forma direta ou indireta, o alcance dos 

objetivos pretendidos com o projeto de modelagem. Isso é necessário porque geralmente a 

execução de projetos de modelagem consome parcela considerável de tempo, esforço de 

profissionais e investimento das empresas.  

A Figura 3 ilustra uma modelagem de um processo simples de marcação de consulta 

médica para que se possa apresentar de maneira prática a simbologia de modelagem de 

processo utilizando a técnica BPMN através dos diagramas DPB. 

 

Figura 3 - Exemplo de modelagem utilizando o diagrama DPB. 

 

Legenda:  

 

Fonte: White (2009). 

 

2.2.2.2 Unifiel Modeling Language (UML)  

 

A UML é uma linguagem gráfica orientada a objetos, com múltiplos propósitos. 

Embora inicialmente desenvolvida como auxílio ao desenvolvimento de softwares, a UML 

pode ser utilizada na modelagem de processos (ENGELS et al., 2005).  

Na UML há vários diagramas de modelagem de processos, com objetivos específicos. 

Dentre os diagramas, destacam-se: caso de uso, sequência, colaboração, classe, objeto e 

processo. 
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Na modelagem de processos, são relevantes, de acordo com Costa (2010), os seguintes 

aspectos: a linguagem possui notação bastante conhecida dos desenvolvedores de sistemas; 

possibilita a modelagem dos processos e o desenvolvimento de softwares para cada processo 

modelado e funciona como elo entre engenheiros de processos e de sistema.      

Outro aspecto da UML destacado é que possibilita o desenvolvimento de sistemas 

conforme projeto de modelagem de processos e permite agilidade na definição dos requisitos 

dos sistemas. Entretanto essa linguagem é mais utilizada e melhor compreendida pelos 

desenvolvedores de sistemas do que pelos engenheiros de processos.  

Além disso, a UML tem limitações em relação às estruturas para modelar o controle 

do fluxo de processos reais. Uma das limitações refere-se ao fato de que a linguagem não 

permite modelar algumas situações de decisão, uma vez que ela não comporta operadores 

lógicos como o operador OU, por exemplo, que possibilita escolha de uma entre duas ações 

em processo real.  

Exemplo ilustrativo do problema é a decisão tomada em processo de definição do tipo 

de ligação de energia elétrica (monofásica ou trifásica), em função da carga instalada (tipos e  

número de equipamentos elétricos) em domicílio. Se o processo é modelado por UML, não é 

possível representar ação de decisão necessária, por não existe o operador OU nessa 

linguagem não há como escolher entre a ligação monofásica ou trifásica.  

 

2.2.2.3 Integration Definition for Function 0 (IDEF0) 

 

O IDEF0 é uma ferramenta da família IDEF, bastante aplicada no desenvolvimento de 

sistemas de informação e modelagem de processo (TORRES, 2002).   

Conforme NIST (1993), o objetivo central da ferramenta é possibilitar a modelagem 

das funções do processo. Para tanto, o IDEF0 possui elementos gráficos e textuais, usados de 

forma organizada e de maneira sistematizada, com o objetivo de representar como as funções 

do processo operam.  

Um modelo IDEF0 é composto por uma série hierárquica de diagramas que 

gradualmente exibem níveis de detalhes das funções e suas interfaces no contexto de um 

sistema (COSTA, 2010). 

Um diagrama IDEF0 representando uma função mostra uma atividade ou grupo de 

atividades que transforma as entradas em saídas, sob a influência de controles e usando 

mecanismos disponíveis, conforme ilustra a Figura 4. 
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Figura 4 - Exemplo de diagrama IDEF0  

 

         Fonte: Costa (2010). 

 

As entradas são objetos que devem ser processados pela função. Os controles são 

definidos na forma de informações, eles são usados para regulamentar, sincronizar e ativar a 

função. Os mecanismos representam os recursos físicos disponibilizados para execução da 

função. As saídas são objetos processados pela função.   

Cada função possui um número (ilustrado no canto inferior direito) que deve ser único 

dentro de um diagrama. Segundo Tsironis, Gentson e Mousestakis (2008), o IDEF0 se aplica 

a vários tipos de sistemas e organizações.  

De acordo com NIST (1993), essa ferramenta de modelagem possui a seguintes 

características. 

 Genérica: utilizada na modelagem de sistemas de diversos propósitos, escopo ou 

complexidade; 

 Concisa: facilita o entendimento, comunicação e validação dos modelos; 

 Flexível: suporta várias fases do ciclo de vida de um projeto; 

 Conceitual: maior emprego na representação dos requisitos funcionais do que nas 

implementações físicas na organização; 

Outra qualidade do IDEF0 é a explicitação dos recursos envolvidos no processo, quer 

sejam recursos humanos materiais ou informações. O IDEF0 permite uma modelagem 

funcional descrevendo as funcionalidades de um sistema com nível de detalhamento 

necessário para cada aplicação (VERNADAT, 1996). 

Um dos problemas da ferramenta IDEF0 é que ela representa as funções dos processos 

modelados, mas não é capaz de representar o fluxo das funções, ou seja, não descreve a 
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verdadeira ordem em que as funções dos processos são executadas. No IDEF0 não há uma 

noção de tempo associado ao processo (COSTA, 2010). Além disso, observa-se uma 

tendência das pessoas interpretarem os diagramas IDEF0 como uma sequência de eventos. 

Esse fato pode dificultar a compreensão do IDEF0, pois sua ênfase não está na sequência de 

atividades, mas no conteúdo das atividades e nos recursos envolvidos no processo.  Em 

função disso, é uma ferramenta que, por si só, não é suficiente para análise de processos. 

Nesse caso, normalmente a IDEF0 é utilizada em conjunto com outras ferramentas da família 

IDEF, tais como IDEF2 e IDEF3. 

 

2.2.2.4 A Ferramenta P3TECH 

 

A ferramenta de Tecnologia de Processo, Protótipo e Protocolo (P3TECH), 

desenvolvida por Gattaz (2000), tem como objetivo modelagem e simulação computacional 

de processos de forma contextual. Segundo o autor, para modelar o processo, é necessário 

compreender inicialmente o contexto no qual o processo está inserido.  

O método de modelagem e análise de processos da ferramenta P3TECH é o Primethod 

– Process Reality Intelligence Management Environment (Ambiente de Gerenciamento 

Inteligente de Realidade de Processo).  O método tem como premissa básica a evolução dos 

processos estimulados pelas mudanças no contexto. Nessa visão, a mudança no contexto 

estimula os processos à evolução. Gattaz (2000) propõe para aplicação do método, quinze 

princípios, com o objetivo de modelar os processos, sem dissociação do contexto.    

De acordo com Leite (2004), apesar de Gattaz (2000) não mencionar diretamente a 

abordagem científica que fundamenta a ferramenta P3TECH, sua construção baseia-se nos 

preceitos da Ciência da Complexidade.  

A ferramenta representa os processos modelados pela composição de eixos: referência; 

atividade e infraestrutura. Modelados os processos com a ferramenta P3TECH, fazem-se 

simulações. Para tanto, é necessário parametrizar a ferramenta com o tempo de duração das 

atividades, intervalos entre chegadas dos eventos, custo, entre outros parâmetros dos 

processos reais. 

A ferramenta P3TECH integra diferentes aplicativos computacionais. O primeiro, 

Parchitech, é utilizado na modelagem de processos; o segundo, Psynthesizer em simulações 

de modelos; o terceiro, Pfingers, tem por finalidade a geração de códigos-fontes de automação 

dos processos modelados. 
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Embora a ferramenta P3TECH integre diferentes aplicativos computacionais, 

observaram-se poucos estudos científicos acerca da aplicação da ferramenta no campo da 

Engenharia de Produção e Administração. A título de exemplo, menciona-se a aplicação da 

ferramenta P3TECH na caracterização de uma cadeia de valor no setor educacional 

(ANTONACCIO, 2007), proposição de uma metodologia para aplicação do process approach 

(BONFIM, 2005), e no gerenciamento de processos finalísticos em sistemas logísticos do 

setor de serviço (RESENDE, 2006).     

 

2.2.2.5 Redes de Petri 

 

As Redes de Petri (RP),  é uma ferramenta matemática e gráfica de uso geral, proposta 

por Carl Adam Petri, em 1962. As Redes de Petri assim como a ferramenta P3TECH, 

permitem a modelagem e simulação de processos em ambiente integrado. Nesta pesquisa, 

trabalha-se com uma extensão da ferramenta Redes de Petri, utilizam-se as Redes de Petri 

Coloridas. 

Estas redes têm por objetivo a modelagem, simulação e análise de sistemas a eventos 

discretos (SED). 

Uma RP é representada por grafo direcionado. A rede se compõe de dois tipos de nós: 

lugares representados, geralmente, por elipses ou círculos; transições representadas por 

retângulos ou barras. Arcos orientados ligam lugares às transições e transições aos lugares, 

jamais entre dois nós do mesmo tipo. De acordo com Peterson (1981), RP é um grafo 

orientado bipartido.  

Na Figura 5, tem-se um exemplo de RP. No que diz respeito à transição, os arcos são 

classificados em de entrada, indicados pelas setas chegando às transições (barra na Figura 5), 

e arcos de saída, indicados pelas setas saindo das transições. A cada arco se associa um peso. 

De forma similar, classificam-se os lugares como sendo de entrada (pré-condições) ou de 

saída (pós-condições) das transições. Geralmente, nas interpretações das RPs, as transições 

representam elementos do tipo ação e os lugares representam elementos do tipo estado. 

As fichas, também denominadas de marcas ou tokens são associadas aos lugares. Seu 

fluxo através da RP determina o comportamento do sistema modelado. A mudança de estado 

do sistema é modelada pelo movimento das fichas na rede. E o número de fichas em uma RP 

e a sua distribuição (marcação) é que determinam o estado do sistema. 
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Figura 5 - Exemplo de representação de Rede de Petri. 

 

 

Fonte: Adaptado de Murata (1989). 

 

O fluxo das fichas pela RP ocorre quando há disparo de transições. A transição 

somente dispara quando habilitada.  Encontra-se habilitada (sensibilizada), se cada lugar de 

entrada contiver, pelo menos, o mínimo de fichas igual ao peso do arco que o liga à transição. 

Ao disparar transição habilitada, fichas são removidas de cada lugar de entrada da transição 

disparada e fichas são adicionadas aos lugares de saída. O número de fichas removidas e 

adicionadas depende dos pesos de entrada e saída dos arcos. 

O disparo da transição resulta em nova marcação na RP representando novo estado do 

sistema modelado. Na Figura 6, ilustra-se a nova marcação resultante do disparo da transição 

T1 representando novo estado do sistema modelado.  

 

Figura 6 – Nova marcação da rede após disparo da transição T1. 

  

Fonte: Adaptado de Murata (1989). 
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Há sistemas reais caracterizados pela capacidade de fornecimento de serviços 

simultaneamente. As características resultam na execução de processos semelhantes. 

Para exemplificar a representação de processos semelhantes e paralelos em sistema 

real, utiliza-se o problema clássico, evidenciado por Bezerra (2008), denominado: Jantar dos 

filósofos (Figura 7). 

Figura 7 - O problema clássico: Jantar dos filósofos. 

 

Fonte: Bezerra (2008).  

 

No problema, há cinco filósofos sentados ao redor da mesa. Cada filósofo tem a sua 

disposição um prato de macarrão, entretanto compartilham talheres ou rachi (pauzinhos 

japoneses) com os vizinhos para alimentação. Qualquer filósofo tem opções: pensar ou comer. 

Ao comer, o filósofo necessita de talheres.  No momento, o filósofo utiliza talheres ao lado 

direito e esquerdo, respectivamente. A utilização dos dois talheres impede que os vizinhos se 

alimentem. Infere-se que os processos semelhantes ocorrem de forma paralela e concorrente. 

Na Figura 8, ilustra-se o modelo do problema acima citado em Redes de Petri. 
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Figura 8 – Modelo do jantar dos filósofos em Redes de Petri.      

 

Fonte: (Peterson, 1981). 

 

As fichas das Redes de Petri são anônimas. Não há como diferenciar os recursos 

(filósofos e talheres) do sistema modelado. Consequentemente, faz-se necessário criar lugares 

e transições na RP, de forma a representar cada um dos processos similares, por serem as 

fichas indiferenciáveis. Para exemplificar, ao interpretar o modelo do jantar dos filósofos 

(Figura 8), observa-se a distribuição das fichas nos lugares. As fichas nos lugares de cor 

branca, representam os estados filósofos pensando. De modo análogo, fichas nos lugares de 

cor cinza-escura, representam os estados filósofos comendo. Da mesma forma, fichas nos 

lugares de cor cinza-clara, indicam os estados talheres disponíveis. Assim, os estados dos 

lugares estão relacionados à presença ou ausência de fichas neles. 

Quando o sistema modelado possui vários processos similares, torna-se difícil 

interpretar o modelo criado usando Redes de Petri, devido à necessidade de número crescente 

de lugares e transições para representar os vários processos (CARDOSO; VALETTE, 1997).          

Para superar a limitação das fichas indiferenciadas ou anônimas das Redes de Petri, 

foram propostas extensões das RPs, como as Redes de Petri Coloridas, Redes de Petri 

Predicado Transição e Redes de Petri Orientadas a Objetos. Esses modelos, embora mais ou 

menos equivalentes, possuem cada um as próprias características (CARDOSO; VALETTE, 

1997).  

Nas Redes de Petri Predicado Transição o poder de descrição é aumentado, as 

transições são consideradas como regras da lógica de primeira ordem (regras com variáveis). 

Para realizar a escolhas das fichas e das transições a disparar, são associadas condições de 

disparo às transições. Tais condições podem ser escritas como fórmulas lógicas utilizando as 

variáveis dos arcos de entrada, bem como operadores e predicados a elas associados. Uma 
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regra (transição) descreve, então, uma família de eventos e não mais somente um evento. 

Assim a representação torna-se mais concisa (CARDOSO; VALETTE, 1997).  

As Redes de Petri Orientada a Objetos é um formalismo composto da semântica das 

Redes de Petri com a semântica da Orientação a Objeto. Tal formalismo permite aproximar 

modelos e técnicas formais de análise que são típicos das Redes de Petri, das linguagens 

orientadas a objeto que são amplamente utilizadas para a modelagem de sistemas de software. 

Os modelos em Redes de Petri Orientada a Objetos, embora formais, são mais facilmente 

compreendidos por desenvolvedores de software devido à abordagem Orientada a Objeto que 

lhes é familiar (SILVA, 2005). 

No próximo item, apresentam-se as características das Redes de Petri Coloridas.  

 

2.2.2.5.1 Redes de Petri Coloridas 

 

As Redes de Petri Coloridas (RPC) consistem em técnica formal de descrição de 

sistemas, especialmente apropriada à modelagem de sistemas a eventos discretos (JENSEN, 

1992). 

As RPC adicionam-se recursos para definição e manipulação de tipos de dados que 

diferenciam, por exemplo, as fichas, que não representam somente condições (verdadeiras ou 

falsas) associadas a lugares como ocorre nas Redes de Petri. Historicamente, convencionou-se 

designar os tipos de dados em RPC como cores. Em contraste com as Redes de Petri, em que 

todas as fichas são anônimas, ou seja, iguais ou sem cor. 

Na explicação do funcionamento das RPCs, é preciso primeiramente discutir 

conceitos, a saber: 

 Multiconjuntos: é uma entidade matemática semelhante ao conjunto, exceto pela 

particularidade de poder haver múltiplas ocorrências do mesmo elemento.  O conceito 

possibilita a presença de fichas iguais e individualizadas nos lugares da RPC 

(JENSEN, 1992). 

 Cores: na teoria da RPC, usa-se a expressão conjunto de cores, em substituição a tipos 

de dados e, por conseguinte, cada valor é denominado cor, que pode ser do tipo 

inteiro, lista, booleano etc. Dessa maneira, associa-se um conjunto de cores a cada 

lugar, na estrutura interna da rede. O conjunto de cores indica o tipo de ficha do lugar, 

o que quer dizer que, para determinado lugar, as fichas têm cores do mesmo tipo 

(JENSEN, 1992). 
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 Expressões de Arcos: utilizam-se para manipular as fichas, devidamente avaliadas 

segundo substituições determinadas pela ligação, com o propósito de estabelecer 

quantas e quais fichas são removidas dos lugares de entrada e adicionadas aos lugares 

de saída, quando ocorre disparo da transição (JENSEN, 1992). 

 Expressões de Guarda: vinculam-se às transições e, quando avaliadas, assumem 

valores booleanos. Geralmente, as expressões de guarda usam variáveis de expressões 

dos arcos de entrada da transição. Expressão de guarda é condição que deve ser 

satisfeita para disparo de transição. Caso a expressão de guarda não seja 

explicitamente declarada, assume-se o valor verdadeiro. É que toda transição tem 

expressão de guarda (JENSEN, 1992). 

 Expressões de Inicialização: indicam o estado ou marcação inicial das redes. Quando 

não especificada, a expressão de inicialização assume como valor padrão o 

multiconjunto vazio (JENSEN, 1992). 

 Elementos Estruturais: os elementos estruturais definem componentes estáticos do 

sistema. Os lugares, geralmente, modelam os elementos passivos do sistema, por 

exemplo, dados, condições, recursos etc. As transições, em geral, modelam os 

elementos ativos do sistema, como ações, eventos, atividades etc. Os arcos 

representam os relacionamentos entre lugares e transições, bem como podem ser 

classificados como arcos de entrada ou saída das transições (JENSEN, 1992). 

Em relação à regra de disparo das RPC, transição é considerada habilitada, se todos os 

lugares de entrada tiverem fichas suficientes e apropriadas para satisfação das expressões dos 

arcos. Cada expressão dos arcos de entrada é avaliada segundo substituições determinadas 

pela ligação, com a finalidade de determinar quantas e quais fichas se removem dos lugares 

de entrada. É necessário também que a expressão de guarda (expressão booleana), associada à 

transição, seja avaliada como verdadeira. A seguir, aborda-se a definição formal das RPC. 

 

2.2.2.5.2  Definição formal das Redes de Petri Coloridas 

 

Segundo Cardoso e Valette (1997) a definição formal de uma Rede de Petri Colorida é 

utilizada para evitar definições ambíguas de sua semântica. De acordo com Jensen (1992), 

uma RPC é uma tupla CPN = (∑, P, T, A, N, C, G, E, I), em que: 
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 ∑ representa um conjunto finito de cores ou tipos (Types). O conjunto de cores ou tipo 

determina os valores de dados e as operações e funções que podem utilizadas nas 

expressões da rede; 

 P representa um conjunto finito de lugares; 

 T representa um conjunto finito de transições; 

 A representa um conjunto finito de arcos, de forma que: P ∩ T = P ∩ A = T ∩ A = Φ. 

Os conjuntos P, T e A são necessariamente finitos, desta maneira evita-se a 

possibilidade de se ter um número infinito de arcos entre dois nos; 

 N é uma função de nós, tal que: N : A  P x T  T x P. A função mapeia cada arco a 

um par de nos, sendo o primeiro de origem e o segundo é o de destino. Os dois nos 

devem ser necessariamente de tipos diferentes (um lugar e uma transição);  

 C é uma função de coloração, tal que: C : P ∑. A função mapeia cada ligar p, a um 

Type C(p). cada ficha em P deve ter um valor que pertença a C(p); 

 G é uma função de guarda, que associa a cada t  T uma expressão do tipo booleana 

em que todas as variáveis pertencem a ∑; 

 E é uma função de anotação de arcos que associa a cada   A uma expressão do tipo 

lugar relacionado; e 

 I é uma função de inicialização que associa a cada   P uma expressão do tipo C(p). 

O problema jantar dos filósofos é reapresentado na Figura 9 com o propósito de 

exemplificar conceitos relacionados às Redes de Petri Coloridas. 

 

Figura 9 -  Modelo do jantar dos filósofos em Redes de Petri Coloridas. 

 
         Fonte: Bezerra (2008).  
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Na Figura 9, ilustra-se a modelagem do jantar dos filósofos em Redes de Petri 

Coloridas. Os lugares pensando, comendo e talheres livres são representados por elipses, as 

transições pega talheres e libera talheres, por retângulos e os arcos por setas. Vale observar 

que, do lado esquerdo da rede, existem declarações (declarations) que especificam os 

conjuntos de cores (colset FILOSOFO e colset TALHER), bem como uma constante (val 

n=5), uma variável (var f: FILOSOFO) e uma função (Talheres).   

Na modelagem da Figura 9, os filósofos podem estar pensando ou comendo. O 

número de filósofos no estado pensando é modelado na rede da Figura 9 pela presença de 

fichas no lugar pensando. Do mesmo modo, o número de talheres livres é modelado pela 

presença de fichas no lugar talheres livres. Ao lado de cada lugar, existe uma inscrição que 

define o conjunto de cores associado ao lugar.  Para exemplificar, o conjunto de cores filósofo 

está associado aos lugares pensando e comendo. O conjunto de cores talher associa-se ao 

lugar talheres livres. Cada lugar na rede suporta apenas fichas definidas com a cor do lugar. 

A função talheres, mapeia que ao lado de cada filósofo há dois talheres. Por exemplo, 

quando a transição pega talheres é disparada, uma ficha é removida do lugar pensando e duas 

fichas são removidas do lugar talheres livres. Em seguida, uma ficha é adicionada no lugar 

comendo. A ficha adicionada ao lugar comendo indica que um dos filósofos passa do estado 

pensando para o comendo, para tanto, usa dois talheres.  

A seguir, abordam-se as propriedades básicas das Redes de Petri Coloridas.     

 

2.2.2.5.3 Propriedades Básicas das Redes de Petri Coloridas 

 

Segundo Cardoso e Valette (1997), uma das vantagens das Redes de Petri em relação a 

outras ferramentas de representação gráfica, é o fato das Redes de Petri serem uma ferramenta 

formal, portanto, diversas características dos sistemas podem ser analisadas em função das 

propriedades da rede. Portanto, o conhecimento das propriedades de uma Rede de Petri 

propicia uma maior compreensão das características do sistema modelado.   

As propriedades das Redes de Petri (RP) e, consequentemente, das Redes de Petri 

Coloridas (RPC), são de dois tipos: 

 Propriedades Comportamentais; 

 Propriedades Estruturais. 

As comportamentais ou dinâmicas dependem da marcação inicial, e estão relacionadas 

à evolução das RPCs. Enquanto as estruturais dependem da estrutura, e são independentes da 
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marcação inicial das RPCs. Ressalta-se que essas propriedades estão interligadas, porque a 

dinâmica de uma RPC depende também de sua estrutura.  

As propriedades das RPCs que possibilitam a análise do sistema modelado são: 

alcançabilidade, limitação, vivacidade e reinicialização ou reversibilidade (JENSEN, 1992). 

A alcançabilidade é fundamental e básica no estudo das propriedades dinâmicas de 

qualquer sistema. O disparo de transição habilitada muda a distribuição de fichas (marcação) 

na Rede, de acordo com regras de disparo. Assim, uma marcação Mn é alcançável a partir de 

Mo se existir uma sequência de disparos que transforme a marcação Mo em Mn. 

Através do grafo de alcançabilidade, pode-se conhecer todos os estados do sistema 

modelado. Essa informação caracteriza-se como uma vantagem das Redes de Petri sobre 

outras ferramentas de modelagem de sistemas a eventos discretos. Para sistemas complexos, 

entretanto, o número de estados pode ser demasiadamente grande, dificultando a análise do 

grafo de alcançabilidade. 

Uma RPC é limitada se, para cada lugar P da Rede, existe um inteiro K tal que P seja 

K-limitado.  Assim, a Rede é limitada, se o número de fichas em cada lugar não exceder um 

número finito para qualquer marcação alcançável, desde Mo. Se k=1, diz-se que o lugar é 

seguro ou binário. A segurança do lugar indica a disponibilidade de somente um recurso ou 

uma operação.  

O conceito de rede limitada corresponde ao fato de que um sistema físico é sempre 

limitado. Uma rede limitada significa que o modelo é válido, no sentido que não existe uma 

incoerência na modelagem que propicie o aumento deliberado do número de fichas em um 

determinado lugar. Entretanto, pode-se utilizar uma Rede de Petri não limitada quando se 

deseja, por exemplo, avaliar o desempenho do sistema independente dos limites de recursos 

ou de seus armazenamentos intermediários.    

A vivacidade relaciona-se com a total ausência de bloqueios (deadlock) na RPC. 

Portanto, uma RPC é viva, se e somente se, todas as transições são vivas. Assim o são, na 

possibilidade de encontrar uma sequência de disparo que as contenham a partir de qualquer 

marcação alcançável da rede.  

A reinicialização ou reversibilidade implica a execução do comportamento cíclico da 

RPC. Vários sistemas possuem funcionamento repetitivo e, portanto, as Redes de Petri 

utilizadas para representá-los devem ser reiniciáveis.    

Para modelar o sistema e verificar seu funcionamento correto, pode-se analisar, por 

exemplo, se o sistema não entra em estado de deadlock (sistema é potencialmente morto, ou 

seja, não evolui) ou analisar se ele possui marcação final desejada.  
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Para saber se o sistema possui marcação final desejável, estuda-se a propriedade de 

alcançabilidade, ou seja, dada uma marcação inicial Mo verifica-se se existe uma sequência 

de disparos que transforma Mo em Mn. 

As propriedades das Redes de Petri são relevantes à medida que possibilitam uma 

maior compreensão do sistema modelado. Na modelagem proposta o conhecimento das 

propriedades das Redes de Petri propicia a verificação de inconsistências no modelo de 

representação do processo. 

 

2.2.2.5.4  Técnica de Análise de Validação 

 

As técnicas de análise e validação das Redes de Petri Coloridas são, geralmente, 

adaptações de técnicas usadas nas Redes de Petri. Deste modo, para a análise e a validação de 

uma Rede de Petri Colorida, aplica-se, por exemplo, a simulação (JENSEN, 1992). 

A simulação consiste em executar a Rede, de maneira interativa e de forma 

automática, para avaliação do comportamento do sistema modelado. A simulação automática 

também investiga questões sobre o desempenho do sistema. A simulação permite a geração de 

relatórios de desempenho do modelo. Variáveis do modelo e do sistema real (tempo médio, 

intervalo de confiança da média, tempo máximo, tempo mínimo, dentre outras) podem ser 

comparadas sob as mesmas condições de operação. A comparação das variáveis do modelo 

com as do sistema real (análise informal) possibilita a verificação de inconsistência na 

modelagem (JENSEN, 1992). Para exemplificar uma inconsistência hipotética em um 

modelo, suponha que por meio de simulação foi obtido o intervalo de confiança da média do 

tempo de atendimento com altos valores de tempo em relação ao do processo real. Uma 

hipótese que merece ser verificada refere-se ao atendimento no processo real ocorrer por 

ordem de chegada, enquanto no modelo esse critério não foi considerado. Neste caso, durante 

a simulação alguns atendimentos podem consumir um tempo demasiadamente alto, porque o 

critério de atendimento por ordem de chegada não foi modelado. 

A concepção básica da análise de desempenho, por meio de simulações, consiste em 

realizar várias simulações do modelo em Redes de Petri Coloridas considerando um 

determinado nível de confiança em que os dados são coletados a fim de obter estimativas de 

desempenho do sistema modelado. Esse procedimento é necessário devido ao fato da maioria 

dos modelos de simulação possuir um comportamento aleatório, portanto cada simulação 

executada tem como resposta resultados diferentes. Assim, para obter resultados estatísticos 

confiáveis é necessário dispor de uma maneira de determinar a precisão das estimativas 
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obtidas por meio das simulações. O intervalo de confiança é um método comumente usado 

(JENSEN; KRISTENSEN, 2009). Segundo Medina e Chwif (2006) valores usuais de 

confiança são: 90%, 95% e 99%. Quanto maior o nível de confiança maior o intervalo de 

confiança, e menor a precisão da estimativa.         

Explicada a utilização das Redes de Petri Coloridas, tem-se outro aspecto da 

modelagem de processos: a detecção de falhas. O próximo item é dedicado à definição e 

classificação dos tipos de falhas. 

 

2.3 DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE FALHAS 

 

De uma maneira geral, falha consiste na interrupção ou alteração da capacidade de 

item ou de uma operação, em desempenhar função requerida ou esperada.  

No contexto desta pesquisa, um item corresponde a qualquer parte, componente 

dispositivo, subsistema, equipamento ou sistema que possa ser analisado individualmente. 

Uma operação equivale a uma etapa elementar do processo. 

Blache e Shrivastava (1994) definem falha como o fim da habilidade de um item de 

executar uma função exigida. Almeida et al. (2006) afirmam que falha interpreta-se como  

evento indesejável e responsável pelos erros e mau funcionamento do processo produtivo.   

Para Slack, Chambers e Johnston (2002), embora nenhuma operação produtiva seja 

indiferente às falhas, em algumas, é crucial que os produtos e serviços não falhem, pois 

podem produzir prejuízos a quem necessita de produtos e serviços.  

Oliveira, Paiva e Almeida (2010) ressaltam que as organizações precisam discriminar 

diferentes tipos de falhas e focar atenção especial às inerentemente críticas ou que possam 

repercutir negativamente na produção de produtos e serviço. As falhas, de acordo com 

Siqueira (2005), classificam-se pelos aspectos, como origem, extensão, velocidade, 

manifestação, criticidade e idade.   

Quanto à origem, as falhas são classificadas segundo a proposta de Siqueira (2005), 

em primária, secundária ou de controle, como mostra a Figura 10. As primárias decorrem de 

deficiência própria do item ou operação. As secundárias são causadas, direta ou 

indiretamente, pela falha de outro item ou operação. As falhas de controle ocorrem, por 

exemplo, devido à ordem errônea do operador de processo ou uso inadequado de algo pelo 

usuário do processo. 

As falhas também se classificam quanto à extensão, em parciais ou completas.  

Parciais, por exemplo, conduzem à incapacidade parcial do item ou operação de desempenho 
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da função requerida, sem a perda total de sua funcionalidade. A falha completa conduz à 

perda total da função do item ou operação.  

Com relação à rapidez de ocorrência, as falhas compreendem dois grupos: graduais e 

repentinas. Graduais são produzidas, por exemplo, no processo de envelhecimento do item, 

detectadas pelas inspeções, antes da perda total da função do item. A repentina não demonstra 

indícios antes da ocorrência. 

Quanto à manifestação, as falhas se dividem em catastrófica ou gradual. As 

catastróficas ocorrem de forma repentina, com grande impacto. As graduais ocorrem devido à 

degradação gradual, podendo assumir proporções maiores ao longo do tempo.  

Com relação à criticidade, as falhas são críticas ou não críticas. As críticas produzem, 

por exemplo, condições de risco de pessoas ou danos ambientais, enquanto as não críticas são 

o oposto disso.  

Classificam-se ainda quanto à idade, uma vez que influenciam a vida útil produtiva do 

sistema. Sobre o aspecto, as falhas dizem-se prematuras, aleatórias e progressivas.  As 

prematuras ocorrem no período inicial da vida útil do sistema; as aleatórias ocorrem de 

maneira inesperada, na vida útil do sistema; e as progressivas, após o período de vida útil, 

como resultado do processo de desgaste. A figura a seguir mostra os diferentes tipos e níveis 

de falhas no processo. 

 

Figura 10 - Classificação de falhas. 

 

Fonte: Siqueira (2005). 
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As organizações discriminam as diferentes falhas, com ênfase especial das que 

repercutem negativamente na produção de produtos e serviços. Para tanto, técnicas de análise 

de falhas identificam funções críticas, falhas e efeitos visando à priorização de medidas de 

prevenção ou correção de mitigação/eliminação das falhas dos processos.  

No próximo item, abordam-se pesquisas que propõem o uso das técnicas Fault Tree 

Analysis (FTA) e Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), aprofundando assim o 

referencial teórico desta pesquisa. 

 

2.4 TÉCNICAS PARA ANÁLISE DE FALHAS  

 

Ao logo dos anos, fizeram-se pesquisas com o objetivo de melhorar a confiabilidade 

de produtos, processos ou serviços com emprego de técnicas de análise de falhas. 

Autores como Jung, Yang e Ha (2005) afirmam que a Árvore de Análise de Falhas, 

também conhecida como Fault Tree Analysis (FTA), é uma técnica comumente utilizada para 

análise de falhas. Araújo, Aquino e Rotondaro (2001) ressaltam a importância do uso de outra 

técnica de análise de falhas:  Análise dos Modos e Efeitos de Falhas (FMEA).  

Já Yamame e Souza (2007) ressaltam que o uso frequente das técnicas FTA e FMEA 

se justifica por serem as únicas citadas textualmente na norma ISO 9004 (Sistema de gestão 

da qualidade – Diretrizes para melhoria de desempenho).    

Com relação à análise de falhas em empresas de energia elétrica, Fagundes, Almeida e 

Leal (2004) utilizam a FTA em empresa de distribuição de energia, com o objetivo de 

melhorar o desempenho do sistema de distribuição. Para tanto, os pesquisadores 

primeiramente investigaram as principais falhas na prestação do serviço da empresa. 

Em seguida, agrupam-se as falhas levantadas, com impactos semelhantes para o 

consumidor em quatro grupos denominados: interrupção no fornecimento de energia; 

iluminação pública; qualidade da energia; e atendimento ao cliente.  

Ao final da pesquisa os autores concluem que FTA identifica as causas 

desencadeadoras das falhas do processo que afetam os consumidores. Esta pesquisa contribui 

para que recursos sejam alocados diretamente na prevenção das causas que desencadeiam 

falhas. 

Monteiro et al. (2005), em outra pesquisa, utilizam a FTA, porém na área de 

exploração de petróleo e gás em águas submarinas. O objetivo é analisar falhas na operação 

dos sistemas elétricos, automáticos, hidráulicos e lastro. Os pesquisadores constataram que 
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tipos de falhas são capazes de provocar adernamento ou afundamento de uma plataforma 

flutuante da Petrobras.  

A aplicação da FTA evidencia aos pesquisadores as principais causas de falhas na 

operação dos sistemas. O resultado revela como principais causas os seguintes fatores: stress, 

monotonia e imprudência humana.   

Helman e Andrery (1995) afirmam que a FTA pode ser utilizada de maneira integrada 

com o FMEA, devido ao caráter complementar das técnicas em relação ao tratamento de 

falhas. A FTA, por proporcionar encadeamento lógico das falhas do sistema e possibilitar a 

visualização de correlações entre causas primárias ou intermediárias com eventos de topo 

(falhas relevantes do sistema), subsidia a elaboração da FMEA. 

A elaboração da FMEA pelas causas de falhas identificadas pela FTA, delineia em alto 

nível de detalhamento, todos os modos de falhas, efeitos e ações de prevenção ou correção 

necessárias à melhoria dos processos. 

Laurenti e Rozenfeld (2009) propõem uma sistemática para análise de falhas 

potenciais em novos produtos utilizando as técnicas FTA e FMEA. Segundo os autores, as 

mudanças de engenharia necessárias para o lançamento de um novo produto no mercado 

podem produzir falhas, acarretando prejuízos tanto para os fabricantes quanto para os 

usuários.  O principal resultado obtido pela aplicação da sistemática proposta pelos autores 

em um estudo de casos múltiplos no setor automobilístico foi prever uma maior quantidade de 

falhas potenciais em produtos nos estágios iniciais de seu desenvolvimento. Nos itens a 

seguir, apresentam-se as técnicas de análise de falhas FTA e FMEA. 

 

2.5 ANÁLISE DA ÁRVORE DE FALHA - FTA 

 

A Análise da Árvore de Falhas (FTA) é uma técnica sistemática, com representação 

gráfica padronizada, capaz de fornecer bases objetivas para análise de modos comum de 

falhas em processos.  

Segundo Helman e Andrey (1995), o objetivo da FTA é melhorar a confiabilidade dos 

produtos, processos e serviços pelo estudo de possíveis falhas, para adoção de medidas 

corretivas ou preventivas.    

A FTA utiliza-se segundo Elliot (1998), na análise de falhas em processos, 

particularmente onde há oportunidade de interação de múltiplas causas potenciais que podem 

ocasionar determinada falha.  



59 

Araújo et al. (2000), por sua vez, propõem procedimento composto de fases, para a 

análise de falhas por meio da FTA. A primeira, denominada compreender o sistema, consiste 

no entendimento do seu funcionamento, de características e inter-relações entre as partes. 

Segundo os autores, é necessário inicialmente o diagnóstico do objeto de estudo, com a 

finalidade de identificar blocos funcionais, fronteiras ou interfaces.  

A segunda fase consiste na definição de eventos de topo das Árvores de Falhas: são as 

falhas relevantes que necessitam ser investigadas. A terceira é a elaboração de Árvores de 

Falhas por meio de simbologia gráfica padronizada. Para tanto, é necessário reunir o 

conhecimento sobre o processo, para representação de diversas inter-relações entre causas que 

desencadeiam ocorrência dos eventos. A quarta consiste na elaboração de plano de ação para 

bloqueio de causas básicas que desencadeiam os eventos.  

Quanto à simbologia gráfica, na literatura, faz-se uso frequente dos seguintes símbolos 

para na construção das Árvores de Falhas: círculos, retângulos, conectores lógicos “ou” e “e”. 

Os círculos representam causas básicas que marcam os limites (fronteiras) da análise da 

Árvore de Falha. Os retângulos representam eventos de falhas. O conector lógico “ou” indica 

que o evento de saída ocorre se, pelo menos, um dos eventos de entrada se der. O conector 

lógico “e” indica que o evento de saída somente ocorre se todos os eventos de entrada 

acontecerem simultaneamente. Para exemplificar a simbologia gráfica da FTA, Figura 11 

ilustra a Árvore de Falhas do Sistema de Energia Elétrica de um Hospital. 

 

Figura 11 - Exemplo de Árvore de Falhas. 

 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira, Paiva e Almeida (2010). 
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Na Árvore de Falha, tem-se como o evento de topo que necessita de investigação a 

perda total de energia elétrica (blackout), indesejável para atendimento hospitalar.  

A perda total de energia só ocorre, se houver de forma simultânea falha no sistema de 

energia da rede pública e falha no sistema de emergência de fornecimento de energia do 

hospital. Nessa situação, o conector “e” indicar que a perda total de energia dá-se quando 

houver de forma simultânea falhas nos dois sistemas.  

Outra situação possível é faltar energia na rede pública e o sistema de emergência de 

fornecimento de energia do hospital está normal, nesse caso o evento de topo da árvore de 

falhas não é desencadeado.  

Eventos de falhas intermediárias são desencadeados por uma ou mais causas. Por 

exemplo, falha no sistema de energia da rede pública ocasionada pelas seguintes causas: 

Quebra de cabos de alimentação de energia ou defeito no transformador da rede pública. 

De modo análogo, falhas no sistema de emergência de fornecimento de energia do 

hospital são geradas pelas seguintes causas: Falta de combustível no gerador ou defeito no 

monitor de tensão do gerador.  

Em cada uma das situações, falha no sistema de energia da rede pública e falha no 

sistema de emergência de fornecimento de energia do hospital, o conector “ou” indica que a 

ocorrência de uma causa associada é suficiente para desencadeamento da falha. 

 

2.6 ANÁLISE DOS EFEITOS E MODOS DE FALHAS - FMEA  

 

Análise dos Efeitos e Modos de Falhas (FMEA) é uma técnica qualitativa para definir 

e identificar modos potenciais de falhas, causas do modo de falha e efeitos sobre sistemas, 

projetos, processos e serviços. A técnica também classifica o modo potencial de falha, de 

acordo com o risco, priorizando a aplicação de ações de melhoria.   

Inicialmente, o FMEA foi concebido para aplicação, na fase de desenvolvimento de 

projetos, com o objetivo de identificar antecipadamente potenciais modos de falhas, para 

eliminação ou minimização em estágios iniciais da especificação de sistemas, produtos, 

processos ou serviços, por meio de ações de melhorias dos projetos. Atualmente a aplicação 

da técnica não se restringe somente à fase de desenvolvimento de projetos.  

Com efeito, Palady (1997) ressalta que a utilização do FMEA melhora a qualidade, 

confiabilidade e segurança, em todas as fases, do ciclo de vida de sistemas, produtos, 

processos e serviços. 
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Stamatis (1995) classifica as análises FMEA em tipos: sistema, projeto, processo, e 

serviço. FMEA de sistema avalia potenciais falhas, em operações de sistemas e subsistemas 

enfocando modos potenciais de falhas, em relação às suas funcionalidades, causadas por 

alguma deficiência no sistema.  

FMEA de projeto avalia potenciais falhas no projeto do produto, antes da liberação 

para manufatura. Na sua aplicação, identifica-se necessidade de alteração no projeto do 

produto, estabelecendo prioridades para ações de melhoria.  

FMEA de processo estuda os processos de manufatura e montagem do produto, com  

identificação de necessidades de alterações no processo, estabelecendo prioridades de ações 

de melhoria e auxiliando na execução do plano de controle do processo.  

FMEA de serviço avalia os serviços, antes de oferecidos ao consumidor. Auxilia na 

análise do fluxo de trabalho, identificando tarefas deficientes, significantes ou críticas e 

contribui para o desenvolvimento do plano de controle, além de estabelecer prioridades de 

ações de melhoria.   

Stamatis (1995) propõe procedimento em fases, para análise de falhas por meio da 

técnica FMEA: definir finalidade; selecionar a equipe; elaborar diagramas de blocos 

funcionais para o FMEA de sistema e de projetos ou modelagem de processos para o FMEA 

de processo ou serviço; prioridade; coleta de dados; analise; apresentação de resultados; e 

confirmar e avaliar os resultados. 

Villacourt (1992) recomenda os seguintes passos sistemáticos na condução de um 

FMEA: revisar especificações e documentos do sistema; coletar informações; elaborar 

diagramas de blocos funcionais; identificar modos, efeitos e causas de falhas; identificar 

controles atuais de detecção de falhas; calcular o Risk Priority Number (RPN), preparar 

formulários, priorizar problemas, propor ações corretivas. 

Palady (1997) propõe procedimento na construção do FMEA, em três etapas: 

planejamento, análise de falhas e avaliação de risco. 

Nos procedimentos propostos por Villacourt (1992), Stamatis (1995) e Palady (1997) 

para construção do FMEA, a sequência de várias fases são coincidentes, com pouca variação 

entre um procedimento e outro.       

Na seção seguinte, aborda-se, com detalhe, o procedimento de Palady (1997) na 

análise de falhas por meio da técnica FMEA, por reunir as experiências de Villacourt (1992) e 

Stamatis (1995). 
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2.6.1 Etapa do Planejamento 

 

Marca o início do procedimento proposto por Palady (1997). O autor recomenda que  

seja designado responsável pela condução do FMEA. A etapa de planejamento consiste 

basicamente na descrição dos objetivos, abrangência da análise e seleção da equipe que 

participa do processo de construção.  

 

2.6.1.1 Descrição dos Objetivos e Abrangência da Análise 

 

A descrição dos objetivos e abrangência da análise consistem na identificação de 

sistemas, produtos, processos ou serviços. Para tanto, o responsável pela condução do FMEA 

seleciona os membros participantes do processo de construção. Nessa fase, faz-se opção por 

uma das análises FMEA classificadas por Stamatis (1995) em FMEA de sistema, projeto, 

processo ou serviço. 

 

2.6.1.2 Seleção da Equipe do FMEA 

 

Villacourt (1992) e Stamatis (1995) mencionam que FMEA se desenvolve por uma 

equipe. Palady (1997) argumenta que se faz com esforço individual, mas concorda ser mais 

eficiente quando o esforço da equipe se aplica na construção e sugere de cinco a sete 

participantes no desenvolvimento do FMEA.  

Para Stamatis (1995), o número varia de cinco a nove participantes. Na literatura, não 

há regra única que precise o número de membros da equipe do FMEA, mas em diversos 

estudos, há normalmente engenheiros de projetos e de processos presentes nas equipes de 

construção do FMEA, bem como pessoas de áreas envolvidas com o problema, de modo que 

cada membro contribua com diferentes experiências e conhecimentos.  

A equipe participante do FMEA define a finalidade da análise, identifica e propõe 

ideias, fornece e recomenda técnicas apropriadas e toma decisões em consenso.        

Para Sacurada (2001), pontos relacionados com o perfil da equipe facilitam a 

condução das tarefas de construção do FMEA: o autor destaca que cada membro da equipe 

deve estar disposto a receber ideias, ter postura de contribuição e não de defesa, escutar 

ativamente outros pontos de vista, ouvir razões e opiniões e confrontar diferenças de maneira 

não agressiva.   
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Os pontos abordados por Sacurada (2001) facilitam, por exemplo, o emprego da 

técnica de Brainstorming, na construção do FMEA. Outro aspecto relacionado à equipe 

refere-se à necessidade de os membros terem conhecimento dos conceitos de funções, modos, 

efeitos e causas das falhas utilizadas no FMEA. A eficiência, na aplicação da técnica, fica 

comprometida, caso não estejam claros conceitos para os membros da equipe.  

No contexto desta pesquisa, funções são ações normais do processo. Modo de falha é a 

descrição da forma ou maneira pela qual uma falha acontece na função. É a forma do defeito, 

maneira que o componente em estudo deixa de executar sua função O efeito surge quando o 

modo de falha ocorre em uma função. Causas de falha são os motivos em determinada função 

do processo. A etapa seguinte do procedimento proposto por Palady (1997) é Análise de 

Falhas.   

 

2.6.2 Etapa de Análise das Falhas 

 

Segundo Palady (1997), a etapa de análise de falhas realiza-se pela equipe do FMEA, 

em que se identificam funções, modos, efeitos, causas das falhas e controles atuais do 

processo. 

 

2.6.2.1 Identificação das Funções 

 

A compreensão da forma como o processo opera é pré-requisito para o 

desenvolvimento de qualquer análise de falhas. Processos são compostos por diversas partes 

inter-relacionadas, com distintas funções para alcance de determinado objetivo (STAMATIS, 

1995).  

Para entendimento de determinado processo, inicialmente, conhecem-se as funções. 

No entanto, dependendo da complexidade do processo, a identificação de funções pode não 

ser tarefa fácil. Assim, na construção do FMEA, técnicas de modelagem empregam-se para 

facilitar a identificação de funções do processo em análise (VILLACOURT, 1992).  

Tseng, Qinhai e Su (1999) ressaltam que a modelagem dos processos se realiza com 

técnica gráfica que expõe detalhes do processo, de forma gradual e controlada, descreve o 

processo com precisão e foca a atenção em interfaces do processo.  

Ressalte-se que, na construção do FMEA, a descrição de funções se faz de forma exata 

e concisa. Recomenda-se que todas as funções sejam descritas da mesma maneira, isto é, com 

um verbo mais o respectivo complemento (RAUSAND; OIEN, 1996). 
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2.6.2.2  Identificação dos Modos das Falhas 

  

Modo de falha é a descrição da forma ou maneira pela qual ocorre falha. Para se 

identificar modo de falha, é preciso observar as saídas de cada função do processo, para se ter 

como cada função falha quando solicitada. 

Siqueira (2005) ressalta que os modos de falhas básicos, comumente encontrados, são 

de natureza elétrica, mecânica, estrutural e humana. Na área elétrica, são comuns modos de 

falhas como perdas magnéticas, dielétricas, perdas de isolamento, além de sobrecargas. Na 

área mecânica, comuns modos de falhas relacionados ao comportamento de materiais usados: 

fraturas, desgastes, deformações e incrustações. Falhas estruturais se classificam segundo as 

seguintes fontes: dano ambiental, deterioração ambiental ou dano por fadiga. As relacionadas 

ao comportamento humano se classificam considerando aspectos de intenção (má fé), 

imperícia (despreparo) e negligência (descuido), entre outros.        

Para facilitar a identificação dos modos de falha, no desenvolvimento do FMEA, 

Stamatis (1995) sugere hipóteses: a primeira é pensar na perda da função; a segunda é a 

pergunta “como processo pode falhar?”; e a terceira é utilizar eventos básicos levantados por 

meio da aplicação da técnica FTA. 

 

2.6.2.3 Identificação dos Efeitos das Falhas 

 

Os efeitos de falhas surgem quando falhas, em uma ou mais funções dos processos, 

ocorrem. Sua finalidade no FMEA é explicitar as consequências produzidas em decorrência 

de falhas.  

Levantados os efeitos de cada modo de falha do processo, estes se classificam segundo 

níveis de importância (severidades), visto que existe correlação direta entre efeito e 

severidade da falha. Em outras palavras: se o efeito produzido for cítrico, a severidade será 

alta, porém, por outro lado, com efeito não crítico, a severidade é baixa.  

No Quadro 2, apresentam-se critérios em auxilio na determinação do índice de 

severidade. É importante ressaltar que, no FMEA de serviços, a análise do impacto (efeito) da 

falha é preferencialmente avaliada pela perspectiva do cliente (STAMATIS, 1995).   
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Quadro 2 - Critérios de determinação do índice de severidade. 

Índice     

Severidade 
Critérios  

1 (Nenhuma) Nenhum efeito perceptível. 

2 (Muito Pequena) Cliente mal percebe a falha. Efeito muito leve sobre o desempenho. 

3 (Mínima)  Cliente percebe a falha. Mínimo efeito sobre o desempenho.  

4  (Pequena) Ciente levemente insatisfeito. Pequeno efeito sobre o desempenho.    

5 (Moderada) Cliente insatisfeito. Falha sobre operações não vitais.   

6 (Significativa) Desconforto do cliente. Degradação no desempenho.  

7 (Alta) Gera Irritação no cliente. Desempenho gravemente afetado.  

8 (Extrema) Gera descontrole no cliente. Podem gerar danos ao cliente.    

9 (Grave) Efeitos potenciais críticos. Podem gerar danos graves no cliente.          

10 (Perigosa) Efeitos potenciais críticos e repentinos. Há risco de morte. 

Fonte: Stamatis (1995).  

 

2.6.2.4 Identificação das Causas das Falhas 

 

As causas de falhas associam-se a fatores humanos e materiais. A relação entre modo 

e causa de falha não é necessariamente linear, ou seja, não há relação biunívoca entre causa e 

falha. De maneira geral, há várias causas de determinado modo de falha. Algumas técnicas 

contribuem na identificação das causas de falhas na construção do FMEA como 

brainstorming; análise das causas-efeitos; diagrama de blocos e FTA. 

Associada às causas de falhas, tem-se a probabilidade de ocorrência que corresponde 

ao número estimado de falhas que ocorrem em função de determinada causa.   

O Quadro 3, apresenta critérios de determinação do índice de ocorrência, levando por 

base informações históricas de ocorrência da falha em situações semelhantes, reais, ou ainda 

por meio da opinião de especialistas. 

 

Quadro 3 - Critérios de determinação do índice de ocorrência. 

Índice 

Ocorrência 

 

Critérios  

1 (Improvável) Dificilmente a falha ocorre em decorrência da causa. Sem histórico. 

2 (Remota) Falha ocorre raramente em decorrência da causa.   

3 (Ocasional) Ocorrência razoavelmente esperada da falha em decorrência da causa.  

4 (Moderada) Ocorrência moderada da falha em decorrência da causa.     

5 (Alta) Ocorrência frequente da falha em decorrência da causa.    

Fonte: Adaptado de Pinho et al. (2008). 
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2.6.2.5 Métodos de Detecção das Falhas 

 

Os métodos de detecção de falhas correspondem aos procedimentos da organização 

com o intuito de identificar deficiências nos processos. O índice de detecção é para indicar a 

probabilidade de os procedimentos de detecção encontrarem causas de falha específica, antes 

da sua ocorrência (STAMATIS, 1995).   

O Quadro 4, apresenta critérios, de determinação do índice de detecção de falhas em 

processos. Bastos (2006) destaca que quanto maior o investimento em recursos tecnológicos, 

em treinamentos apropriados de empregados visando à detecção de causas de falhas, maior a 

chance de detectar a falha e menor o índice na escala de detecção, que indica a eficiência do 

controle em identificar causas de falhas de processos. 

 

Quadro 4 - Critérios de determinação do índice de detecção. 

Índice 

Detecção 

 

Critérios 

1 (Quase Certa) Quase certa a detecção da causa da falha pelos controles. 

2 (Grande) Grande a probabilidade de a causa da falha ser detectada.   

3 (Baixa) Há baixa probabilidade de o controle detectar a causa da falha.  

4 (Muito Baixa) A causa da falha provavelmente não será detectada pelo controle.     

5 (Impossível) Raramente será detectada a causa da falha, ou não existe controle.    

Fonte: Adaptado de Pinho et al. (2008).       

 

2.6.3 Etapa de Avaliação do Risco  

 

Segundo Palady (1997), concluída a etapa de análises das falhas, priorizam-se os 

modos de falhas críticos para proposição de ações de correção. A priorização faz-se com base 

na avaliação de riscos. Para tanto, consideram-se os índices de severidade, ocorrência e 

detecção.  

O método de mensuração de risco associado a cada modo de falha é por meio do 

produto de índices de severidade, ocorrência e detecção. Calcula-se o valor do Risk Priority 

Number (RPN), também denominado índice de criticidade de cada modo de falha, pela 

expressão. 

DOSRPN                                                          (1) 

Sendo: 

S– índice atribuído à severidade da consequência da falha 
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O – índice atribuído à probabilidade de ocorrência de determinado modo de falha 

D – índice atribuído ao método de detecção da causa da falha 

O RPN indica o grau de risco do modo de falha e é referência para priorizar medidas 

de correção a serem adotadas. Na área automotiva, por exemplo, o manual da QS 9000 

(Chrysler Corporation e Ford Motor Company, 1995) recomenda a adoção de medidas contra 

falhas, sempre que o risco associado a determinado modo de falha atingir pontuação RPN 

superior a 125 (cento e vinte e cinco) pontos. Montadoras da indústria automotiva têm exigido  

ações de correção para todos os casos de risco cuja pontuação RPN atinja valores superiores a 

50 pontos (FERNANDES, 2005). 

Pinto et al. (2008) destacam que cada empresa avalia o risco de acordo com a sua 

realidade, devendo tomar ações de correção sempre que julgar necessário. 

Palady (1997) ressalta que, para cada ação de correção da equipe de construção do 

FMEA, designa-se um ou mais responsáveis pela implantação da ação, com prazo estipulado.  

Puente et al. (2002) propõem que as correções sugeridas sejam priorizadas na seguinte 

ordem: primeiro - eliminação da causa da falha; segundo - redução da frequência de 

ocorrência; terceiro - redução da severidade de falhas mediante reprojetos; quarto - aumento 

de probabilidade de detecção melhorando os métodos de detecção. 

Ao final do processo de construção do FMEA, faz-se nova análise dos modos e efeitos 

de falhas, a fim de verificar se, no Risk Priority Number (RPN), houve redução com as 

correções.  

Uma forma de acompanhamento das ações recomendadas é por meio de formulário, 

(Figura 12), no qual se registram ações recomendadas pela equipe, nomes dos responsáveis e 

avaliações de riscos de falhas.      

 

Figura 32 – Modelo de formulário FMEA. 

 

Fonte: Aguiar e Melo (2008). 

 

Fazem-se, a seguir, algumas considerações para fechar este capítulo. 
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2.7 SÍNTESE DOS APORTES CONCEITUAIS QUE SUBSIDIAM A PESQUISA 

 

Como citado no decorrer deste capítulo processo pode ser definido como um conjunto 

de atividades que tem por objetivo transformar entradas por meio de procedimentos em 

saídas. Ressalta-se também a importância de identificar os diferentes tipos de processos, pois 

estes podem ajudar a identificar os processos essenciais de uma empresa.   

Apresentou-se também as metodologias estruturadas de modelagem de processo 

abordadas neste trabalho: Sharp e McDermott (2001), Scheer (2002) e Oliveira (2008); 

ferramentas de modelagens de processos: Business Process Modeling Notation (BPMN); 

Unifiel Modeling Language (UML); Integration Definition for Function 0 (IDEF0); 

Tecnologia de Processo, Protótipo e Protocolo (P3TECH); e Redes de Petri Coloridas; e 

técnicas de análise de falhas FTA e FMEA.  

Retome-se o exposto e sintetizem-se os aportes conceituais da investigação. Com 

relação às metodologias de modelagem de processo, a opção é trabalhar complementarmente 

com propostas de Sharp e McDermott (2001), Scheer (2002) e Oliveira (2008), uma vez que 

cada uma traz diferente e relevante contribuição na modelagem de processos.  

A adoção de perspectiva complementar, entre as propostas, contribui para melhor 

descrição do processo de modelagem, uma vez que cada olhar específico recai sobre 

diferentes fases do processo.  

Quanto às ferramentas, no decorrer da explanação, destacam-se aspectos positivos e 

negativos. A escolha das Redes de Petri Coloridas é em virtude de a ferramenta apresentar-se 

como a que melhor analisa as características comuns aos processos reais, como concorrência 

de recursos, sincronização de ações, entre outras. Retomar-se-á esse assunto com mais 

detalhes no capítulo 4. 

Finalmente, para sustentação da proposta metodológica desta dissertação, acrescenta-

se à base teórica a descrição de técnicas de análises de falhas, com objetivo de identificar as 

principais causas desencadeadoras de falhas em processos. Devido ao caráter complementar 

das técnicas de Análise de Árvore de Falha (FTA) e Análise dos Efeitos e Modos de Falhas 

(FMEA), elegem-se as duas técnicas de análise. O uso de técnicas integradas à modelagem de 

processos identifica as causas desencadeadoras de falhas, nas diversas funções dos processos. 

Ainda no capítulo 4, operacionalizam-se esses conceitos.  
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA  

 

Neste capítulo, apresentam-se os procedimentos metodológicos para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Trata-se, assim de caracterizar o ambiente de pesquisa, o 

tipo e da classificação da pesquisa e descreve-se o processo de seleção dos sujeitos 

entrevistados e as variáveis de pesquisa, bem como técnicas e etapas das coletas de dados 

primários. 

 

3.1  AMBIENTE DE PESQUISA 

 

A pesquisa proposta foi realizada na empresa de distribuição de energia elétrica do 

estado do Ceará (COELCE) que tem como principal negócio distribuir energia elétrica para 

todo o estado. Esta empresa possui aproximadamente 2,53 milhões de unidades 

consumidoras, das quais 1,94 milhões são residenciais. A empresa é subdividida em duas 

grandes áreas: comercial e técnica.  

O estudo de caso foi realizado no departamento comercial da COELCE no município 

do Crato-CE. O processo escolhido para a análise foi o de Novas Ligações de unidade 

consumidoras residenciais, porque esse processo contribui para a redução do déficit de 

domicilio sem acesso energia elétrica. Além disso, o município do Crato-CE se encontra em 

uma área significativa no mapa de exclusão elétrica do país.  

 

3.2 TIPO E CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Conforme Vergara (1997), uma pesquisa classifica-se em relação a dois aspectos: 

quanto aos fins (objetivos) e quanto aos meios (procedimentos técnicos). A pesquisa 

realizada, quanto aos fins, apresenta caráter exploratório e descritivo. 

Exploratória porque, além de ser primeiro objetivo da pesquisa, investigar o 

conhecimento sobre gestão de processos, metodologias e ferramentas de modelagem, e 

técnicas de análise de falhas, observa-se que embora sejam encontrados diversos estudos 

nacionais e internacionais sobre modelagem de processos e técnicas de análise de falhas com 

fins a apoiar a gestão organizacional, não se verificou a existências de estudos anteriores, que 

tenham utilizadas de modo integrado as Redes de Petri Coloridas – RPC e as técnicas de 

análise de falhas FTA e FMEA, para avaliação de desempenho de processos de empresas de 

prestação de serviços do setor de distribuição de energia elétrica. A pesquisa também 
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apresenta caráter descritivo, uma vez que procura descrever características de determinado 

processo de atendimento de ligações, a partir da empresa, buscando analisar como a empresa 

operacionaliza o processo de atendimento a população excluída de acesso à energia elétrica no 

Estado do Ceará, especificamente no município do Crato. Posteriormente, avalia-se o 

desempenho do processo através de um modelo, por fim utilizam-se técnicas de análise de 

falhas para identificar potenciais falhas, resaltando suas possíveis causas. 

Quanto aos meios, trata-se de investigação científica, ao mesmo tempo, bibliográfica, 

documental e estudo de caso. Bibliográfica, pela fundamentação teórico-metodológica desta 

pesquisa demandar investigação de temas, como modelagem de processos, metodologias 

estruturadas, ferramentas de modelagem e técnicas de análise de falhas. 

O caráter documental é devido à realização de pesquisa fundamentada em Leis, 

Decretos, Portarias, Resoluções Normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) e documentos internos da COELCE, sobre análise dos Programas de acesso à 

energia elétrica, às metas de atendimento, à qualidade da prestação dos serviços, aos 

procedimentos técnicos e operacionais da empresa.  Consideram-se os seguintes documentos: 

Lei 10.438/2003, Decreto N° 4.873/2004, Resoluções 223/2003 e 414/2009 da ANEEL. 

Esta pesquisa é também delineada como estudo de caso, pois está circunscrita ao 

processo de novas ligações de uma empresa e tem caráter de detalhamento. Durante a 

pesquisa de campo, registram-se, analisam-se e correlacionam-se fenômenos, para 

compreensão de diversas situações e relações, no que diz respeito ao atendimento de novas 

ligações na COELCE do Crato-CE. Nesta fase da pesquisa, enfatiza-se a análise do processo, 

como o objetivo de aplicar sistemática integrada de modelagem de processo e análise de 

falhas. Para tanto, analisam-se o fluxo de novas ligações, duração de suas atividades, 

intervalos entre chegadas dos pedidos, assim como medido o tempo de resposta dos 

atendimentos às solicitações, falhas nas atividades do processo e causas geradoras de falhas. 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Participam da pesquisa funcionários da COELCE da cidade do Crato no Ceará. Para 

tanto foi solicitado oficialmente autorização ao Gerente de Agências de atendimento da 

COELCE para coletas de dados, bem como se expos os objetivos do estudo, em reunião 

realizada em 22 de setembro de 2009, com a presença do Gerente de Agências de 

Atendimentos, Gestor do Processo de novas ligações, Diretor da empresa PROVIDER, 
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prestadora de serviço de atendimento à COELCE, Diretor técnico da empresa ENDICON, 

prestadora de serviço na área de novas ligações e o pesquisador.  

Os sujeitos entrevistados foram um Supervisor da Agência de Atendimento Comercial, 

Coordenadores de Equipe de Eletricistas, Atendentes, Eletricistas, Eletrotécnicos, Auxiliar 

Administrativo e Engenheiro, totalizando de vinte funcionários, em atividades nas áreas de 

atendimento comercial e de novos pedidos de ligação.  

Os critérios utilizados para a seleção dos sujeitos consistiram da escolha de pessoas 

com vasta experiência profissional, amplo domínio técnico, ou seja, especialistas no tema. 

São profissionais com capacidade em fornecer informações necessárias à realização da 

pesquisa, especialmente no que diz respeito a dados históricos de visitas improdutivas de 

equipes de ligações, falhas nas atividades de atendimento comercial, não cumprimento de 

prazos de atendimento, demora no tempo de execução das atividades, defeitos técnicos de 

instalações domiciliares, entre outras informações relevantes. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA  

 

Segundo Lakatos (2002), a entrevista é um procedimento de investigação social em 

encontro de pessoas, para obter informações a respeito de determinado assunto, mediante 

conversação de natureza profissional. 

Nesta investigação, utiliza-se combinação da técnica de entrevistas não estruturadas 

com a de observação participante. A primeira por se tratar de procedimento para obtenção de 

informações mais amplas e flexíveis, visto que entrevistados respondem às perguntas com  

grau de confiabilidade, ao mesmo tempo em que dão informações técnicas, em nível de 

detalhamento adequado ao necessário à pesquisa, especialmente sobre o processo de novas 

ligações. Essa técnica permite observar atitudes, reações e condutas durante as entrevistas. A 

observação participante é por se constituir em técnica pela qual se chega ao conhecimento do 

processo.  

Embora a observação participante seja entendida por Minayo (1996) como 

procedimento científico por excelência da investigação social, utiliza-se esse importante 

procedimento conjugado com outras técnicas. Compreende-se que, associada às técnicas 

como análise documental, pesquisa bibliográfica e entrevista, nesta pesquisa, possibilita a 

identificação de variáveis. 
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3.5 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA PESQUISA 

 

As variáveis analisadas relacionam-se diretamente com o objeto desta pesquisa 

considerando-se o caráter quantitativo e qualitativo da investigação para modelagem e análise 

de falhas do processo de novas ligações da COELCE, especificamente no município do Crato. 

Tais variáveis estão descritas no (Quadro 5). 

Quadro 5 - Variáveis de investigação e indicadores da pesquisa. 

Variáveis Definição Indicadores 

1. Tempo de resposta do 

processo de novas ligações 

Tempo transcorrido desde a 

formalização dos pedidos de 

ligações pelo interessado até o 

fornecimento de energia ao 

domicílio 

- Tempo de atendimento dos pedidos de 

novas ligações 

2. Comportamento da 

efetividade da produção das 

equipes de novas ligações 

Variações observadas no 

comportamento da efetividade da 

produção das equipes de ligações 

- Percentual de visitas improdutivas 

- Motivos das visitas improdutivas 

 

3. Falhas nas funções críticas 

do processo de novas ligações 

Falhas ou erros relevantes  no 

processo 
- Tipos de falhas relevantes 

4. Causas das falhas nas 

funções críticas 

Causas das falhas com origem em 

fatores humanos e materiais 
- Tipos de causas de falhas importantes 

5. Defeitos técnicos nos 

padrões de entrada 

Defeitos nos padrões de entrada 

das instalações domiciliares dos 

interessados  

- Incidência por tipo de defeito técnico 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

3.6 COLETA DE DADOS 

 

Segundo Osterne (2000), coleta de dados é a fase da pesquisa que tem por finalidade 

obter informações sobre o objeto de estudo. Assim, partido desse princípio, foram utilizadas 

para a realização deste trabalho as seguintes técnicas: análise bibliográfica e documental, bem 

como a observação participante e entrevistas não estruturadas.  

Entrevista não estruturada apresenta vantagens, caracterizada por trabalhar questões 

abertas adequadas ao problema da pesquisa e permitir ao entrevistado falar e expressar-se 

livremente. Na abordagem da temática, a entrevista oferece mais liberdade e flexibilidade no 

desenvolvimento do assunto, sem interferência do pesquisador, bem como possibilita a 

obtenção de dados confiáveis. As coletas dados foram realizada em 2009, especificamente no 

período de outubro a dezembro, conforme descrição do quadro abaixo. 
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Quadro 6 - Descrição das fases da coleta de dados. 

ETAPAS DESCRIÇÃO DAS FASES DA COLETA DE DADOS 

1° Contato inicial com o Gerente, Gestor e Diretores das empresas contratadas 

2°  Seleção dos sujeitos  

3°  
Realização de entrevistas com registro manuscrito para posterior análise e elaboração de 

relatório de campo. 

4° 

Coleta dos tempos
7
 de atendimentos na Agência de Atendimento do município de Crato

8
, 

escritório de apoio das equipes de eletricistas, e no escritório da COELCE, no município 

de Juazeiro do Norte
9
, e acompanhamento das equipes de eletricistas que executavam 

ligações físicas em domicílios do Município do Crato. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.7 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 Na fase da pesquisa de campo coletaram-se dados qualitativos e quantitativos, 

primários e secundários da empresa, acerca do processo de novas ligações, principalmente, 

sobre sua regulamentação e características das atividades desse tipo de serviço. As 

informações qualitativas foram obtidas através de entrevistas abertas, normas 

regulamentadoras e técnicas, e de procedimentos operacionais da empresa. O tratamento dos 

dados, referentes às falhas nas atividades do processo foi qualitativo, sendo extraídos pela 

interpretação de fenômenos (falhas) e atribuição de significados, sendo o ambiente de 

operações do processo fontes dos dados e o grupo de análise, composto por especialistas da 

empresa e o pesquisador um instrumento-chave. A análise desses dados foi feita de forma 

indutiva. 

Quanto aos dados quantitativos foram obtidos por meio de sistema de gestão 

empresarial da empresa e fornecidos ao pesquisador em forma de relatório em planilha 

eletrônica, contendo o percentual de visitas improdutivas das equipes de ligações e intervalos 

de chegadas dos pedidos de ligações (observar Tabela 6). Também foi entregue ao pesquisado 

um relatório com os dados mensais do tempo médio de atendimento dos pedidos de ligações 

no município do Crato no ano de 2009.         

 Coletaram-se, em campo (30) trinta amostras de tempo de cada atividade do processo, 

no total (330) trezentas e trinta para todo o processo. Após as coletas, utilizou-se, o Input 

Analizer do software ARENA, para calcular as distribuições de probabilidades exponenciais 

mais bem adaptadas aos dados coletados. A distribuição exponencial é uma função densidade 

de probabilidade contínua, correntemente empregada na representação de processos de 

atendimento e de operações em estudos de simulação de processo. Além disso, é função 

                                                 
7
 Totalizando 120 (cento e vinte) horas de observação de campo, correspondendo aproximadamente a 15 

(quinze) dias de observação com duração aproximada de 8h (oito) para cada dia. 
8
. Ver mapa no ANEXO A 

9
 Idem. 
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apenas de um parâmetro. Nessa pesquisa adotou-se como parâmetro a variável tempo médio 

das atividades para disparo de transições do modelo em Redes de Petri Coloridas. Isso se 

justifica com base nos tempos de execução das atividades do processo, aleatórios, 

caracterizando o comportamento estocástico do modelo.  

 Para testar a adequabilidade dos modelos probabilísticos calculados ao conjunto de 

dados coletados, analisou-se o teste de aderência Kolmogorov-Smirnov, realizado também 

com o auxílio do Input Analizer do software ARENA. As hipóteses desse teste estatístico são: 

a variável segue o modelo probabilístico calculado - hipótese nula (H0), ou a variável não 

segue o modelo probabilístico calculado - hipótese alternativa (H1).  

 Os dados quantitativos obtidos em campo foram registrados em formulário 

apresentado na Tabela 6. Tais dados serviram para parametrização do modelo em Redes de 

Petri Coloridas. 

  

   



 

CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO DA SISTEMÁTICA E EXPOSIÇÃO DOS 

RESULTADOS 

 

Neste capítulo, apresenta-se uma sistemática de modelagem de processos e análise de 

falhas em etapas (Figura 13), bem com são expostos os resultados.  

A primeira compreende três fases: delinear o processo a ser modelado, preparar 

modelagem e realizar modelagem utilizando Redes de Petri Coloridas (RPC).  

Na segunda, mediante simulação do modelo elaborada em RPC, estimam-se medidas 

de desempenho do processo real, nas seguintes fases: avaliação de desempenho do processo 

em relação às metas e documentação de resultados.  

Na terceira, faz-se o comparativo dos resultados obtidos pela simulação do modelo 

com o desempenho real do processo, que permitem a construção da matriz de influência, com 

o objetivo de indicar funções críticas do processo.  Os pontos críticos são as funções do 

processo que mais contribuem com desvios entre desempenho do processo e metas a atingir.   

Com apoio em funções críticas, identificadas com o auxílio do modelo, utiliza-se a 

Árvore de Análise de Falha (FTA) na quarta etapa para encontrar erros relevantes, com as 

causas primárias de falhas. 

Na quinta, as causas primárias de falhas mapeadas pelas FTAs subsidiam a construção 

do FMEA, com alto nível de detalhamento de todos os modos de falhas, efeitos, causas e 

ações de melhoria sugeridas/recomendadas para o processo. Por fim, na sexta, propõem-se 

mudanças do processo. 
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Figura 43 – Sistemática proposta para modelagem de processo e análise de falhas. 

 

       Modelagem de processo - Sharp e McDermott (2001), Scheer (2002) e Oliveira (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Enumerada e definida cada etapa da sistemática, nesta investigação, tem-se o seu 

detalhamento. 

 

4.1 ETAPA 1 - MODELAGEM DO PROCESSO  

 

Na primeira etapa, descrevem-se as fases necessárias à criação do modelo em Redes 

de Petri Coloridas, do processo em análise, em que realizam-se as seguintes fases: 1.1. 

Delinear o processo a ser modelado; 1.2. Preparar modelagem; 1.3. Realizar modelagem em 

Redes de Petri Coloridas, de acordo com o que se descreve a seguir: 

 

1. Modelagem do Processo 

 

1.1 Delinear o processo a ser 

modelado;  

 

1.2 Preparar modelagem; 

 

1.3 Realizar modelagem em 

Redes de Petri Coloridas (Jensen, 

1992). 

2. Avaliação do Processo 

 

2.1 Avaliar o desempenho do 

processo em relação às metas 

 

 

2.2 Documentar resultado. 

 

3. Analise dos 

Resultados  
 

 

Construção da 

matriz de 

influência. 

4. Análise FTA 

Identificação 

das causas 

primárias de 

falhas. 

5. Análise FMEA 

 

Análise dos efeitos das 

causas primárias de falhas. 

 

 
6. Análise do processo 
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4.1.1 Modelagem do Processo: Fase 1.1 - Delinear o processo a ser modelado 

 

A melhoria de processos em empresas, convencionalmente, realiza-se com o intuito de 

atingir metas, visando adaptar melhor as empresas ao mercado. É importante conhecer metas 

estratégicas e objetivos da empresa, antes de qualquer mudança nos processos.  

No delineamento do processo, identifica-se como o processo contribui com objetivos 

estratégicos traçados pela empresa, no tocante ao cumprimento de metas. Também se 

identificam metas globais da empresa, e como estas são subdivididas em metas locais a serem 

atingidas nos processos.  

Ao final, conforme Oliveira (2008), gera-se documento de metas, com descrição das 

metas globais a serem atingidas e as do processo correspondente (metas locais). Também 

constam, no documento, métricas de acompanhamento de meta do processo. Sem definição de 

métricas, Oliveira (2008) sugere a criação de uma ou mais métricas de acompanhamento das 

metas dos processos. É importante a criação de métricas, mantidas ao longo de toda a vida do 

processo, juntando-se a outras métricas no futuro.    

O documento de metas tem o formato de formulário (Quadro 7):  

 

Quadro 7 - Modelo do documento de metas. 

Nome da Empresa: Companhia Energética do Ceará – Coelce 

Processo: Novas Ligações  

Meta Global Descrição Meta Local Descrição Métrica 
Valor da 

Meta 

Meta 1 --------- 
Meta 1.1 

Meta 1.2 

--------- 

 

Métrica a 

Métrica b 

VM 1.1 

       VM 1.2 

Meta 2 --------- 
Meta 2.1 

Meta 2.2 
--------- 

Métrica c 

Métrica d 

 

VM 2.1 

       VM 2.2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Definido o objetivo de modelagem, a próxima fase da primeira etapa, é Preparar 

Modelagem. Coletam-se os dados necessários à modelagem do processo em Redes de Petri 

Coloridas.  

 

4.1.2 Modelagem do Processo: Fase 1.2 - Preparar modelagem 

 

Para modelar o processo, é necessário o conhecimento dos setores da empresa 

participante da execução. No seu mapeamento, têm-se como o trabalho é distribuído nas 
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unidades organizacionais, recursos necessários para execução do processo e como ele flui 

pelos setores. 

Também são necessários dados estatísticos de desempenho de cada atividade do 

processo, bem como a probabilidade de decisões em pontos de divisão do fluxo do processo 

que se pretende modelar.  

Além disso, é importante identificar que eventos disparam atividades do processo, 

quais os intervalos de chegadas, e tempo de execução.  

Por fim, indicam-se, pela amostra de tempo das atividades, as distribuições de 

probabilidade, capazes de representar adequadamente dados reais do processo.  

Com o levantamento, elabora-se um ou mais documentos de dados históricos, em que 

se registram as seguintes informações: intervalo entre chegada de eventos no processo; 

probabilidades de cada uma das decisões em pontos de divisão do fluxo do processo; tempo 

de execução de cada atividade; distribuições de probabilidade, capazes de representar 

adequadamente dados reais coletados do processo que está sendo modelado. A Tabela 1 

apresenta o modelo de documento para registro dos dados históricos do processo. 

 

Tabela 1 - Modelo do documento de dados históricos do processo. 

Nome da Empresa: Companhia Energética do Ceará – Coelce 

Processo: Novas Ligações  

Intervalos entre Chegadas  em segundos 

Ponto de Decisão 1 
%  válido da decisão 1 (fluxo normal do processo);  

 %  não válido da decisão 1 (ocorreu um falha, segue fluxo alternativo);  

Ponto de Decisão n 
%  válido da decisão n (fluxo normal do processo);  

 %  não válido da decisão n (ocorreu um falha, segue fluxo alternativo);   

Atividades Amostra de tempos das atividades  
Distribuições de 

Probabilidade 

Atividade 1 T1Ativ1         T2 Ativ1 ... ... T10 Ativ1 

A definir de acordo 

com as amostras de 

tempo das atividades. 

Atividade n T1Ativn         T2 Ativn ... ... T10 Ativn 

A definir de acordo 

com as amostras de 

tempo das atividades. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

De posse dos dados, o modelo de representação do processo começa a ser 

desenvolvido em Redes de Petri Coloridas.  

A fase seguinte da sistemática apresenta a abordagem adotada nesta dissertação para a 

modelagem de processo em Redes de Petri Coloridas. 
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4.1.3 Modelagem do Processo: Fase 1.3 - Realizar modelagem em Redes de Petri 

Coloridas 

 

Segundo Jensen (1992), para modelar o processo, deve-se inicialmente encontrar 

elementos envolvidos no processo. O estado dos elementos e ações que mudam, e ao final 

seleciona-se uma estratégia de construção do modelo.   

Os elementos a que Jensen (1992) se refere correspondem a recursos e insumos, entre 

outros elementos, do processo. Ações de mudança do estado dos elementos correspondem às 

atividades que transformam insumos com recursos disponíveis.    

Definidos os elementos, estados e ações, o passo seguinte consiste na seleção de uma 

estratégia de modelagem. De acordo com Jensen (1992), existem duas estratégias de modelar 

processo: abordagem bottom up (de baixo para cima) e top down (de cima para baixo), 

bastante comuns na literatura sobre modelagem de processos. 

Ainda segundo Jensen (1992), a abordagem bottom up é tida pelos autores como 

reducionista, voltada ao estudo de partes constituintes de determinado fenômeno, processo ou 

sistema. Entretanto a abordagem bottom up não sugere, como no caso reducionista, que o 

fenômeno seja completamente compreendido e descrito pela análise de seus componentes 

fundamentais. O caráter emergente e menos descritivo, na modelagem bottom up permite, por 

exemplo, um maior detalhamento do processo modelado, principalmente, quando o sistema 

permite adição gradual de novas partes, como sistemas baseados em redes neurais.        

Jensen (1992) menciona que a abordagem top down parte do princípio de que é 

possível observar o sistema como um todo e compreender a forma como opera, pela 

decomposição gradual. Essa abordagem é mais rápida e simples de construir, tornando mais 

fácil o entendimento do sistema. Além disso, a modelagem top down apresenta visão 

semelhante à da engenharia, em que as regras e especificações são previamente determinadas 

de modo explícito.  

Pelas vantagens, a abordagem top down é utilizada na modelagem do processo de 

novas ligações da empresa de energia elétrica, objeto de estudo de caso, por se entender que a 

perspectiva permite melhor compreensão do comportamento geral do processo, tornando mais 

fácil, na modelagem, expandir a compreensão para gerar cada sub-rede estruturada com as 

partes constituintes do processo. Independente do tamanho do modelo é conveniente conhecer 

as abordagens para modelagem de processos, porque a sistemática proposta neste trabalho 

pode ser empregada na análise de processos com um maior número de atividades e recursos 

envolvido na sua execução.   
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Concebe-se o modelo em Redes de Petri Coloridas de representação do processo da 

seguinte forma: 

1. Nomenclatura: Cria-se uma nomenclatura para referenciar cada atividade, recurso, 

subprocessos e registra-se em um documento de nomenclaturas;  

2. Recursos: Criam-se lugares no modelo para recursos participante do processo 

modelado, com marcação inicial conforme o número de recursos disponível no 

processo real; 

3. Atividades: Atribuem-se respectivas distribuições de probabilidade para o tempo de 

execução das atividades; 

4. Estruturas de controle de fluxo: Criam-se os modelos de estruturas de controle de 

fluxo, aplicados em cada ponto de decisão do processo; 

5. Composições: Cria-se a rede principal do processo, em que subprocessos se 

representam por transições de substituições. A partir das transições de substituições, 

criaram-se as sub-redes estruturadas com todas as etapas dos subprocessos; 

6. Declarações e Inscrições: Criam-se as declarações e inscrições da rede, em que se 

definem os conjuntos de cores, variáveis e funções usadas nas inscrições da rede. 

As inscrições manipulam as fichas e controlam as transições usadas para modelar as 

atividades do processo real. A dinâmica de execução da rede está diretamente 

relacionada às inscrições definidas na modelagem.  

Neste trabalho, aborda-se a qualidade do atendimento do processo de novas ligações, 

de forma que foram definidos os seguintes requisitos de construção do modelo em Redes de 

Petri Coloridas: 

 Permitir estimar o tempo de resposta do processo de novas ligações, tempo 

transcorrido desde a formalização do pedido de ligação até o fornecimento de 

energia em domicílio; 

 Identificar as funções do processo de novas ligações que mais contribuem para o 

aumento ou diminuição do tempo de resposta do processo; 

  Estimar o impacto de variações na efetividade da produção das equipes de ligações 

no tempo de resposta do processo de novas ligações; 

  Estimar o tempo de espera dos novos pedidos de ligações, antes de processados 

pelos recursos do processo.  

O documento de nomenclatura do modelo produz-se na fase de modelagem conforme 

estruturado no Quadro 8. 
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Quadro 8 - Documento de nomenclatura do modelo. 

Nome da Empresa: Companhia Energética do Ceará – COELCE 

Processo: Novas Ligações  

Subprocesso 
Descrição do  

Subprocesso 
Atividades 

Descrição 

da 

Atividade 

 

Recurso 

Descrição 

do 

Recurso 

S1 
Sub- 

Processo 1 

AT_1 

 

 

AT_2 

 

Fazer Atividade 1 

 

 

 

Fazer Atividade 2 

 

 

` 

R1 

 

Recurso 1 

S2 Sub- 

Processo 2 

AT_3 

 

AT_4 

Fazer Atividade 3 

 

Fazer Atividade 4 

R2  

 

Recurso 2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O documento de nomenclatura do modelo apresenta um formato que auxilia o usuário 

a compreender as abreviações usadas nas transições do modelo em Redes de Petri Coloridas, 

referentes às atividades que compõem cada subprocesso. O documento de nomenclatura é 

uma representação textual que é combinada à representação gráfica do modelo, visando 

apresentar de forma organizada e sistematizada o fluxo dos subprocessos de forma a facilitar 

seu entendimento. 

Criado o modelo de representação do processo em Redes de Petri Coloridas, segue a 

avaliação do modelo pelas simulações. 

Moldt e Kordon (2003) dividem a avaliação de simulações em fases: a) verificação: 

tarefa de checagem do atendimento do modelo a dada especificação; b) validação: testa-se a 

concordância entre comportamento do modelo e do processo real; c) análise do problema:  

inferências pelas simulações do modelo.   

Assim, na avaliação de simulações, faz-se a avaliação dos requisitos atendidos, bem 

como têm-se estimativas de desempenho do modelo. Também analisam-se propriedades 

comportamentais da rede. Verificada a avaliação do modelo, é possível a análise de 

desempenho do processo pelo modelo.  
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4.2 ETAPA 2 - AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

 

A avaliação tem por objetivo analisar o desempenho do processo modelado em relação 

às metas a atingir, mediante simulação do modelo e documentar os resultados.  

 

4.2.1 Avaliação do Processo: Fase 2.1 - Avaliar o desempenho do processo em relações às 

metas 

 

A avaliação de desempenho do processo é direcionada às metas. É importante ressaltar 

que, nesta dissertação. Em relação à avaliação de desempenho do processo, o modelo permite 

estima o tempo de atendimentos de novos pedidos de ligações solicitados à empresa. De 

forma que são de interesse desta pesquisa metas relacionadas ao tempo médio de atendimento 

de novos pedidos para o processo de novas ligações. Definidas as metas com respectivas 

métricas, para acompanhamento do processo, e concluída a avaliação de desempenho pelas 

simulações do modelo, registram-se os resultados em documento. 

 

4.2.2 Avaliação do Processo: Fase 2.2 - Documentar resultados 

 

Os resultados da avaliação de desempenho são anotados em documento de resultados. 

A Tabela 2 registra os resultados da avaliação: cada métrica de avaliação, bem como desvios 

entre os resultados obtidos e metas. 

 

Tabela 2 - Documento para registro dos resultados da avaliação. 

Nome da Empresa: Companhia Energética do Ceará – Coelce 

Processo: Novas Ligações  

Meta Global Meta Local Métrica 
Valor 

Meta 

 

Média 
Desvio (%) 

Meta 1 

Meta 2 

Meta 1.1 

Meta 2.1 

Métrica A 

Métrica B 

VM 1.1 

VM 2.1 

 

M1 

M2 

(M1 – VM1.1)/M1 

(M2 - VM2.1)/M2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nessa etapa, após obter os valores estimados das métricas (medidas de desempenho do 

processo) por meio de simulações do modelo, comparam-se os valores das métricas com as 

respectivas metas estipuladas. Para exemplificar, suponha que uma empresa fictícia estipule 



83 

uma meta de tempo médio de 48 horas para entregar os produtos comprados pelos clientes, e 

o valor dessa métrica estimada mediante simulações de um modelo de representação do 

processo de entrega de produtos seja de 60 horas. Então, o desvio entre os valor da métrica e 

da meta é de 12 horas. Pode-se optar por apresentar este valor em porcentagem, que 

corresponde 20% do tempo de entrega. Portanto, se houver uma redução de 20% no tempo de 

entrega a meta será alcançada. 

 Em seguida, identificam-se os pontos críticos do processo com auxílio do modelo, 

que são funções (atividades) que mais contribuem com os desvios entre desempenho e metas. 

 

4.3 ETAPA 3 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O objetivo é analisar os desvios entre o desempenho do processo e suas metas. Assim, 

de posse das medidas necessárias, faz-se a comparação dos seguintes valores: média, valor-

meta.   

A média corresponde ao valor esperado da métrica do processo obtida por meio da 

simulação do modelo; e o valor-meta, ao valor de cada métrica para atingir a meta. O desvio 

calculado com base nesses valores e apresentado em valor percentual é registrado no 

documento conforme Tabela 2.  

Para identificação dos pontos críticos, no estudo de caso, tem-se a matriz de 

influência, em que é registrada em cada linha, uma atividade do processo, e cada coluna 

corresponde a uma métrica. Os valores dos elementos da matriz são calculados por meio de 

regras de composição aplicadas nas atividades, para obtenção do valor da contribuição, em 

relação ao valor total da métrica do processo (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Matriz de Influência. 

Nome da Empresa: Companhia Energética do Ceará – Coelce 

Processo: Novas Ligações  

Subprocesso Atividade Métricas Influências 

S1 

A1.1 

A1.2 

... 

A1.n 

Métrica a Métrica b...Métrica n 

Métrica a Métrica b...Métrica n 

    ...              ...                  ... 

Métrica a Métrica b...Métrica n 

IA1.1→Mét a ...IA1.1→Mét n 

 

IA1.2→Mét a ...IA1.2→Mét n 

 

     ...         ...      

IA1.n→Mét a ...IA1.n→Mét n 

 

S2 

A2.1 

A2.2 

... 

A2.n 

Métrica a Métrica b...Métrica n 

Métrica a Métrica b...Métrica n 

    ...              ...                  ... 

Métrica a Métrica b...Métrica n 

IA1.1→Mét a ...IA1.1→Mét n 

 

IA1.2→Mét a ...IA1.2→Mét n 

 

     ...         ...      

IA1.n→Mét a ...IA1.n→Mét n 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A análise utilizando a matriz de influência tem como premissa que as métricas sejam 

estabelecidas para o processo. Como o processo é composto por várias atividades, portanto 

elas são analisadas pelas mesmas métricas.    

Assim, por meio da matriz de influência, têm-se as funções críticas do processo. Tais 

funções são analisadas por especialistas, que apontam falhas e o grau de relevância de cada 

falha.     

A etapa seguinte da sistemática é a aplicação da Árvore de Análise de Falhas – FTA, 

que tem como objetivo identificar as causas dos erros relevantes nas funções críticas do 

processo. 

 

4.4 ETAPA 4 - ANÁLISE FTA  

 

Com base nas funções críticas conhecidas por meio da matriz de influência, 

identificam-se, mediante questionamento feito aos especialistas envolvidos com o processo, 

erros relevantes nas funções críticas do processo, respectivas causas intermediárias e 

primárias de erros. Inicia-se, em seguida, a análise de falhas gerando FTAs.  

A FTA, por proporcionar encadeamento lógico das causas de falhas, possibilita 

visualização das correlações entre evento de topo da árvore com as respectivas causas 

primárias.   

Nesta pesquisa, segue-se esta lógica na construção das FTAs: falhas levantadas junto 

ao grupo de especialistas da empresa, nas funções críticas do processo, consideram-se como 
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eventos de topo das FTAs. Em seguida, mapeiam-se com o auxílio do grupo de especialistas, 

as causas intermediárias e primárias capazes de desencadear referidas falhas.  

Por fim, a com lista de modos de falhas das funções críticas e respectivas causas 

primárias mapeadas, mediante o emprego da técnica FTA, para o que se deseja solução, é 

possível elaborar o FMEA aprofundando o nível de detalhamento da análise. 

 

4.5 ETAPA 5 - ANÁLISE FMEA 

 

Na análise FMEA, a participação da mesma equipe de especialistas é requisito 

importante para análise, devido ao caráter complementar das técnicas de análise de falhas 

abordadas nesta pesquisa.  

A integração das técnicas (capítulo 2), Redes de Petri Colorida, Árvore de Análise de 

Falha – FTA, e Analise dos Modos e Efeitos de Falhas – FMEA é ilustrada na Figura 14. 
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Figura 54 - Modelo integrado de modelagem de processo e análise de falhas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Seguindo a sequência numérica da Figura 14, para integração das Redes de Petri 

Coloridas com FTA e FMEA, inicialmente se gera o modelo em Redes de Petri Coloridas. 

Pelo modelo criado, por meio de simulações obtêm-se a matriz de influência que auxilia na 

identificação das funções críticas do processo. As funções são analisadas por especialista, que 

indicam falhas potenciais. No passo seguinte, FTA (Figura 14), para cada falha indicada, tem-

se a Árvore de Falha detalhando as causas intermediárias e primária, responsáveis pelo seu 

desencadeamento.  

Insere-se no formulário FMEA, a lista de falhas e respectivas causas primárias 

mapeadas por meio da técnica FTA. O passo seguinte, para construção do FMEA é verificar 

Causas básicas da falha 

Modelo do 

Processo em 

RPC 

Simulação do 

processo 

modelado 

 

1 

Análise dos Resultados  

 

Criação da matriz de 

influência 

AFCE 

Análise de Funções 

Críticas por 

Especialistas  

 

FTA 

Decomposição das 

falhas (eventos de 

topo) em suas 

causas básicas 

FMEA 

 

Análise dos efeitos das 

falhas básicas 

3 

4 

 

 

Matriz de 

influência 

------------
------------
------------ 

1. Modelo em 

RPC 

2. Analise 

Resultados 

 

+ 

3 AFCE 

Formulário FMEA 

-------------------------------------- 
---------------------------------------------- 
---------------------------------------------- 

5 Construção 

do FMEA 

    Nível de detalhamento da análise 

- 

4 FTA 

5 

2 
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os efeitos de cada falha e o respectivo índice de severidade. O modo de falha pode gerar um 

ou mais efeitos, com diferentes níveis de impacto. Efeito é o impacto de cada modo de falha é 

identificado com o auxílio dos especialistas envolvidos com o processo.  

O impacto (severidade) determina-se tendo como referência o risco imposto ao cliente 

do processo, em decorrência de falhas. O Quadro 2 (seção 2.6.2.3) ilustra os critérios, do 

estudo de caso, na identificação do índice de severidade de falhas do processo.  

O passo seguinte da elaboração do FMEA consiste na determinação da probabilidade 

de ocorrência dos modos de falhas das funções das respectivas causas primárias. Em auxílio à 

determinação das probabilidades (Quadro 3 seção 2.6.2.4)  identifica-se o índice de ocorrência 

dos modos de falha das funções.   

Determinadas as probabilidades de ocorrência dos modos de falhas, por meio de 

questionamento com os especialistas identificam-se os métodos de detecção das causas de 

falhas do processo. Tendo-os como base pela empresa, definem-se os correspondentes índices 

de detecção das falhas. O Quadro 4 seção 2.6.2.5 identifica o índice de detecção das causas de 

falhas mapeadas do processo.        

No desenvolvimento do FMEA citam-se prioridades de ações de prevenção dos modos 

de falhas. Para tanto, tem-se o método do cálculo de valor do RPN, que representa a etapa 

quantitativa da técnica FMEA. Nesta dissertação, o cálculo de RPN realiza-se, mediante  

produto entre os índices descritos anteriormente: severidade, ocorrência, e detecção.  

Por fim, é apresenta-se na seção seguinte, a sexta etapa da sistemática de modelagem 

de processo e análise de falhas. 

 

4.6 ETAPA 6 – ANÁLISE DO PROCESSO  

 

A proposição de mudança diz-se importante na realização do projeto de melhoria do 

processo. Nesse momento, reúnem-se e analisam-se as informações documentadas em etapas 

anteriores da sistemática, para definir melhorias recomendadas.  

Para avaliação de mudanças no processo, com a sistemática proposta, antes de a 

empresa adotar sugestões de melhoria, simula-se, mediante modelo alteração de parâmetros 

(processo melhorado) para se ter a eficácia das mudanças. É importante ressaltar que os 

parâmetros a serem modificados são identificados em etapas anteriores.     

Exposta a sistemática, nos próximos itens, apresentam-se os resultados obtidos com a 

sua aplicação. 
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4.7 APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA E EXPOSIÇÃO DOS RESULTADOS   

 

As próximas seções demonstram a aplicação da sistemática de modelagem de processo 

e análise de falhas com o intuito de simular, avaliar e apontar melhorias no processo de novas 

ligações da Companhia Energética do Ceará – Coelce.  

 

4.7.1 Etapas 1 - Modelagem do Processo  

  

A execução da primeira etapa da sistemática seguiu as seguintes fases: Delineamento 

do processo; Preparação modelagem; Realização da modelagem utilizando Redes de Petri 

Coloridas. 

 

4.7.1.1 Fase 1.1 - Delinear processo a ser modelado 

 

 Foram realizadas reuniões com funcionários, e analisados documentos internos, com 

autorização do Gestor do processo de novas ligações
10

, para identificar o objetivo estratégico 

da empresa, cujo processo, em analise, contribui decisivamente para o seu alcance. O objetivo 

estratégico é consolidar a qualidade dos serviços prestados, reduzindo os tempos de 

atendimento comercial para melhorar a percepção da satisfação do cliente.  

A Tabela 4 apresenta tempo médio em dias para atendimento de novos pedidos de 

ligações, no Município do Crato em 2009.  

 

Tabela 4 - Histórico do tempo médio de atendimento dos novos pedidos de ligações no Município do Crato 

no ano de 2009. 

Tempo Médio de Atendimento dos Novos Pedidos de Ligações - Crato – CE 

jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 Média 

3,21 2,89 3,05 3,12 3,15 2,89 2,78 2,75 3,19 3,25 3,35 3,3 3,08 
Fonte: COELCE (2009). 

 

A Tabela 5 apresenta o número de ligações atendidas, no Município do Crato em 

2009.    

Tabela 5 - Histórico do número de novas ligações atendidas no Município do Crato no ano de 2009. 

Tempo Médio de Atendimento dos Novos Pedidos de Ligações - Crato – CE 

jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 Total 

48 41 45 53 47 44 42 46 48 55 57 53 526 
Fonte: COELCE (2009). 
                                                 
10

 A autorização para análise de documentos internos da Coelce foi concedida verbalmente pelo Gestor do 

Processo de Novas Ligações. 
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Existem vários serviços comerciais prestados pela concessionária, mas o êxito para 

alcance do objetivo estratégico está diretamente vinculado ao tempo de execução do processo 

de novas ligações, dado o quantitativo de clientes da empresa atendidos.  

Assim, reduzir o tempo entre o contato com o interessado na energia elétrica e a 

ligação da unidade consumidora é meta importante da empresa, por adicionar valor à 

qualidade do serviço.  

Logo, a intenção da sistemática proposta foi melhorar o tempo de atendimento em 

35% do tempo médio (ver Quadro 9) do Processo de Novas Ligações. O valor de redução, no 

tempo médio de atendimento, foi definido pela direção, tendo como referência a Resolução 

Normativa N° 414, da ANEEL
11

, aprovada em 9 de setembro de 2009, que estabelece 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica, de forma atualizada e consolidada. No 

Artigo 30 (trinta) estabelecem-se novos prazos de atendimento dos novos pedidos de 

fornecimento de energia elétrica por parte das concessionárias em todo o país: de 3 (três) para 

2 (dois) dias úteis. Vale lembrar que o tempo médio de atendimento dos novos pedidos de 

ligações no Município do Crato no ano de 2009 era de 3,08 dias (Tabela. 4). Portanto, uma 

melhoria de 35% nesse tempo médio de atendimento equivale a uma redução de 1,08 dias. 

Isso resulta em um novo tempo de médio de atendimento de 2 dias atendendo a Resolução 

Normativa N° 414 estabelecida pela  ANEEL.      

O parâmetro quantitativo de avaliação da eficácia das medidas de melhoria nesta 

pesquisa, do processo de novas ligações, tem como base a redução do prazo. A métrica 

selecionada para avaliar o desempenho do processo, por meio de simulação do modelo em 

Redes de Petri Coloridas, foi o tempo médio de atendimento dos novos pedidos de ligações. A 

variável tempo médio é estabelecida a partir da formalização do pedido de fornecimento pelo 

interessado, até a efetivação da ligação.            

Definida a meta a atingir e a métrica utilizada para medição de desempenho foi 

possível elaborar o documento de meta do processo de novas ligações (Quadro 9).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Disponível em: <http:www.aneel.gov.br/cedoc/ren2009414.pdf> 
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Quadro 9 - Documento de metas do Processo de Novas Ligações. 

Nome da Empresa: Companhia Energética do Ceará – Coelce 

Processo: Novas Ligações  

Meta Global 
Consolidar a qualidade dos serviços prestados, reduzindo os tempos de atendimento 

comercial para melhorar a percepção da satisfação do cliente. 

Meta Local 
Reduzir em 35% o tempo médio de atendimento dos novos pedidos de fornecimento de 

energia elétrica. 

Métrica Tempo médio de resposta do processo. 

Descrição da 

Métrica 

Tempo médio transcorrido desde a formalização do pedido de fornecimento pelo 

interessado até a efetivação da ligação da sua unidade consumidora. 

Valor da Meta Tempo atual (próximo de 3 dias) menos 35%. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

A próxima seção apresenta a forma como a Coelce operacionaliza o processo de novas 

ligações. Também são apresentados os dados quantitativos da pesquisa de campo para 

construção do modelo de representação do processo em Redes de Petri Coloridas. 

 

4.7.1.2 Fase 1.2 – Preparar modelagem 

 

O processo inicia ao interessado procurar a agências de atendimento comercial da 

COELCE, para formalizar o pedido de energia elétrica. Inicialmente solicita-se providência de 

instalação do padrão de entrada da unidade consumidora, com estes elementos: caixa, 

disjuntor, eletrodutos, condutores elétricos e assessórios, necessários à ligação física da 

instalação elétrica da unidade consumidora à rede de distribuição da concessionária.  

Não havendo o interessado providenciado à instalação padrão, o atendente informa 

exigência a concessionária, antes de aceitar o pedido de fornecimento de energia. Feita a 

instalação, o atendente cadastra os dados pessoais e tem início a contagem do tempo de 

atendimento.  

Classifica-se a unidade consumidora, de acordo com a finalidade principal: uso de 

energia elétrica. A classificação é referência para a concessionária tipificar a tarifa de energia 

aplicada. 

Por fim, o interessado informa a carga elétrica a ser instalada na residência, de modo a 

definir-se o tipo de ligação adequada à carga. As ligações são dos seguintes tipos: 

monofásicas ou trifásicas, de acordo com critérios estabelecidos pela concessionária para 

assegurar a qualidade da energia elétrica.  

De acordo com a concessionária, se a carga for menor ou igual a 10kW (dez 

kilowatts), faz-se a ligação monofásica. Caso contrário, é obrigatória a ligação trifásica.  
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Coletadas essas informações, emite-se a ordem de serviço à empresa terceirizada pela 

concessionária, que tem a atribuição de executar a ligação da unidade consumidora à rede de 

distribuição da concessionária.  

No entanto, antes do serviço, a empresa terceirizada verifica se existe impedimento 

técnico ou de outra natureza (residências desabitadas, endereço não localizado, entre outros). 

Não havendo empecilho, o serviço é executado, e iniciado o fornecimento de energia elétrica, 

computando-se o tempo final do atendimento.  

Em caso de impedimento técnico, a empresa terceirizada informa ao interessado, por 

escrito, o motivo e providências corretivas necessárias. Em seguida a empresa terceirizada 

informa a concessionária o motivo para que seja registrada a suspensão do respectivo serviço, 

a partir da suspensão do serviço o tempo deixa de ser computado.  Retoma-se o serviço 

ligação após o cumprimento das providências corretivas solicitadas, a partir desse instante o 

tempo volta a ser computado.   

No impedimento de outra natureza, a empresa terceirizada também informa à 

concessionária o motivo. Neste caso, a concessionária registra a suspensão do respectivo 

serviço. 

A Figura 15 ilustra o workflow com os participantes e sequência de atividades para 

execução do processo de novas ligações. 
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Figura 15 - Workflow do Processo de Novas Ligações. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Concluído o mapeamento das atividades e recursos do processo de novas ligações, 

deu-se início à coleta do tempo das atividades do processo. Tabela 6: dados quantitativos, de 
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campo. A coleta do tempo de atendimento comercial foi realizada na agência de atendimento 

da Coelce em Crato/CE
12

, escritório de apoio de equipes de eletricistas, e no escritório em 

município de Juazeiro do Norte/CE. O pesquisador acompanhou também os eletricistas, nas 

ligações físicas de domicílios do Crato.  

Os tempos de execução das atividades: a) providenciar a instalação do padrão; b) 

receber notificação e c) providenciar correções (Figura 15) não foram considerados nesta 

análise, porque a concessionária pode registrar a suspensão do serviço, quando necessário 

serviço de adequação de padrão domiciliar de energia.    

 

 

 

                                                 
12

 Ver mapa no ANEXO A 
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Tabela 6 - Documento de dados histórico do Processo de Novas Ligações. 

Nome da Empresa: Companhia Energética do Ceará – Coelce 

Processo: Novas Ligações 

Intervalo entre 

Chegadas  
14400 segundos 

Há impedimento p/ 

Ligação da UC? 
25% Sim 

Atividades Amostras de tempo das atividades em segundos 
Distribuições de 

Probabilidade 

Cadastrar Dados 

Pessoais/ Endereços 

da UCs 

 

136 131 133 137 135 136 

Exponential 

131+EXPO(4) 

134 131 139 131 141 134 

135 138 137 140 139 135 

138 134 132 143 131 133 

131 142 131 142 133 132 

Classificar Unidades 

Consumidoras – UCs 

 

12 20 50 23 12 21 

Exponential 

12+EXPO(20) 

32 61 13 21 32 13 

71 33 22 26 34 21 

27 40 89 29 41 15 

23 42 18 44 19 46 

Definir Tipos de 

Ligações 

181 151 178 285 157 169 

Exponential 

151+EXPO(27) 

160 210 193 167 154 152 

158 164 173 185 199 210 

152 167 171 184 152 230 

168 172 154 157 245 159 

Gerar Ordens de 

Serviços  

 

32 27 60 12 42 48 

Exponential 

12+EXPO(14) 

33 18 19 14 30 19 

13 16 14 12 25 20 

22 33 34 24 14 52 

17 23 29 15 31 23 

Receber Ordens de 

Serviços – OSs 

 

27460 27490 27500 28710 28940 28401 

Exponential  

27730+EXPO(731) 

27499 27495 29850 28851 28521 27350 

27832 27401 28210 28420 28010 28830 

27821 27363 28812 28705 27867 27407 

28401 27452 27301 27892 28814 27350 

Continua... 
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Atividades Amostra de tempos das atividades em 

 Segundos 

Distribuições de 

Probabilidade 

Eletricistas 

Deslocando-se p/ os 

Endereços das UCs 

 

5601 5410 5511 5302 5352 5421 

Exponential 

5230+EXPO(297) 

5530 5611 5419 6120 5340 5376 

5543 5567 5561 5456 6392 5455 

6011 5341 5563 5675 5245 5765 

5456 5651 5234 5245 5414 5367 

Executar Serviços de 

Ligações 

 

6439 6256 6421 6521 6776 6831 

Exponential 

6240+EXPO(194) 

6451 6756 6743 6245 6542 6360 

6357 6239 6247 6352 6672 6468 

6523 6456 6245 6393 6276 6278 

6256 6523 6456 6657 6267 6256 

Suspender Serviços de 

Ligações 

188 214 201 181 180 189 

Exponential 

211+EXPO(12) 

196 185 184 196 190 205 

185 186 185 184 186 188 

187 198 194 188 187 197 

188 206 189 210 204 180 

 Registrar  Suspensões 

dos Serviços  

 

280 258 257 267 286 243 

Exponential 

227+EXPO(24) 

256 276 232 256 251 268 

264 245 256 235 252 256 

266 257 232 266 245 256 

271 266 263 245 254 256 

Liberar Ordens de 

Serviços 

230 257 247 236 271 214 

Exponential 

205+EXPO(20) 

210 212 205 235 215 220 

224 231 254 213 222 211 

210 221 216 213 225 213 

231 216 217 223 212 232 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

De posse dos dados (Tabela 6), o modelo foi criado em Redes de Petri Coloridas. Na 

seção seguinte, apresenta-se o modelo. 

 

4.7.1.3 Fase 1.3 - Realizar Modelagem em Redes de Petri Coloridas  

 

De acordo com a lógica do processo de novas ligações, (seção 4.7.1) representado pela 

Figura 15 (Workflow do processo), concebeu-se o modelo utilizando o software CPN_Tools
13

, 

ferramenta apropriada nesse tipo de rede. O mencionado software permite o desenho da rede, 

bem como efetua simulações e análises do modelo representação do processo. O modelo é 

hierárquico, constituído de rede principal e sub-redes. A Figura 16 apresenta a modelagem da 

rede principal do processo.   

 

                                                 
13

 Disponível em:<http://cpntools.org/download> 
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Figura 66 - Modelagem da rede principal do Processo de Novas Ligações. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Na rede principal, as transições de substituições S1 e S2, correspondem às sub-redes 

do processo. A sub-rede S1 modela as atividades executadas no Atendimento Comercial, ou 

seja, na Agência de Atendimento da Coelce. A sub-rede S2 modela as atividades executadas 

pela empresa terceirizada, responsável pela execução da ligação física da unidade 

consumidora.  

Os lugares A1, A2 e A3, representam respectivamente os seguintes estados do 

processo: próximo pedido de ligação (A1); ordem de serviço gerada para atendimento de 

pedido de ligação (A2); e ligação da unidade consumidora efetuada (A3). Os lugares R1 e R2 

representam respectivamente o estado de disponibilidade do atendente da Agência Comercial 

da COELCE e da equipe de ligação da empresa contratada.  

Para efeito de simulação e análise, considerou-se neste estudo de caso, o atendimento 

de 520 novos pedidos de ligações, número que corresponde à produção média anual de uma 

equipe de novas ligações.  

O modelo criado em Redes de Petri Coloridas do processo de novas ligações permite 

também simular e analisar a dinâmica do processo em escala maior, mantidas as proporções 

do número de novos pedidos e recursos do processo (atendentes, equipes de ligações e agentes 

administrativos).  

Nessa modelagem, os pedidos de ligações, assim como atendente e equipe de ligação 

são representados por fichas. O Quadro 10 apresenta a nomenclatura utilizada nas sub-redes 

S1 e S2 que correspondem aos subprocessos de Atendimento Comercial e Novas Ligações 

respectivamente que formam o Processo de Novas Ligações. 
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Quadro 10 - Documento de nomenclatura do modelo. 

Nome da Empresa: Companhia Energética do Ceará – Coelce 

Processo: Novas Ligações 

Subprocesso 
Descrição do  

Subprocesso 

Atividade 

 

Descrição 

da 

Atividade 

 

 

Recurso 

 

Descrição 

do 

Recurso 

 

S1 
Atendimento 

Comercial 

AT_1 

 

 

AT_2 

 

 

AT_3 

 

 

AT_4 

 

Cadastra Dados 

Pessoais/Endereço  

 

Classifica Unidades 

Consumidoras  

 

 
Definir Tipo de Ligações 

 

 

Gerar Ordens de Serviços  

 

  

 

R1 

 

Atendente 

S2 
Novas 

Ligações   

AT_5 
 

Receber Ordens de Serviços 

– OS’s 

 
R3 

Adminis-

trativo 

AT_6 

 

 

 

AT_7 

 

 

AT_8 

Eletricistas Deslocando-se 

p/ os Endereços das UCs 

 

Executar Serviços de 

ligações 

 

Suspende Serviços de 

Ligações 

 

R2 

 

Equipe de 

Eletricistas 

AT_9 

 

 

 

AT_10 

Registrar  Suspensões dos 

Serviços 

 

Liberar Ordens de Serviços 

 

 

R1 

 
Atendente 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A sub-rede S1 é apresentada na Figura 17, composta pelas seguintes atividades: a) 

cadastrar dados pessoais/endereço da unidade consumidora; b) classificar a unidade 

consumidora; c) definir o tipo de ligação; e d) gerar ordem de serviço, atividades modeladas 

respectivamente pelas transições com nomenclaturas AT_1, AT_2, AT_3, AT_4. 
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Figura 77 - Modelagem da sub-rede do subprocesso Atendimento Comercial. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Lugar A1 e a transição S1 modelam o intervalo de chegada de fichas de pedidos de 

ligações. A Transição S1, quando disparada, chama a função expTime gerando uma 

distribuição exponencial com intervalo médio entre chegadas de pedidos de 14.400 segundos. 

O valor retornado pela função expTime é atribuído à ficha de pedido de ligação adicionada ao 

lugar A1, com o propósito de indicar o seu instante de chagada. A Figura 18 apresenta 

exemplo de marcação da rede, na qual a ficha 1´( )@21526, no lugar A1, indica que a 

próxima ficha de pedido de ligação chegará, com tempo de 21.526 segundos. 

 

   Figura 88 - Exemplo de marcação na rede do subprocesso 

Atendimento Comercial. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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O disparo da transição S1 adiciona ficha no lugar W1 representando a chagada de 

pedido de ligação no atendimento. Para tanto, foi definido uma inscrição no arco de saída da 

transição S1 que a conecta ao lugar W1.  

Assim, foram gerados os componentes da ficha de pedido de ligação. O primeiro 

representa o identificador do pedido de ligação. Nesta modelagem a ficha de pedido de 

ligação que chega recebe número identificador em consonância com o identificador de pedido 

de ligação no processo real. Para tanto, quando a transição S1 é disparada, associa-se o 

identificador do lugar id à ficha que representa o pedido de ligação. O id é acrescido de uma 

unidade a cada disparo da transição S1 afim de cada ficha de pedido de ligação ter 

identificador exclusivo.  

O segundo componente tem o intuito de registrar os instantes de disparo das transições 

do modelo. O terceiro indica o instante de chegada do pedido de ligação no sistema. O quarto 

representa o tempo total de espera do pedido de ligação aguardando disponibilidade de 

recursos do processo. O quinto informa o tempo total de processamento do pedido de ligação 

pelos recursos do processo, e o sexto, indica o tempo de resposta do processo. 

Para atualização os componentes das fichas de pedidos de ligações foram criados 

inscrições associadas às transições da rede. No modelo, por exemplo, quando a transição 

AT_1 é disparada uma ficha representando o pedido de ligação é removida do lugar W1 e 

outra é adicionada no lugar B1 (Figura 19). A função startProg atualiza os componentes das 

fichas. A função foi declarada como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os parâmetros tsi,at,wt,pt,tr da função correspondem aos componentes das fichas de 

pedidos de ligações.  

fun startProc ((id,tsi,at,wt,pt,tr):AV, (tmp): int, (avg):int) = 

    let 

        val tmp1 = tmp 

        val avg1 = avg 

        val proc_time = tmp1+expTime(avg1) 

        val time_stamp =  

            ModelTime.add(time(),ModelTime.fromInt(proc_time))                                                      (2) 

        val new_tsi = IntInf.toInt(time_stamp) 

        val new_wt = wt+ (intTime() - tsi) 

        val new_pt = pt+proc_time 

        val new_tr = new_wt+new_pt 

    in 

        ((id,new_tsi,at,new_wt,new_pt,new_tr),proc_time) 

    end     
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O tempo de processamento da atividade AT_1, por exemplo, é estimado por  expTime. 

Assim, o valor retornado pela expTime indica o tempo de processamento de AT_1.  

A Figura 19 ilustra exemplo de marcações da rede. A transição AT_1 é habilitada para 

disparar com 0 (zero) segundo. O primeiro componente da ficha possui identificador igual a 1. 

O segundo após o disparo de AT_1 é igual a 131 (cento e trinta e um) segundos indicando o 

tempo corrente do modelo. O terceiro é 0 (zero) segundo indicando o instante de chegada da 

ficha, não alterado pela função startProg.  

O quarto tem valor 0 (zero) segundo indicando o tempo total de espera do pedido de 

ligação por recursos do processo. Esse componente é atualizado pela função startProg, sendo 

calculado pela expressão:  

 

 

 

 

O quinto é igual a 131 (cento e trinta e um) segundos indicando o tempo total de 

processamento da atividade, calculado pela expressão:  

 

 

 

O sexto componente é igual a 131 (cento e trinta e um) segundos indicando o tempo de 

resposta, calculado mediante a soma do tempo total de espera com o tempo total de 

processamento da atividade, conforme a expressão: 

 

 

 

Figura 99 - Exemplo de marcações na rede antes (lado esquerdo) e após (lado direito) o disparo da transição 

AT_1. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

val new_wt = wt+ (intTime() - tsi)                                                (3)  

 

val new_pt = pt+proc_time                                                          (4) 

 

val new_tr = new_wt+new_pt                                                     (5) 
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Os lugares W1, B1, B2, e B3 (Figura 17) correspondem respectivamente aos seguintes 

estados de pedidos de ligações: a) apto a ter os dados pessoais/endereços de unidades 

consumidoras cadastrados; b) aptos a receberem classificações das unidades consumidoras; c) 

aptos a terem tipos de ligações definidos, d) aptos a terem ordens de serviços geradas. O lugar 

A2 corresponde ao estado no qual se gera a ordem de serviço de atendimento de ligação, e 

marca o fim do subprocesso de Atendimento Comercial. 

A sub-rede S2 modela o subprocesso de Novas Ligações (Figura 20). Esta sub-rede 

modela as atividades da empresa terceirizada responsável pelas ligações físicas em novas 

unidades consumidoras, por meio das transições com nomenclatura AT_5, AT_6, AT_7, 

AT_8, AT_9, AT_10 (Quadro 10). 

O funcionamento da sub-rede S2 é análogo ao da sub-rede S1. As fichas 

correspondentes às ordens de serviços da sub-rede S1, chegam à sub-rede S2 através do lugar 

A2 (Figura 20). 

À medida que as fichas avançam na sub-rede S2, associam-se os tempos de execução 

das atividades até atingirem o lugar A3, que corresponde ao fim do subprocesso de Novas 

Ligações. 

 

Figura 20 - Modelagem da sub-rede do subprocesso Novas Ligações. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na pesquisa de campo, conferindo registros de visitas improdutivas
14

, a efetividade de 

ligações nas primeiras viagens das equipes de ligação era de 75%, isto é, 25% de ligações não 

eram realizadas por impedimento técnico ou de outra natureza, por exemplo, domicílio 

fechado, endereço não localizado, etc.  

No modelo esta situação foi modelada por meio da transição XOR e lugar RAND. 

Quando a transição XOR (Figura 20) é disparada, uma ficha com valor aleatório entre 0 e 100 

é adicionada no lugar RAND. Caso o valor da variável “ef” seja inferior a 75, a ficha é 

adicionada ao lugar B6 indicando que a ordem de serviço com a equipe de ligação está apta 

para ser executada. Caso contrário, ao invés de adicionada ao lugar B6 é adicionada ao lugar 

B8 indicando haver impedimento à execução do serviço.  

Concluída a criação do modelo, deu-se início a validação. Foram analisadas as 

propriedades comportamentais: reiniciabilidade, vivacidade, alcançabilidade e limitação. A 

rede é não reiniciável, pois inexiste marcação a ser alcançada que permita o retorno à 

marcação inicial. O não atendimento dessa propriedade corrobora com os princípios 

empregados na modelagem proposta. As fichas representam em essência novos pedidos de 

ligações e recursos do processo (atendente, equipe de eletricistas, agente administrativo). 

Como os pedidos vão sendo atendidos, não é desejável que a rede volte ao estado inicial. 

Ao término das operações do processo, com os pedidos atendidos, o processo de 

atendimento para de operar, ou seja, a ausência de vivacidade. Logo, o modelo é coerente com 

o princípio empregado na modelagem do processo. 

A alcançabilidade é fundamental e básica no estudo das propriedades dinâmicas de 

qualquer sistema. É ela que determina se existe uma sequência de disparo que transforma M0 

em Mn, sendo a marcação Mn alcançável desde a marcação M0. Na modelagem proposta, as 

simulações efetuadas levam à marcação final em que as fichas de pedidos de ligações estão no 

lugar A3 (efetuada a ligação da unidade consumidora).   

Limitação implica que todo lugar possui número limitado de fichas para qualquer 

marcação alcançável. Somente no lugar A3 (efetuada a ligação da unidade consumidora) há 

aumento crescente de fichas. O número de fichas em A3 aponta a quantidade de ligações 

efetuadas. Esse registro é necessário para auxiliar o cálculo da matriz de influência.   

A análise das propriedades auxilia na verificação de inconsistências no modelo de 

redes de Petri considerando os requisitos definidos. Todas as simulações realizadas 

demonstram que o modelo se comporta conformo o processo real. Um exemplo do uso das 

                                                 
14

 Os registros de visitas improdutivas das equipes de ligações da empresa ENDICON foram fornecidos ao 

pesquisador pelo Coordenador das equipes de ligações. 
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propriedades na análise, constatou-se que as simulações conduzem a uma marcação final 

desejada, corroborando com a propriedade da alcançabilidade das redes de Petri. Outro 

exemplo de análise de propriedade é que se constatou que a rede é não viva, ou seja, 

concluído o atendimento das ligações à rede entra em bloqueio, representando o término das 

operações do processo em estudo.  

Na etapa 2, procedeu-se a avaliação de desempenho do processo por meio de 

simulações do modelo em Redes de Petri Coloridas. 

    

4.7.2 Etapas 2 - Avaliação do Processo 

 

A etapa teve por objetivo verificar o desempenho do processo em relação à meta, por 

meio da simulação do modelo criado na etapa 1.  

 

4.7.2.1  Fase 2.1 - Avaliar o Desempenho do Processo em Relação à Meta 

 

A avaliação de desempenho do processo realizou-se tendo como parâmetro a meta da 

empresa. O indicador de desempenho analisado foi a variável tempo médio de atendimento de 

pedidos de ligações, mediante a simulação do modelo. 

 Considerando ser o modelo estocástico, a cada simulação, fornece resultados 

distintos, em termos de tempos operacionais. Prata et al. (2008) recomendam que modelos 

estocásticos de representação de processos sejam replicados n vezes, de modo que se obtenha 

um valor de tempo médio, que indica estimativa de tempo médio das operações do processo 

real. 

Existem diversos métodos de determinação do número de replicações a serem 

efetuadas, na simulação do modelo. Para Medina e Chwif (2006) o método comumente 

utilizado consiste na estipulação de certo número de simulações do modelo, de forma que haja 

convergência da média acumulada dos resultados.   

No estudo de caso, após 50 replicações computacionais, tem-se que a quantidade foi 

satisfatória para convergência da média acumulada do modelo. Na Figura 21, é apresenta-se a 

convergência da média acumulada da variável tempo médio de atendimento, expresso em 

dias. 
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Figura 21 - Convergência dos resultados das simulações. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A Tabela 7 apresenta a síntese dos resultados obtidos após 50 (cinquenta) replicações 

do modelo, em termos de valor médio, mínimo, máximo e desvio padrão do indicador de 

desempenho do processo selecionado (variável - tempo médio de atendimento dos pedidos de 

ligações). No Apêndice A, estão os resultados fornecidos pelo modelo em 50 replicações 

realizadas. No Apêndice B, apresenta-se o script do modelo em Redes de Petri Coloridas 

desenvolvido em linguagem ML.  

 

Tabela 7 - Resumo dos resultados obtidos por meio das replicações do modelo. 

Indicador de Desempenho do Processo Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Tempo Médio de Atendimento (dias) 2,98 2,47 6,02 

 

0,68 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

O resultado estimado demonstrou que o processo gastava, em média, 2,98 dias para 

atender aos pedidos de ligações. O tempo médio indicado pelo modelo ficou bem próximo do 

tempo médio de atendimento do processo real, que na pesquisa de campo era de 3,08 dias. 

 

4.7.2.2  Fase 2.2 - Documentar Resultados 

 

O resultado de desempenho do processo, estimado por meio de simulação do modelo, 

foi registrado em um documento de avaliação (Quadro 11). 
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Quadro 1 - Resultado da avaliação de desempenho do Processo de Novas Ligações. 

Nome da Empresa: Companhia Energética do Ceará – Coelce 

Processo: Novas Ligações 

Meta Global 
Consolidar a qualidade dos serviços prestados, reduzindo os tempos de atendimento 

comercial para melhorar a percepção da satisfação do cliente. 

Meta Local 
Reduzir em 35% o tempo médio de atendimento dos novos pedidos de fornecimento de 

energia elétrica. 

Métrica Tempo de médio de resposta do processo. 

Média 2,98 dias 

Valor da Meta 1,93 dias. 

Desvio 35% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A etapa sucessiva consistiu em identificar as atividades do processo que mais 

contribuíam para o desvio entre tempo médio de atendimento, obtido por meio de simulação 

do modelo e meta estipulada no processo. O tempo médio estimado dos pedidos de ligações 

foi de 2,98 dias. A meta estipulada tem valor 35% menor em relação ao tempo médio, 

correspondendo, ao tempo médio de atendimento desejado pela empresa, de 1,93 dias. Para 

identificação das atividades do processo que mais contribuíam para o desvio entre o tempo e a 

meta, utilizou-se a matriz de influência. 

 

4.7.3 Etapa 3 - Análise dos Resultados 

 

Os elementos da matriz de influência são calculados pelos resultados obtidos com a 

simulação do modelo. O cálculo do valor da influência das atividades foi efetuado pela razão 

entre o tempo médio de execução de cada atividade e o tempo médio de resposta do processo.  

A Tabela 8 apresenta os elementos da matriz de influência do Processo de Novas 

Ligações. Um exemplo é o valor da influência do tempo médio da atividade – cadastrar dados, 

calculado pela equação:  

 

                                                                                                                                                                                (6) 
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A matriz de influência possui apenas uma coluna, por haver sido definida apenas uma 

métrica a ser melhorada, no caso, o tempo médio de atendimento de pedidos de ligação.  

 

Tabela 8 - Matriz de Influência do Processo Novas Ligações. 

Nome da Empresa: Companhia Energética do Ceará – Coelce  

 

Processo: Novas Ligações 

Subprocesso Atividade Métrica Influência 

A
te

n
d

im
e
n

to
 

Cadastrar dados pessoais/endereços UC 

Tempo médio de 

Atendimento 

4,49% 

Classificar as unidades consumidoras – UC  
1,28% 

Definir os tipos de ligações 3,22% 

Gerar a ordens de serviços – OS 1,12% 

N
o

v
a

s 
L

ig
a

çõ
es

 

Receber ordens de serviços – OS 
40,12% 

Eletricistas deslocando-se para o endereço da UC 

18,50% 

Executar os serviços de ligações 
21,45% 

Suspender os  serviços de ligações 
3,34% 

Registrar a suspensão dos Serviços 
3,93% 

Liberar ordens de serviços 
2,55% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A matriz de influência indica as atividades que mais contribuíam para o valor da 

variável tempo médio de atendimento, no período da coleta de dados desta pesquisa. A análise 

da matriz, as atividades que mais influenciam o tempo de resposta do processo de Novas 

Ligações são: primeiro - Receber ordens de serviços (40,12% de influência); segundo - 

Executar os serviços de ligações (21,45% de influência) e terceiro - Eletricistas deslocando-se 

para o endereço da unidade consumidora (18,50% de influência). A matriz ressalta os pontos 

críticos do processo.  

Os recebimentos de ordens de serviços eram efetuados uma vez por dia pelo auxiliar 

administrativo da empresa terceirizada. O funcionário se dirige à agência de atendimento 

comercial da concessionária e recolhia, ao final do dia todas as ordens de serviços. Na manhã 
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seguinte, na empresa terceirizada, conferia as ordens e as distribuía com as equipes de 

ligações.       

A equipe de ligação conferia os tipos de ligações solicitadas. Requisitava os materiais 

(medidores de energia, condutores e assessórios) necessários para execução das ligações. Nos 

locais, verificava se existe algum impedimento técnico ou de outra natureza. As seguintes 

situações poderiam ocorrer: os serviços eram executados, ou os serviços eram suspensos.  

Conferidas as funções críticas do processo, foram identificadas, as potenciais falhas, 

que contribuíam com o aumento do tempo médio de atendimento dos pedidos de ligações.   

 

4.7.4     Etapa 4 - Análise FTA 

 

Em reuniões de discussão de falhas que afetavam as funções críticas do processo, 

observou-se a necessidade de identificar e mapear as causas primárias de falhas. A opção foi 

pelas técnicas FTA e FMEA para analise.  

Nas primeiras reuniões, o grupo levantou os modos de falha das funções críticas do 

processo. Funções e respectivos modos de falha estão sistematizados no Quadro 12. 

 

Quadro 2 – Funções críticas e modos de falhas. 

Função Crítica Modos de Falhas (eventos de topo das FTAs) 

Receber ordem de serviço 

- Entregar ordens de serviços com inconsistência nos endereços das 

unidades consumidoras. 

- Encaminhar ordens de serviços com falhas nas especificações dos tipos de 

ligações das unidades consumidoras.   

Deslocar equipes de ligações 
 - Quebras de veículos durante o deslocamento. 

 - Acidentes. 

Executar serviços de ligações 

- Instalar ramais de ligações cruzando vias públicas (ruas e avenidas) com 

altura abaixo da mínima permitida. 

- Efetuar ligações de unidades consumidoras que não possuem sistema de 

aterramento na instalação interna.    

- Efetuar ligações de unidades consumidoras com instalação interna mal 

dimensionada em relação à carga instalada. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Utilizou-se a técnica FTA na identificação de causas primárias relacionadas aos modos 

de falhas. Para isso, cada modo foi transcrito como evento de topo de Árvore de Análise de 

Falha.     
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A Figura 22 ilustra exemplo da FTA da falha encaminhar ordens de serviços para as 

equipes de ligações com informações inconsistentes da função crítica do processo receber 

ordens de serviços. 

Figura 102 - Exemplo de FTA do processo de Novas Ligações. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.   

 

O processo de construção da FTA do modo de falha (evento de topo da árvore) 

conduziu às seguintes causas básicas: a) falta de capacitação adequada da mão-de-obra de 

agente administrativo b) negligência do agente responsável pelo recebimento de distribuição 

das ordens de serviço com a equipe de ligações; c) acúmulo de funções; d) falta de verificação 

de alguma inconsistência em endereços. Na opinião
15

 de especialistas da empresa, a 

ocorrência de qualquer uma das causas básicas citadas era suficiente para desencadear o 

evento de topo da árvore. As demais FTAs geradas encontram-se no Apêndice C.  

                                                 
15

 A opinião dos especialistas foi registrada em ata. 
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Identificadas às causas básicas de modos de falhas das funções críticas do processo, 

levantadas por meio das FTAs, foi possível desenvolver o FMEA.    

    

4.7.5 Etapa 5 - Análise FMEA 

 

Obtidos os modos de falhas e respectivas causas primárias por meio de FTAs, iniciou-

se a quinta etapa da sistemática de modelagem de processo e análise de falha, mediante 

transcrição para o formulário FMEA (ver Apêndice D).  

Foram listados os efeitos de modos de falha previamente levantados por meio de 

FTAs. Estabeleceu-se associação entre os efeitos produzidos e respectivos índices de 

severidade.  

No início da reunião apresentou-se a tabela do índice de severidade, bem como 

significados, com o intuito de obter uniformidade na aplicação da técnica. Sempre que 

necessário, foram explicadas às definições de modo e efeito de falha. Os índices utilizados, 

neste estudo de caso, foram os mesmos apresentados no Quadro 2 seção 2.6.2.3.   

O Quadro 13 ilustra um exemplo de efeito da falha e severidade do modo de falha: 

Entregar ordens de serviços com inconsistência nos endereços das unidades consumidoras, 

extraído do formulário FMEA (Apêndice D). No Quadro 13, tem-se que o índice de 

severidade se relaciona com o efeito da falha e não com causas desencadeadoras da falha. 

Esse importante critério foi discutido, analisado e aceito pelo grupo de especialistas
16

. Daí 

pesquisador e grupo de especialistas definiram o índice de severidade adequado ao efeito 

levantado, de forma a atribuir a severidade. 

Quadro 3 - Exemplo de efeito da falha e índice de severidade. 

    Função 

Crítica 
Modo de Falha Efeito Causa 

Índice de 

Severidade  

R
ec

eb
er

 o
rd

en
s 

d
e 

se
r
v

iç
o

s.
 

Entregar ordens de 

serviços com 

inconsistência nos 

endereços das unidades 

consumidoras. 

Não localização das 

unidades 

consumidoras pelas 

equipes de ligações. 

Negligência. 

6 

Acúmulo de 

funções. 

Falta de um 

sistema de 

verificação de 

endereços. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

                                                 
16

 Em reunião registrada em ata. 
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O índice de severidade tem valor 6 (seis), indicando tratar-se de efeito significante de 

acordo com os critérios estabelecidos no Quadro 2, seção 2.6.2.3. Não localizadas as unidades 

consumidoras, a tendência é aumento de tempo médio de atendimento de pedidos de ligações 

dos interessados. 

Vale ressaltar que os efeitos de falhas não foram exaustivos, uma vez que se 

enumeraram apenas os efeitos mais importantes, ou seja, aqueles cujas consequências 

causariam maior impacto no aumento do tempo médio de atendimento do processo. 

O passo seguinte de desenvolvimento do FMEA foi o julgamento do índice de 

ocorrência adequado à causa primária de falha previamente identificada. Assim, como feito 

para determinar o índice de severidade, com intuito de manter uniformidade da aplicação da 

técnica, foi apresenta ao grupo a tabela do índice de ocorrência, bem como os significados.  

Sempre que necessário, foram explicadas às definições de modo e causa de falha. Os índices 

utilizados no estudo como referência foram os mesmos apresentados no Quadro 3, seção 

2.6.2.4  

O Quadro 14 apresenta um exemplo de causas com índices de ocorrência de modo de 

falha: Entregar ordens de serviços com inconsistência nos endereços das unidades 

consumidoras (formulário FMEA, Apêndice D). No Quadro 14, para cada modo de falha, é 

possível haver de mais de uma causa potencial de falha. O que implica listar o maior número 

possível de causas, para auxílio do plano de melhoria do processo. A cada causa de falha 

pesquisador e grupo de especialistas atribuiu um índice de ocorrência. 

 

Quadro 4 - Exemplos de causas de falha e índice de ocorrência. 

Função 

Crítica 
Modo de Falha Efeito Causa 

Índice de 

Ocorrência  

R
ec

eb
er

 o
rd

en
s 

d
e 

se
r
v

iç
o

s.
 

Entregar ordens de 

serviços com 

inconsistência nos 

endereços das unidades 

consumidoras. 

Não localização das 

unidades 

consumidoras pelas 

equipes de ligações. 

Negligência. 2 

Acúmulo de funções. 3 

Falta de um sistema 

de verificação de 

endereços. 

4 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A probabilidade do modo de falha ocorre em decorrência da causa: Falta de sistema de 

verificação de endereços é maior do que das causas: Acúmulo de funções e negligência. De 

forma análoga, a causa: Acúmulo de funções tem maior probabilidade de desencadear o modo 

de falha do que a causa negligência.     
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Os controles de prevenção e detecção de causas de falhas foram identificados por meio 

de questionamentos. Em seguida, foram estabelecidos índices de detecção que correspondem 

à probabilidade de que determinada causa de falha seja detectada pelo controle antes da 

ocorrência. Para tanto, foi apresentada a tabela do índice de detecção, assim como 

significados, com o intuito de assegurar uniformidade de aplicação da técnica. Os índices 

utilizados nesta pesquisa foram os mesmos apresentados no Quadro 4 seção 2.6.2.5.  

O Quadro 15 exemplifica controles empregados e índices de detecção de causas do 

modo de falha: Entregar ordens de serviços com inconsistência nos endereços das unidades 

consumidoras (Formulário FMEA, Apêndice D). A cada causa atribuiu-se um índice de 

detecção. 

 

Quadro 15 - Exemplos de controles e índice de detecção. 

Função 

Crítica 
Modo de Falha Causas Controles  

Índice de 

Detecção 

R
ec

eb
er

 o
rd

en
s 

d
e 

se
r
v

iç
o

s.
 

Entregar ordens de 

serviços com 

inconsistência nos 

endereços das unidades 

consumidoras. 

Negligência. 

Auditorias de 

visitas 

técnicas 

improdutivas. 

2 

Acúmulo de 

funções. 
Inexistente. 5 

Falta de um 

sistema de 

verificação de 

endereços. 

Inexistente. 5 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Quadro 15, verifica-se a inexistência de controles na detecção de acúmulo de 

funções desempenhadas pelo agente administrativo. Também se observa ausência de controle 

da causa - Falta de sistema de verificação de endereços. Sobre auditorias de visitas técnicas 

improdutivas, tem-se informação
17

 de que se realizam mensalmente pela concessionária, 

como instrumento de controle.  

As visitas técnicas improdutivas realizadas pela empresa terceirizada geram ônus para 

a concessionária. Na opinião de especialistas, é grande a probabilidade de detecção 

negligências pelos funcionários da empresa terceirizada quando se utilizava o instrumento de 

controle (auditorias).  

                                                 
17

 Informação registrada em ata pelo Gestor do Processo de Novas Ligações. 
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Entre controles de detecção mais eficazes, figuram as auditorias da concessionária na 

empresa terceirizada. 

Quanto maior a probabilidade da causa da falha ser detectada pelo controle, menor é o 

índice de detecção atribuído (Quadro 16). Outros controles de análise de falhas constam do 

formulário FMEA, Apêndice D. 

Em sequência calculou-se o RPN (Risk Priority Number) de cada modo de falha por 

meio do produto dos índices de severidade, ocorrência e detecção. O Quadro 16 apresenta 

exemplos de cálculo do RPN extraído do formulário FMEA disposto no Apêndice D. 

Utilizou-se o RPN para priorizar os diferentes modos de falha das funções críticas do 

processo. 

 
Quadro 56 - Exemplos de cálculo do RPN. 

Função 

Crítica 
Modo de Falha Causas 

Índice de 

Severidade 

Índice de 

Ocorrência 

Índice de 

Detecção 
RPN 

R
ec

eb
er

 o
rd

en
s 

d
e 

se
r
v

iç
o

s.
 

Entregar ordens de 

serviços com 

inconsistência nos 

endereços das 

unidades 

consumidoras. 

Negligência. 6 2 2 24 

Acúmulo de 

funções. 
6 3 5 90 

Falta de um 

sistema de 

verificação de 

endereços. 

6 4 5 120 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para identificação de modos de falha que demandavam planos de ação, foram 

adotados os critérios de análise: modos de falha com excessivo valor de risco calculado; 

falhas com elevados índices de severidade; falhas com elevada probabilidade de ocorrência; e 

falhas com menores probabilidades de detecção, definidos pela análise de todas as causas de 

falhas de funções críticas do processo. Valores de referência baseados em Fernandes (2005):  

 Risco calculado (RPN) maior ou igual a 50 segundo critério definido por 

Fernandes (2005) ou 

 Severidade alta à perigosa (índice atribuído maior ou igual a 7) ou 

 Ocorrência moderada à alta (índice atribuído maior ou igual a 4) ou 

 Probabilidade de detecção muito baixa ou quase impossível (índice atribuído maior 

ou igual a 4).  
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Com subsídios dos critérios de Fernandes (2005) e do formulário FMEA (Apêndice 

D), tem-se o Quadro 17 que apresenta modos de falhas prioritários e sequência de eventos da 

análise FMEA (Causas, Modos de Falha, e Efeitos). 
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Quadro 17 - Modos de falhas prioritários das funções críticas do processo, segundo critérios estabelecidos e 

FMEA. 
 

                Causas    

 

    Modos de Falha Efeitos FC (S) (O) (D) RNP 

Ausência de sistema de 

verificação de endereços. 

Entregar ordens de serviços 
com inconsistência no 

endereço das unidades 

consumidoras. 

Não localização das unidades 

consumidoras pelas equipes de 
ligações. 

AT_6 6 4 5 120 

Acúmulo de funções. 

Entregar ordens de serviços 

com inconsistência no 
endereço das unidades 

consumidoras. 

Não localização das unidades 

consumidoras pelas equipes de 

ligações. 

AT_6 6 3 5 90 

Falta de caixa de inspeção do 

sistema de aterramento. 

Efetuar ligações de Unidades 

Consumidoras que não 

possuem sistema de 
aterramento. 

Danifica equipamentos e 

instalações. 
AT_8 7 3 4 84 

Excesso de velocidade. Acidentes Danos materiais e pessoais. AT_7 9 3 3 81 

Falta de manutenção da frota. Quebra de veículos.  
Atraso na execução dos 

serviços de ligações. 
AT_7 6 4 3 72 

Má utilização dos veículos. Quebra de veículos.  
Atraso na execução dos 
serviços de ligações. 

AT_7 6 5 2 60 

Falta de instrumento 

para realizar a medição da 

altura dos ramais de ligações 

em relação a superfície das 
vias públicas.  

Instalar ramais de ligações 
cruzando vias públicas (ruas e 

avenidas) com altura abaixo da 
mínima permitida para o 

atendimento de novas unidades 

consumidoras. 

Provocam incidentes e 

acidentes com veículos que 
transportam cargas e 

transeuntes.   

 AT_8  9 3 2 54 

Falta de capacitação 

adequada da mão de obra. 

Encaminhar ordens de serviços 
com falhas nas especificações 

dos tipos de ligações das 

unidades consumidoras.   

Requisição de materiais 

(medidores, condutores e 

acessórios) inadequados para 
realizar as ligações das 

unidades consumidoras. 

AT_6 5 4 2 40 

Erro ao verificar se a 

instalação elétrica está de 
acordo com projeto elétrico.  

Efetuar ligações de Unidades 
Consumidoras com instalações 

internas mal dimensionadas 

para à carga instalada. 

Aquecimento dos condutores 
elétricos, aumentos das perdas 

de energia, curto-circuito e 

incêndio. 

AT_8 9 2 2 36 

Falta de poste auxiliar para 

desviar os ramais de ligações 
nas Unidades Consumidoras 

que possuem excessivo recuo 

em relação ao alinhamento de 
ruas e avenidas. 

Instalar ramais de ligações 
cruzando terrenos de terceiros 

para o atendimento de novas 

unidades consumidoras. 

Impede a edificação de casas 

ou prédios em terrenos de 

terceiros, devido à presença de 
ramais de ligações sobre os 

terrenos. 

AT_8 7 4 1 28 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Legenda do Quadro 17.  

FC Função Crítica 

(S) Índice de Severidade 

(O) Índice de Ocorrência 

(D) Índice de Detecção 

RPN Risk Priority Number 

AT_6 Atividade – Receber ordens de serviços. 

AT_7 Atividade - Deslocar equipes de ligações. 

AT_8 Atividade - Executar serviços de ligações. 

 

Após a identificação das falhas críticas, foi formula uma proposta com 10 (dez) ações 

para mitigar/eliminar as causas desencadeadoras de falhas, para aumentar a confiabilidade das 

atividades críticas do processo.   

O Quadro 18 apresenta as causas desencadeadoras de falhas e ações propostas.  

 

Quadro 6 – Ações de melhoria propostas para o processo de Novas Ligações. 
 

Causas 
 

Ações Propostas
18

 

Ausência de sistema de 

verificação de 

endereços. 

Aquisição de equipamentos com sistema de localização via satélite, objetivando 

contribuir com a tarefa de localizar endereços e traçar rotas.   

Acúmulo de funções. Redistribuir funções. 

Falta de caixa de 

inspeção do sistema de 

aterramento. 

Alterar a Norma Técnica Coelce NT-001 (Fornecimento de Energia Elétrica em 

Tensão Secundária de Distribuição) para incluir no padrão de entrada das unidades 

consumidoras a caixa de inspeção do sistema de aterramento.    

Excesso de velocidade. 
Instalar sistema para rastreamento na frota de veículos via satélite permitindo obter 

dados históricos de posição e velocidade das viaturas. 

Falta de manutenção da 

frota. 

Implantar sistema de gerenciamento, programa de manutenção da frota e renovação 

a cada três anos.   

Má utilização dos 

veículos. 

Aplicar medidas punitivas para coibir desvios de conduta dos funcionários e Investir 

em programa de sensibilização (redução de gastos com patrimônio ↔ possibilidade 

de benefícios para os funcionários). 

Continua... 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 As ações foram sugeridas pelo pesquisador e validadas pelo grupo de especialista da Coelce. 
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falta de instrumento 

para realizar a medição 

da altura dos ramais de 

ligações em relação a 

superfície das vias 

públicas.  

Aquisição de instrumentos de medição do tipo régua telescópica para auxiliar na 

conferência da altura do ramal de ligação em relação à via pública (rua e avenidas). 

Quando o poste da rede da Coelce estiver fixado no passeio do lado oposto da 

unidade consumidora a ser atendida.  

Falta capacitação 

adequada de mão de 

obra. 

Realizar programa de capacitação com os agentes administrativos e as equipes de 

ligações abordando os seguintes temas: Norma Técnica Coelce NT-001 

(Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição); NBR 

5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e Resolução n° 414 da ANEEL. 

Erro ao verificar se a 

instalação elétrica está 

de acordo com projeto 

elétrico.  

Realizar programa de capacitação com as equipes de ligações abordando os 

seguintes temas: Norma Técnica Coelce NT-001 (Fornecimento de Energia Elétrica 

em Tensão Secundária de Distribuição); NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa 

Tensão). 

Falta de poste auxiliar 

para desviar os ramais 

de ligações nas 

Unidades 

Consumidoras que 

possuem excessivo 

recuo em relação ao 

alinhamento de ruas e 

avenidas.  

Venda pela concessionária do padrão de entrada com condições de pagamento 

facilitadas.    

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com ações de mitigação/eliminação de causas desencadeadoras de falhas em funções 

críticas do processo de Novas Ligações, iniciou-se a sexta e última etapa da sistemática de 

modelagem de processos e análise de falhas. 

 

4.7.6 Etapa 6 – Análise do Processo 

 

Os resultados da simulação do modelo estimaram o valor do tempo médio de 

atendimento dos pedidos de processo de novas ligações de 2,98 dias
19

 (Tabela 7, seção 4.7.2). 

As atividades do processo modelado que mais contribuíam no valor (2,98 dias) eram: Receber 

ordens de serviços, com 40,12% de influência; Executar os serviços de ligações com 21,45% 

de influência; e Eletricistas deslocando-se para o endereço da unidade consumidora com 

18,50% de influência (Tabela 8, seção 4.7.3).  

Em seguida, apresentou-se a lista de ações ao grupo de especialistas (funcionários da 

Coelce e empresa terceirizada) para apreciação, análise, avaliação e validação em reunião.  

Para melhoria das atividades que mais influenciavam o valor da variável - tempo 

médio de atendimento dos pedidos de ligação foi proposto: 

                                                 
19

  Valor a época da coleta de dados da pesquisa de campo. 
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 Implantar ações propostas/recomendadas para mitigar/eliminar causas 

desencadeadoras de falhas, com o objetivo de reduzir o número de vezes de 

execução das atividades, em decorrência de falhas. 

 Reduzir o tempo de execução das atividades; 

 

Para melhorar a atividade receber ordens de serviços, recomendou-se um sistema 

informatizado para conferencia prévia de endereços das unidades consumidoras. O sistema 

localizador de endereços, traça as melhores rotas, otimizando o tempo de deslocamento de 

cada equipe de ligação, o que pode contribuir para eficiência da distribuição das ordens de 

serviço entre equipes de ligações. Evita encaminhamento de ordens de serviços a endereços 

não indicados pelo sistema. Situação em que se recomendam as seguintes providências: tentar 

contato por telefone com o interessado; sem o contato por telefone, envio de vistoriador. 

Outra medida para minimizar a quantidade de viagens improdutivas, foi realizar 

programa de capacitação do agente administrativo e das equipes de ligações. Sugeriu-se 

abordagem, das seguintes temas: Norma Técnica Coelce NT-001 (Fornecimento de Energia 

Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição); NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa 

Tensão) e Resolução N° 414 da ANEEL. A adoção das ações também favorece a redução do 

índice de visitas improdutivas das equipes de ligações.        

Para mapear os motivos das visitas improdutivas, foram analisados os registros da 

empresa. Constatou-se que 32% eram decorrentes de: primeiro - endereços inexistentes ou 

incorretos; segundo - serviços de ligações não executados devido à má especificação do tipo 

de ligação. Outros 68% eram devido a defeitos técnicos de padrões de entrada das unidades 

consumidoras (Tabela 9).  

  

Tabela 9 - Motivos das visitas improdutivas das equipes de ligações. 

Motivos das visitas improdutivas Índice 

Endereços das unidades consumidoras não localizados e serviços de ligações não execução 

devido à má especificação dos tipos de ligações das unidades consumidoras 
32% 

Defeitos técnicos nos padrões de entrada das unidades consumidoras 68% 

Total  100% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em seguida foi calculada a proporção de defeito técnico catalogado (Tabela 10).  
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Tabela 10 - Lista de defeitos técnicos causadores de visitas improdutivas. 

Defeito Técnico Incidência 

Falta instalar poste auxiliar, ramal de ligação sem altura. 16% 

Caixa do medidor fora do padrão. 13% 

Eletroduto de entrada da caixa do medidor invertido 9% 

Falta poste auxiliar, ramal cruza terreno de terceiro 7% 

Caixa do medidor instalada no interior do imóvel 7% 

Caixa do medidor furada por cima 6% 

Eletroduto de entrada embutido na parede  6% 

Falta aterramento 6% 

Falta disjuntor 5% 

Caixa do medidor embutida na parede 5% 

Falta instalar pontalete 5% 

Pontalete fora do padrão 4% 

Falta instalar rex  4% 

Falta instalar condutores de saída da caixa de medição 4% 

Caixa do medidor instalada com altura fora do padrão 3% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para diminuir a proporção de visitas improdutivas por decorrência de defeitos técnicos 

de padrões de entrada da unidade consumidora, recomendou-se à Coelce capacitar sem ônus 

os funcionários com ênfase no tipo comum de defeitos (Tabela 10).  

A probabilidade de eficácia da capacitação em municípios de pequeno porte é maior, 

considerada a facilidade em identificar eletricistas que atuam nesta atividade. Nos municípios 

de médio e grande porte a faz-se a capacitação nos bairros, precedida de diferentes formas e 

meios de divulgação.   

Baseando-se nas ações proposta foi realizada entrevista com o gestor do processo de 

Novas Ligações visando obter estimativa da eficácia dessas ações em relação à redução do 

índice de visitas improdutivas das equipes de ligações. Com base na experiência do gestor, 

expondo todas as ações necessárias para redução do índice de visitas improdutivas após a 

análise do estudo de caso, o mesmo estimou que as visitas improdutivas poderiam cair para 

10%. Vale ressaltar que o índice de visitas improdutivas era de 25% antes da realização do 

estudo de caso.  

Por último, sugeriu-se aumento da frequência de recebimento das ordens de serviços 

pela empresa terceirizada. O recolhimento das ordens de serviços da agência de atendimento 

comercial deveria ocorrer duas vezes ao dia, preferencialmente ao final da manhã e da tarde. 
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De forma que a equipe de ligações executasse no turno da manhã, as ordens da tarde do dia 

anterior. Conforme produtividade dos serviços da manhã, a equipe poderia atender no turno 

da tarde aos pedidos que geraram ordens de serviços na manhã do mesmo dia.          

Avaliou-se, por meio de simulações, o desempenho do processo considerando a 

efetiva implantação das ações de melhoria.  

Para tanto, foi considerado o seguinte cenário do processo modelado: índice de visitas 

improdutivas da equipe de ligações da empresa contratada, em 10% e intervalo de quatro 

horas para recebimento das ordens de serviços.  

O cenário foi definido com base nas ações que foram propostas nesta pesquisa. Assim, 

para nova avaliação de desempenho do processo pela simulação do modelo, não foi necessária 

nenhuma alteração de estruturas das sub-redes S1 e S2 que modelam os subprocessos de 

Atendimento Comercial e Novas Ligações, respectivamente.  

Contudo a proporção de visitas improdutiva, modeladas mediante estrutura de controle 

de fluxo na sub-rede S2 (Figura 20), foi alterada. Na nova versão, a estimativa de viagens 

improdutivas foi de 10% (índice estimado pelo Gestor do processo de Novas Ligações), com 

90% chance de as ligações serem efetuadas na primeira viagem.  Considerou-se também o 

intervalo de tempo de quatro horas para recebimento das ordens de serviços pela empresa 

contratada. Na modelagem anterior o intervalo era de 8 horas. O tempo de execução das 

demais atividades modeladas, nas sub-redes não foi alterado.  

Em seguida, convencionou-se, após simulações computacionais, ser o número de 50 

replicações suficiente para convergência dos resultados do modelo. A Tabela 11 sintetiza os 

novos resultados, por meio da simulação do modelo, em temos de valor médio, mínimo, 

máximo e desvio padrão do indicador de desempenho do processo selecionado (tempo médio 

de atendimento de pedidos de ligações). 

 

Tabela 51 – Resumo dos resultados obtidos por meio das replicações da nova versão do modelo. 

Indicador de Desempenho do Processo Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

 

 

Tempo Médio de Atendimento (dias) 

 

2,12 1,92 2,74 0,18 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O resultado da variável tempo médio de atendimento ficou em 2,19 dias, bem próximo 

da meta de redução de 35%, ou seja, a média ideal de 1,93 dias. Em seguida registrou-se o 
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resultado do desempenho do processo da nova versão do modelo, em documento de 

resultados (Quadro 19). 

 

Quadro 7 – Nova avaliação de desempenho do processo. 

Nome da Empresa: Companhia Energética do Ceará – Coelce 

Processo: Novas Ligações  

Meta Global 
Consolidar a qualidade dos serviços prestados, reduzindo os tempos de 

atendimento comercial para melhorar a percepção da satisfação do cliente. 

Meta Local 
Reduzir em 35% o tempo médio de atendimento dos novos pedidos de 

fornecimento de energia elétrica. 

Métrica Tempo de médio de resposta do processo. 

Média 2,19 dias 

Valor da 

Meta 
1,93 dias. 

Desvio 13% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em face de nova versão de modelo, estima-se um tempo médio de atendimento dos 

pedidos de ligações em 26,5% menor que no processo atual. No cenário modelado não se 

considerou nenhuma redução do tempo de deslocamento das equipes de ligações, em 

decorrência da otimização das rotas. Como o resultado obtido (2,19 dias) ficou próximo à 

meta estabelecida para o processo (1,93 dias), infere-se que as ações de melhorias do processo 

são válidas. A seguir, apresentam-se as considerações finais. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Neste capítulo, têm as conclusões do trabalho, bem como perspectivas de trabalho 

futuros. 

 

5.1 CONCLUSÕES  

 

A pergunta de pesquisa que norteou a construção deste trabalho foi: como avaliar o 

desempenho do processo de atendimento de pedidos de novas ligações de energia elétrica em 

uma empresa de distribuição de energia elétrica, considerando os critérios qualidade e de 

tempo de resposta. 

O objetivo geral foi propor uma sistemática para avaliação de desempenho do  

processo de atendimento de pedidos de novas ligações de energia elétrica em uma empresa de 

distribuição de energia elétrica, considerando os critérios qualidade e tempo de resposta.   

Entre os diferentes motivos para o desenvolvimento deste trabalho destaca-se o 

seguinte: encontrou-se uma gama variada de métodos e técnicas na literatura sobre 

modelagem de processo e análise de falhas, quase sempre usados isoladamente. No que diz 

respeito à indústria de serviços, a busca por  métodos e técnicas de modelagem de processo e 

análise de falhas em empresas de prestação de serviços demonstram que os casos são mais 

raros ainda. Segundo Oliveira, Paiva e Almeida (2010) e Eikebrokk et al. (2010) há 

necessidade  de novas pesquisas aplicadas às empresas de setor de serviço, indicando a 

necessidade de contribuir com a temática.  

Na aplicação da sistemática desenvolvida verificou-se as peculiaridades 

regulamentares que incidem sobre o processo de Novas Ligações. Identificaram-se as 

diretrizes estabelecidas pelo Agente Regulador, ANEEL. Outra evidência foi que o processo 

de Novas Ligações contribuiu com os objetivos estratégicos da Coelce por melhorar a 

qualidade de serviço prestado de fornecimento de energia elétrica à população. Assim, com 

base no objetivo estratégico da Coelce: consolidar a qualidade dos serviços 
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prestados, reduzindo os tempos de atendimento comercial para melhorar a percepção da 

satisfação do cliente e na Resolução Normativa da ANEEL Nº 414, aprofunda-se o 

conhecimento do processo de Novas Ligações. 

A sistemática é pormenorizada no Capítulo 4, composta por seis etapas: Modelagem 

do Processo, Avaliação do Processo, Análise dos Resultados, Análise FTA, Análise FMEA e 

Análise do Processo. Integra a modelagem de processos em Redes de Petri Coloridas com as 

técnicas de análise de falhas FTA e FMEA, aplicada ao Processo de Novas Ligações da 

COELCE. Os resultados da fase de campo foram sistematizados no Capítulo 4. Diga-se que 

esta pesquisa busca formular, ao seu término da fase de campo, proposta de melhoria do 

processo.  

A avaliação do tempo médio de resposta do processo realiza-se mediante simulações 

do modelo de representação do processo concebido em Redes de Petri Coloridas. Inicialmente 

foi necessário definir uma estratégia de modelagem do processo.  

A primeira versão da modelagem corresponde à versão real do processo, ou seja, foi 

modelada à forma como a concessionária executa o processo sem as ações de melhoria 

identificadas após o estudo de caso proposto neste trabalho. Como resultado das simulações 

deste modelo em Redes de Petri Coloridas, obteve-se um tempo médio estimado de resposta 

do processo de Novas Ligações de 2,98 (dias) para atender aos pedidos de ligações de novas 

unidades consumidoras. A resposta do tempo médio de atendimento encontrado através da 

primeira versão da modelagem está em consonância com o tempo de resposta do processo real 

que é de 3,08 dias, no ano de 2009. Estando em consonância com o processo real, a primeira 

versão da modelagem possibilitou identificar as funções do processo que mais consumiam 

tempo no atendimento.  

Identificadas as funções e com o auxílio de um grupo de especialistas foram aplicadas 

técnicas de análise de falhas FTA e FMEA.  O emprego da Árvore de Análise de Falhas, por 

propiciar encadeamento lógico das falhas do processo permite melhor visualização de 

relações entre causas intermediárias e primárias com eventos de topo das FTA’s, auxiliando 

na construção do FMEA do processo. A aplicação da técnica FMEA delineia a criticidade de 

cada modo de falha.  

Para modos de falhas com excessivo valor de risco calculado, ou para as falhas com 

elevados índices de severidade, de probabilidade de ocorrência e com menores probabilidades 

de detecção propõem planos de ação, por meio de critérios (seção 4.7.5, capítulo 4) para 

classificação do rol de causas de falhas prioritárias. Em seguida, indicam-se medidas cabíveis 
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tendo em vista mitigar/eliminar as causas desencadeadoras de falhas e consequentemente 

melhoria do tempo de resposta do processo. 

Por fim, foi desenvolvida uma segunda versão da modelagem em Redes de Petri 

Coloridas do processo de Novas Ligações considerando as ações de melhoria identificadas 

mediante a aplicação da sistemática proposta neste trabalho. Como resultado das simulações 

deste modelo em Redes de Petri Coloridas, obteve-se um tempo médio estimado de resposta 

do processo de Novas Ligações de 2,19 (dias) para atender aos pedidos de ligações de novas 

unidades consumidoras. Os resultados estimam uma redução do tempo médio de resposta do 

processo em aproximadamente 26,5%. 

A   modelagem de processo em Redes de Petri Coloridas, integrada às técnicas de 

análise de falhas FTA e FMEA indica a sequência de etapas do processo e auxilia na 

identificação de causas, falhas, efeitos, e pontos críticos de ação, tornando possível 

estabelecer prioridades, no que concerne às medidas de correção e melhoria, efetivamente útil 

à formulação de planos de ação do processo eleito no estudo de caso realizado. 

Entre 10 (dez) ações de melhoria sugeridas/recomendadas pelo pesquisador e 

validadas pelo grupo de especialistas (Quadro 18), 9 (nove) foram aceitas pela Coelce, 

demonstrando sua relevância. No Anexo C encontra-se o a autorização da Coelce para 

divulgação das informações da presente pesquisa. 

A alteração da Norma Técnica Coelce NT-001 (Fornecimento de Energia Elétrica em 

Tensão Secundária de Distribuição), no que diz respeito à inclusão no padrão de entrada de 

unidades consumidoras da caixa de inspeção do sistema de aterramento é um exemplo 

emblemático (ver ANEXO B).  

A única ação sugerida/recomendada não acatada pela Coelce é a comercialização do 

padrão de entrada, devido ao parecer da ANEEL contrário. 

A utilização das técnicas de forma integrada proposta neste trabalho contribui para o 

conhecimento científico por utilizar a abordagem de modelagem de processos e técnicas de 

análise de falhas em empresas de serviço, principalmente no que tange ao reduzido número de 

trabalho nesta área, conforme observa Oliveira, Paiva e Almeida (2010) e Eikebrokk et al. 

(2010).    

A validação da sistemática proposta foi obtida através de sua utilização no estudo de 

caso sobre a COELCE – Departamento Comercial no Município do Crato-CE no processo de 

Novas Ligações de unidade consumidoras. Pode-se concluir que a sistemática proposta 

possibilitou a identificação e análise de falhas nas diferentes atividades que compõem o 

processo de Novas ligações auxiliando a empresa na melhoria da qualidade do serviço 
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prestado a população. Vale ressaltar que a sistemática pode ser aplicada em outras empresas 

do setor de serviços podendo contribuir na melhoria do desempenho dos processos analisados. 

Por fim, com a elaboração da sistemática de modelagem de processos e análise de 

falhas aplicada as processo de Novas Ligações, o objetivo geral da pesquisa foi atingido. Os  

específicos vão sendo cumpridos ao longo do desenvolvimento do trabalho. O Quadro 20 

apresenta problema, objetivo geral e objetivos específicos do trabalho de pesquisa e  

resultados cumpridos.  Fabio solicita a inclusão das conclusões do estudo de caso. 

 

 

Quadro 20 – Resumo dos resultados atingidos. 

Resumo dos Resultados Atingidos 

Problema: como avaliar o desempenho do processo de atendimento de pedidos de novas ligações de energia 

elétrica em uma empresa de distribuição de energia elétrica, considerando os critérios  qualidade e de tempo 

de resposta.Apresentado no Capítulo 1. 
Objetivo Geral:.  propor uma sistemática para avaliação de desempenho do  processo de atendimento de 

pedidos de novas ligações de energia elétrica em uma empresa de distribuição de energia elétrica, 

considerando os critérios qualidade e tempo de resposta. Disposto no Capítulo 1. 

Objetivos Específicos Capítulo, Seção e Quadro 

Elaborar uma sistemática de avaliação de desempenho de 

processos em prestação de serviços de distribuição de energia 

elétrica. 

Referido estudo encontra-se 

fundamentado no Capítulo 2 e é 

apresentada a sistemática no Capítulo 

4.  

Modelar os processos dos serviços relacionados às atividades de 

fornecimento de energia elétrica, integrando as técnicas de 

mapeamento de falhas; 

Encontra-se descrito no Capítulo 4 

Aplicar a sistemática de avaliação no processo de novas ligações 

de energia da Empresa pesquisada, observando aspectos 

relacionados à qualidade do atendimento dos pedidos de ligação 

de energia e ao tempo de resposta a esses pedidos. 

Referida aplicação encontra-se disposta 

nas seções 4.7.1; 4.7.2; 4.7.3; 4.7.4 e 

4.7.5 

Fonte: Elaborado pelo autor retirado do trabalho de pesquisa 

 

A seção seguinte apresenta perspectivas de trabalhos futuros para continuidade da 

pesquisa, com a sistemática proposta em outros processos da Coelce. 

 

5.2 PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Como proposta de trabalhos futuros, sugere-se modelo de representação do processo 

de Novas Ligações para estimar outras métricas do processo, por exemplo, custos e carga de 

trabalho. A inserção dos custos no modelo serve para verificar o incremento de custos 

referente à cada proposta de melhoria sugerida (Quadro 18, seção 4.7.5), por conseguinte, a 

relação custo/benefício de ações propostas nesta pesquisa. A carga de trabalho é para avaliar 

os riscos ocupacionais de equipes de ligações. 
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Em outro estudo sugere-se aplicar a sistemática em processos de Leitura e 

Faturamento, derivações do processo de Novas Ligações. Assim identificar-se-iam e propor-

se-iam ações de melhoria os processos, visando ao aumento da eficiência em sua execução e à 

satisfação dos clientes. 
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APÊNDICE A – Resultados das Replicações do Modelo em Redes de Petri Coloridas 

Resultados obtidos em cinquenta replicações do modelo. Modelagem da forma como a 

COELCE executa o processo de Novas Ligações. 
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Intervalo de confiança de 90, 95 e 99% da variável Tempo Médio de Espera por Recurso 

obtido em cinquenta replicações do modelo.  

 

 
 

Intervalo de Confiança %. 

 

Intervalo de confiança de 90, 95 e 99% da variável Tempo de Resposta do Processo obtido 

em cinqüenta replicações modelo. 

 

 
 

Intervalo de Confiança %. 

 

A variável Tempo de resposta do Processo observada em uma replicação do modelo. 

 
Tempo de simulação do modelo. 
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Resultados obtidos em cinquenta replicações do modelo considerando as mudanças 

sugeridas/propostas ao Processo de Novas Ligações.  
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Intervalo de confiança de 90, 95 e 99% da variável Tempo Médio de Espera por Recurso 

obtido em cinquenta replicações do modelo.  

 

 

Intervalo de Confiança %. 

 

Intervalo de confiança de 90, 95 e 99% da variável Tempo de Resposta do Processo obtido 

em cinquenta replicações modelo. 

 

 

Intervalo de Confiança %. 

 

A variável Tempo de resposta do Processo observada em uma replicação do modelo. 

 

Tempo de simulação do modelo. 
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APÊNDICE B – Programa em Linguagem ML do Modelo 

Inicio do script do programa. 
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Continuação do script do programa. 
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Continuação do script do programa. 
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Fim do script do programa. 
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APÊNDICE C – FTAs das Funções Críticas Deslocar Equipes de Ligações e Executar 

Serviços de Ligações do Processo de Novas Ligações da Coelce. 

 

Função crítica: Deslocar equipes de Ligações. Evento de topo da árvore - Imprevistos 

durante o transcurso do deslocamento das equipes de ligações.  
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Função crítica: Executar Serviços de Ligações. Evento de topo da árvore - Executar de 

forma inadequada as ligações físicas das Unidades Consumidoras. 
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APÊNDICE D -  FMEA do Processo de Novas Ligações da Coelce 
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ANEXO A - Mapa do Estado do Ceará com a localização do município do Crato 
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ANEXO B – Exemplo de Padrão de Entrada da Norma Técnica NT-001 da COELCE 
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ANEXO C – Termo de Autorização para Divulgação das Informações 

 

 


