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RESUMO 

 

O abastecimento de aeronaves é uma das principais causas de atrasos de voo uma vez que 

este processo é lento e, caso este não seja iniciado assim que a aeronave esteja disponível 

para a equipe de manutenção, o risco de ser finalizado depois do último passageiro já ter 

embarcado aumenta. O processo de abastecimento usualmente só é iniciado após a 

informação de quanto se deve abastecer, esta informação costuma demorar a chegar para 

a equipe de manutenção. A melhoria no processo considera iniciar o abastecimento com 

a quantidade mínima de combustível e, se necessário, completar com a quantidade 

tardiamente informada. O objetivo desse trabalho é analisar a aplicação do Seis Sigma 

utilizando o teste t de Student e o Controle Estatístico do Processo (CEP) nas duas maiores 

companhias aéreas brasileiras. O método adotado foi estudo de múltiplos casos por meio 

de entrevista e observação na prática organizacional. O resultado demonstra que o tempo 

médio de atrasos de voo para o Caso 1 foi reduzido após a aplicação do Seis Sigma, de 

14 para 6 minutos (57%). Além disso, a quantidade de atrasos acima de quinze minutos 

foi reduzida em 53%. Já no Caso 2, o tempo médio foi reduzido de 10 para 6 minutos, 

uma melhora de 43%, quanto a quantidade de atrasos acima de quinze minutos, houve 

uma redução de 39%. Conclui-se que a aplicação do Seis Sigma no processo de 

abastecimento de aeronaves é inovadora para a literatura científica e foi favorável para as 

duas empresas, também colaborou para mitigar os riscos de multas e penalidades e, 

consequentemente, melhorou o nível de qualidade do serviço oferecido pelas companhias 

aéreas. 

 

 

Palavras-chave: Seis Sigma, abastecimento de aeronaves, atrasos de voo, t de Student. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The aircraft supply is a major cause of flight delays since this process is slow and, if it 

does not start as soon as the aircraft is available for the maintenance team, the risk of 

being terminated after the last passenger has already boarded increases. The procedure 

usually only starts after the information of how much must be supplied get through the 

flight dispatcher and this information typically take some time to get to the maintenance 

team. However, it is intended to test a new scenario: start to supply with the minimum 

quantity of fuel and, if necessary, complete with the amount belatedly informed by 

dispatcher. Therefore, this paper aims to analyze the application of Six Sigma in this 

process through the Student's t-test and the Statistical Process Control (SPC). Sigma in 

this process through the Student t test and Statistical Process Control (SPC). The method 

adopted was multi cases study by interviews and organizational practices observations. 

The results showed that the new process is favorable in relation to the former, the Case 1 

average time of flight delays has been reduced from 14 to 6 minutes (57%), Case 2 

average time has been reduced from 10 to 6 minutes (53%), about flight delays quantity 

upper than 15 minutes, has reduced to 43% and 39% respectively. It concludes that the 

application of Six Sigma in aircraft refueling process is innovative to the scientific 

literature and was favorable for both companies, also helped to mitigate the risk of fines 

and penalties and, consequently, improved the level of quality of service offered by the 

airline company. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de melhorar os seus padrões de qualidade fez com a Motorola 

iniciasse em 1987 uma série de estudos fundamentados nos conceitos de Deming sobre 

variabilidade dos processos de produção, essa iniciativa teve como alicerce o corpo 

diretivo da empresa que almejava a implantação dos conceitos de melhoria contínua em 

todos os processos, surgindo assim o Seis Sigma (HENDERSON; EVANS, 2000). 

O Seis Sigma deriva das ferramentas de gestão da qualidade e assim como o Lean 

Manufacturing, também destina os seus esforços na eliminação dos desperdícios e na 

redução dos custos por não-qualidade, assim como o foco nas características críticas para 

a qualidade e a utilização de ferramentas estatísticas para basear a análise das causas 

raízes (ISO 13053:2001). 

O transporte aéreo é um setor composto por elevados custos operacionais e forte 

concorrência, este ambiente fez com que as companhias aéreas buscassem por novas 

técnicas de gestão e as inovassem continuamente, permeando as melhorias desde os níveis 

estratégicos e de planejamento até os departamentos operacionais, incluindo dessa forma 

a manutenção de aeronaves (EL MOUDANI; MORA-CAMINO, 2000). 

A manutenção de aeronaves abrange atividades que visam avaliar e manter o 

desgaste de componentes por meio de execuções de tarefas preventivas como 

lubrificações de sistemas e substituições de filtros e selos. Há também dentro do escopo 

da manutenção a execução de tarefas corretivas, por exemplo, a substituição de peças, 

componentes ou mesmo conjuntos completos, sempre respeitando os limites operacionais 

informados pelos fabricantes e os requisitos de segurança (KINNISON; SIDDIQUI, 

2012). 
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O processo de abastecimento de aeronaves com combustível ocorre entre os 

momentos em que uma aeronave estaciona e desliga os seus motores até o término do 

embarque de passageiros e cargas. Este abastecimento pode ser executado por caminhões-

tanque, por um sistema de hidrantes ou pela combinação dos dois tipos (BABIC, 1987). 

Vale destacar que o combustível de aviação também é conhecido como querosene de 

aviação, QAV, QAV-1, JET A-1 e Jet Fuel (ANP, 2009). 

Tanto Motorola como General Electric são reconhecidas pelo seu pioneirismo no 

desenvolvimento e aplicação do Seis Sigma na indústria a partir do final da década de 80. 

Uma das primeiras unidades de negócio da GE que introduziram o Seis Sigma foi a de 

revisão de motores aeronáuticos com o objetivo de reduzir o tempo que os motores 

ficavam na oficina, na qualidade do serviço oferecido e consequentemente tornando toda 

a divisão da companhia mais produtiva (HENDERSON; EVANS, 2000). 

Posteriormente outras oficinas de revisão de motores ou mesmo fabricante de 

peças aeronáuticas implantaram o Seis Sigma, seja buscando a redução do tempo total em 

que o motor fica dentro da oficina e, portanto, não está disponível para a companhia aérea 

operacionaliza-lo (THOMAS et al., 2015) ou seja refinando a produção de peças do motor 

que requerem usinagem a laser para que as tolerâncias sejam cumpridas em busca da 

produção de zero defeitos (MALEYEFF; KRAYENVENGER, 2004). 

Dessa forma, a aplicação com sucesso do Seis Sigma permite que as empresas 

cumpram seus contratos respeitando o nível de serviço acordado (BLOKLAND et al., 

2008), como também contribui para a implantação e manutenção da cultura de 

treinamento e normatização dos processos (SUMRANWONG, 2011), da cultura de 

segurança situacional (HO et al., 2008) e da segurança de voo (WEI et al., 2011). 

Contudo, vale destacar que há diferenças entre companhias aéreas e fabricantes 

aeronáuticos, enquanto as companhias aéreas possuem como seu principal produto a 
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prestação de um serviço de transporte, os fabricantes são os responsáveis por produzir 

peças e componentes que irão constituir uma aeronave. Dessa forma, as aplicações do 

Seis Sigma em empresas aéreas auxiliam esta pesquisa, porém, as aplicações em 

companhias aéreas são mais elucidativas. 

Mesmo assim, as companhias aéreas possuem muitos processos que podem ser 

diferenciados em duas categorias, aqueles que possuem uma relação direta com o avião e 

aqueles processos comum para qualquer empresa independente do ramo de atividade. Nos 

processos técnicos, uma das formas de aplicar a metodologia Seis Sigma é focar na 

redução dos elevados custos de manutenção (SHANMUGANATHAN et al., 2013). 

O custo com combustível para uma companhia aérea representa a maior parcela 

das despesas operacionais (RYERSON; HANSEN, 2013), além dos elevados custos, um 

grande desafio para as empresas é a volatilidade dos preços do combustível 

(NARANGAJAVANA et al., 2014), este item é tão crítico que pode afetar a saúde 

financeira das aéreas (O’KELLY, 2014). 

Para tanto, as companhias aéreas experimentam mudar os seus processos 

buscando um uso mais eficiente do combustível, dessa maneira, todo estudo que abranja 

este assunto torna-se relevante (ABDELGHANY et al., 2005). Mesmo que nos últimos 

anos o preço do barril de petróleo no mercado mundial tenha regredido, no Brasil, os 

elevados impostos corroboram para que as empresas aéreas brasileiras sejam menos 

competitivas do que as aéreas ao redor do globo (IATA, 2015), um exemplo é que o preço 

de uma passagem nacional chega a custar até 50% a mais em relação a uma viagem 

internacional de mesma distância (ABEAR, 2016a). 

O processo de abastecimento de combustível das aeronaves é estressante para os 

envolvidos devido ao curto intervalo em que ele deve ocorrer, durante o desembarque de 

um grupo de passageiros e embarque do próximo grupo (SHACKEL; KLEIN, 1976). 
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Exatamente por isso, qualquer desvio nesse processo pode resultar em atrasos de voo, 

cobrança de multas e insatisfações dos clientes, e dessa forma, aproximando a empresa 

do prejuízo financeiro (BABIC, 1987). 

 

1.1. PROBLEMA DE PESQUISA, LACUNA E PERGUNTA DE PESQUISA 

 

As pesquisas existentes de Seristo e Vepsalainen (1997), Swan e Adler (2006) e 

Ryerson e Hansen (2013) dizem que a elevação e a volatilidade do preço do barril de 

petróleo a partir da década de oitenta fez com que o querosene de aviação alcançasse 

patamares nunca antes constatados. 

Os estudos de Henderson e Evans (2000), Maleyeff e Krayenvenger (2004) e 

Thomas et al. (2015) dizem que o Seis Sigma pode ser aplicado na indústria aeronáutica. 

Já para Ho et al. (2008) e Wei et al. (2011) a aplicação do Seis Sigma pode também 

melhorar as companhias aéreas. Enquanto por Shanmuganathan et al. (2013), há formas 

de aplicar o Seis Sigma na manutenção de aeronaves dentro das companhias aéreas. 

Há estudos que embora não tenham analisado a aplicação do Seis Sigma em 

companhias aéreas, introduziram melhorias no processo de abastecimento de 

combustível, dessa forma há dois trabalhos que abordaram o assunto, o de Shackel e Klein 

(1976), um estudo a respeito da ergonomia do controlador responsável por informar a 

quantidade de combustível que cada aeronave deve ser abastecida e o estudo de Babic 

(1987), que busca eficiência nos trajetos dos caminhões tanque dentro dos aeroportos. 

Vale ressaltar que desses dois trabalhos que abordam o processo de abastecimento de 

aeronaves, o mais recente possui quase trinta anos de defasagem. 

O Brasil vive um momento de crise econômica com uma agravada queda na 

demanda por passagens aéreas, o preço do combustível de aviação no país é um dos mais 
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caros do mundo e por fim, houve uma alteração nas normas regulamentadoras que 

estabelecem metas e punições para as companhias aéreas que não respeitarem os limites 

para os atrasos de voo (ANAC, 2014; ESTADÃO, 2015; IATA, 2015). 

Portanto, é uma necessidade real das companhias aéreas questionarem os seus 

processos a fim de melhorar os seus níveis de qualidade e faz sentido empenhar forças 

para eliminar desperdícios de todos os processos que envolvem o combustível, visto que 

de acordo com Fregnani et al. (2009) ele é a maior parcela dos custos operacionais e 

representa cerca de 40%. 

Entre o desembarque de um grupo de passageiros e o embarque do próximo grupo, 

uma série de atividades acontece em volta da aeronave, sendo o abastecimento de 

combustível a tarefa de maior duração. No Quadro 1 são apresentadas algumas dessas 

atividades. Dessa forma, torna-se lógico iniciar as melhorias no processo de maior 

duração com o intuito de reduzir os atrasos de voo, portanto, será este considerado como 

o problema de pesquisa deste estudo. 

 

Quadro 1 – Algumas das atividades que ocorrem durante o embarque 

Abastecer a aeronave com combustível Limpar poltronas, carpetes, mesinhas, entre outros 

Repor itens de serviço de bordo Se necessário, trocar as tripulações (escala) 

Retirar e colocar bagagens e cargas no porão Atender solicitações especiais (Polícia Federal) 

Suprir os toaletes com água potável Realizar manutenções corretivas 

Retirar os dejetos originários dos toaletes Garantir que não haja objetos estranhos (pátio) 

Fonte: adaptado de Especialistas da BA12 (2013) 

 

E como não há na literatura existente um estudo que aborde o processo de 

abastecimento de combustível das aeronaves com A natureza de melhorar a sua qualidade, 
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reduzindo a quantidade de atrasos e aplicando uma metodologia de melhoria contínua 

robusta, sendo assim, a Figura 1 ilustra a lacuna de pesquisa deste trabalho. 

 

 

Figura 1: Lacuna de pesquisa (fonte: o autor) 

 

Diante desta análise, surge como oportunidade de estudo responder a seguinte 

pergunta de pesquisa: A aplicação do Seis Sigma no processo de abastecimento de 

combustível de aeronaves é capaz de reduzir o tempo médio de atrasos de voo e dessa 

forma melhorar a qualidade do serviço das companhias aéreas estudadas? 

A partir do momento em que a pergunta de pesquisa está definida, o estudo fica 

mais focado e permite que pressupostos robustos possam ser criados direcionando o 

trabalho exatamente para o que precisa ser pesquisado (MILES; HUBERMAN, 1994). 

Quanto aos limites desta pesquisa, este é voltado para as companhias aéreas 

brasileiras, um ramo de atividade de importância estratégica para qualquer país do mundo 

(EL MOUDANI; MORA-CAMINO, 2000). No Brasil, ao longo de toda a cadeia 

produtiva, as companhias aéreas são responsáveis por quase meio milhão de empregos 

diretos e representam 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país (ABEAR, 2016b). 



19 
 

Este trabalho será desenvolvido a partir do macroprocesso da manutenção de 

aeronaves, cuja responsabilidade é vital para que a empresa operacionalize os seus voos 

de maneira segura, eficiente e constante. De todos os processos que constituem a 

manutenção de aeronaves, a pesquisa será direcionada para o abastecimento de aeronaves. 

A Figura 2 apresenta os limites deste trabalho, indo do macro para o micro. 

Vale destacar que este trabalho não pretende estudar o reabastecimento de 

aeronaves em voo com combustível, um procedimento existente no meio militar. 

Também não pertence ao escopo deste estudo o abastecimento de aeronaves com outros 

insumos que não o combustível de aviação, por exemplo, água para os toaletes, serviço 

de bordo, entre outros. Por fim, este trabalho não visa atuar na aviação geral composta 

por jatos executivos, como também não visa atuar com gasolina de aviação, GAV ou 

AVGAS e, portanto, não visa atuar em aeronaves que possuem motores com ignição por 

centelha como aeronaves pequenas ou mesmo aviões agrícolas. 

 

 
Figura 2: Análise da aplicação do Seis Sigma no processo estudado (fonte: o autor) 

 

1.2. OBJETIVOS 
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Com o intuito de responder à questão proposta por esta dissertação, este trabalho 

busca os objetivos gerais e específicos a seguir: 

 

1.2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral dessa dissertação é analisar a aplicação do Seis Sigma no 

processo de abastecimento de combustível das aeronaves para mitigar a quantidade e a 

duração de atrasos de voo. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

Dessa forma, quatro objetivos específicos se fazem necessários, sendo eles: 

 Estudar como implantar a melhoria da qualidade no processo de 

abastecimento de combustível. 

 Desenvolver uma forma de coletar os dados que possibilitam comparar o 

tempo médio e a quantidade de atrasos de voo antes e depois de alterar o 

processo de abastecimento. 

 Apresentar a implantação e comprovar as melhorias da qualidade no 

processo de abastecimento por meio da metodologia Seis Sigma. 

 

1.3. JUSTIFICATIVAS 

 

As pesquisas existentes permitiram fundamentar a justificativa deste estudo e 

formata-la em três diferentes pilares conforme apresentado por meio da Figura 3. 
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Figura 3: Composição do problema de pesquisa (fonte: o autor) 

 

Quanto ao primeiro pilar que compõe a justificativa de pesquisa deste estudo, o 

cenário mundial recente das companhias aéreas é otimista, a queda do preço do barril de 

petróleo nos últimos anos e a recuperação do cenário econômico estadunidense reflete na 

alta recorde das margens de lucro das aéreas neste país, com estimativa para 2015 de 7,5% 

(ESTADÃO, 2015; IATA, 2015). 

Ainda de acordo com os mesmos autores, a média global não é tão boa quanto a 

Norte Americana, mas os 4% estimados para 2015 representam quase o dobro da margem 

de lucro alcançada no ano anterior, ou seja, um crescimento expressivo. 

Porém a América Latina não apresenta números de tanto destaque, com margem 

estimada de lucro de 1,8% em 2015, a principal razão para isso é o mercado brasileiro, 

com uma conjuntura de cenários a alguns anos que resulta em uma sequência de prejuízos 

(ESTADÃO, 2015; IATA, 2015). 

O cenário brasileiro é composto por elevados impostos para o combustível de 

aviação, com taxas aproximadamente 50% mais caras do que o restante no mundo. Dessa 
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maneira, a queda mundial no preço do barril de petróleo deveria afetar positivamente as 

companhias aéreas brasileiras, porém a alta do dólar no país fez com que essa redução do 

preço não fosse sentida (ESTADÃO, 2015; ABEAR, 2016a). 

Quanto ao segundo pilar, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) vem 

pressionando as aéreas para o cumprimento das metas de pontualidade, ou seja, mitigar 

os tempos de atraso. Caso a área não atinja as metas, medidas como a não concessão de 

slots ou mesmo a cassação dos slots já concedidos podem ser adotadas (ANAC, 2014). 

A sobrevivência de uma companhia aérea passa pela não diminuição da sua fatia 

de mercado, ou seja, a manutenção dos seus slots. Ser impedido de aumentar a quantidade 

de slots representa que outras companhias aéreas receberam os slots que lhe foi negado. 

E o pior, caso os slots já concedidos sejam cassados, estes serão redistribuídos para os 

concorrentes e que cumpriram as metas de pontualidade (ANAC, 2014). 

Quanto ao terceiro pilar cujo foco é a segurança, vale destacar a existência das 

normas legisladoras NBR15216 que trata sobre o armazenamento do combustível, e a 

NBR13310 que trata sobre as características dos caminhões tanques de abastecimento de 

aeronaves. 

De acordo com Shackel e Klein (1976), a realização do abastecimento de 

aeronaves é um processo estressante para todos os envolvidos, seja devido a pressão do 

tempo que a própria empresa exerce para que o voo não decole com atrasos, ou em relação 

a segurança. 

Além disso, o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

(CENIPA) diz que parte dos acidentes que ocorrem devido a falha do motor em voo está 

relacionada com a realização do procedimento de abastecimento de aeronaves 

malsucedido (SERIPA II, 2013). 
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Portanto, diante do cenário do preço do combustível de aviação no país, da 

implantação de metas para o índice de pontualidade e da criticidade do processo estudado 

e suas consequências, este estudo se justifica e visa contribuir com a análise da aplicação 

do Seis Sigma no processo de abastecimento de aeronaves por meio de um estudo de 

múltiplos casos. 

 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Com o intuito de cumprir com os objetivos propostos nesta dissertação, a mesma 

está dividida em seis capítulos, sendo este, a introdução, o primeiro capítulo. No capítulo 

seguinte é apresentado uma revisão bibliográfica que tem por objetivo identificar o estado 

da arte dos conceitos relacionados ao tema, além de fundamentar a lacuna existente na 

literatura e desenvolver os pressupostos de pesquisa. No terceiro capítulo há a 

metodologia utilizada para estruturar esta dissertação, seus respectivos procedimentos e 

a análise de aplicação do Seis Sigma no processo em questão. O capítulo conseguinte 

apresenta o estudo de múltiplos casos com base nos métodos adotados no capítulo anterior 

e os resultados conquistados. Por fim, o sexto e último capítulo é composto pelas 

conclusões desta dissertação, com indicação complementar das suas limitações e 

oportunidades de pesquisas futuras. A Figura 4 apresenta um breve resumo da estrutura 

deste trabalho. 
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Figura 4: Estrutura do trabalho (fonte: o autor) 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo será apresentada a revisão da literatura a respeito dos temas que 

fundamentam a pesquisa: a metodologia Seis Sigma, o processo de abastecimento de 

combustível em uma companhia aérea e a análise da aplicação da metodologia Seis Sigma 

nos processos de Manutenção de uma companhia aérea. Objetivo desta seção será 

identificar o estado da arte para os temas abordados, bem como identificar lacunas não 

cobertas pela literatura que possam ser abordadas neste estudo. 

A revisão da literatura desta pesquisa identificou 22 artigos e estes foram divididos 

em dois grupos, são eles: os que estudaram a aplicação do Seis Sigma em diferentes 

empresas aeronáuticas, totalizaram 14 artigos e estão presentes por meio de um 

framework no Quadro 2; os que estudaram a relação o combustível para aviação e as 

companhias aéreas, totalizaram 8 artigos e estão presentes no framework do Quadro 3. 

O primeiro grupo, aplicação do Seis Sigma na Aviação, foi dividido em categorias 

considerando a lógica do macro para o micro, do generalizado para o específico. Portanto, 

foram identificados 14 artigos no total, sendo 5 um estudo sobre a aplicação do Seis 

Sigma em companhias aéreas e apenas 1 cujo o foco é o estudo da aplicação do Seis 

Sigma na Manutenção de companhias aéreas. 

Já quanto a relação entre o combustível de aviação e as companhias aéreas, foram 

utilizadas categorias considerando a lógica do mais superficial para o mais aprofundado. 

Portanto, foram identificados 8 artigos no total, sendo que 3 destes apresentaram ações 

que permitiram as companhias aéreas estudadas a reduzirem os impactos com o preço do 

combustível de aviação, porém apenas 2 artigos implantaram alguma mudança no 

processo de abastecimento de combustível, sendo o mais recente de quase trinta anos 

atrás. 
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Quadro 2 – A aplicação do Seis Sigma em diferentes empresas aeronáuticas 

 

 

Fonte: o autor



27 
 

Quadro 3 – A relação entre Combustível para aviação e Companhias aéreas 

 

 

Fonte: o autor
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2.1. APRESENTAÇÃO DO SETOR 

 

 O setor aeroviário brasileiro é composto em suma por quatro companhias aéreas, 

são elas: Avianca, Azul, Gol e Tam. A participação no mercado doméstico em 2015 de 

cada aérea seguia a seguinte distribuição: Gol e Tam possuíam aproximadamente a 

mesma porcentagem, 37% cada, Azul possuía 17% e Avianca 9% (ABEAR, 2016c). 

No ano de 2015 foram transportados 117,8 milhões de passageiros, a taxa de 

aproveitamento dos assentos das aeronaves foi de 79,8% e os porcentuais de atrasos 

superiores a 30 minutos em voos regulares domésticos foram de 6,0% (ANAC, 2015). 

O mesmo autor ainda apresenta que em 2015 o setor apurou um resultado negativo 

recorde de 5,9 bilhões de reais, porém este prejuízo vem se acumulando desde 2011 e, 

após cinco anos consecutivos, ultrapassou a cifra de 15 bilhões de reais. 

Quanto ao aeroporto de Congonhas, local escolhido para a análise da aplicação do 

Seis Sigma no processo de abastecimento de aeronaves, de acordo com ANAC (2015), 

este é o segundo aeroporto mais movimentado do país, concentrando 9,7% do total de 

passageiros embarcados em voos domésticos em 2015, conforme é apresentado na figura 

5 a seguir. 

 

Figura 5: Quantidade de passageiros por aeroporto em 2015 (fonte: adaptado de ANAC, 2015) 
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 Ainda de acordo com o mesmo autor, a rota entre Congonhas e Santos Dumont 

foi a mais movimentada em 2015, transportando 4 milhões de passageiros nos dois 

sentidos. A Figura 6 apresenta as outras duas rotas mais movimentadas juntamente com 

a ponte aérea. 

 

Figura 6: As três rotas mais movimentadas em 2015 (fonte: adaptado de ANAC, 2015) 

 

 Quanto as duas companhias aéreas escolhidas para o desenvolvimento deste 

estudo, Gol e Tam, em ordem alfabética, representam juntas 88% de todas as decolagens 

efetuadas no aeroporto de Congonhas (ANAC, 2014; CONAC, 2014). O Quadro 4 

apresenta a última redistribuição de slots que ocorreu no aeroporto de Congonhas e 

começou a valer a juntamente com o controle dos índices de pontualidade. 

 

Quadro 4 – Última redistribuição de slots para o aeroporto de Congonhas 

Companhias aéreas Quantidade de slots Participação 

Avianca 40 7% 

Azul 26 5% 

Gol 234 44% 

Tam 236 44% 

TOTAL 536  

Fonte: adaptado de ANAC (2014) e CONAC (2014) 
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2.2. A METODOLOGIA SEIS SIGMA 

 

A origem do Seis Sigma se deu na década de 80 pela Motorola e a sua busca em 

melhorar o nível de qualidade de seus produtos se tornando uma empresa mais 

competitiva frente as indústrias eletrônicas japonesas (PYSDEK, 2003). Durante a década 

de 80 e antes da bem-sucedida implantação do Seis Sigma, a Motorola amargava despesas 

na ordem de US$ 800 milhões por ano com a correção dos produtos rejeitados por má 

qualidade, valor este que representava até 20% de toda a sua receita (NAIR, 2011). 

A iniciativa da Motorola de investir dinheiro para melhorar a qualidade mirando 

a lucratividade foi contra o senso comum das empresas americanas da época, que 

acreditavam que investir em qualidade custava caro e o retorno do investimento era 

duvidoso. Porém logo após um ano de implantação, em 1988, a Motorola e o seu método 

inédito ficaram conhecidos após ela receber o Prêmio Nacional de Qualidade Malcolm 

Baldrige (PYSDEK, 2003; WERKEMA, 2012). Novamente, após alguns anos da 

conquista do prêmio, a Motorola divulgou que havia obtido ganhos econômicos de 

aproximadamente US$ 2,2 bilhões com as suas iniciativas, atraindo definitivamente o 

interesse pelo Seis Sigma (NAIR, 2011). 

As análises e os estudos feitos dos primeiros casos de aplicação do Seis Sigma na 

Motorola constataram que o foco da metodologia era o controle da qualidade total 

(SANTOS; MARTINS, 2010) e mesmo com a evolução da sua aplicabilidade, seus 

conceitos permanecem atuais como por exemplo, melhora das margens de lucro por meio 

da eliminação de falhas e busca pela perfeição (ISO13053:2001), ficando notória o 

aumento da sua abrangência desde sua criação até os dias atuais, permeando por 

ambientais operacionais até as decisões estratégicas. 



31 
 

Outra empresa que ficou conhecida pela implantação bem sucedida do Seis Sigma 

foi a General Eletric (GE), a qual adotou a metodologia e divulgou ao mercado os seus 

casos e ganhos, logo no primeiro ano de utilização da metodologia, a empresa em questão 

reportou ganhos superiores a 300 milhões de dólares, além dos ganhos, a empresa divulga 

a metodologia através de treinamentos de seus funcionários, fornecedores e qualquer 

empresa interessada, mantendo como lema a sua busca pela perfeição (GE, 2015). 

A divulgação dos resultados obtidos conquistou os altos executivos de empresas 

como a Asea Brown Boveri (ABB), AlliedSignal e Sony que iniciaram a implantação do 

Seis Sigma entre o final da década de 80 e o decorrer da década de 90. No caso da ABB, 

a implantação bem sucedida resultou em ganhos de aproximadamente 900 milhões de 

dólares ao ano além de uma redução na produção de defeitos superior a dois terços. Já na 

AlliedSignal, em um período de quatro anos, a empresa registrou ganhos de 1,2 bilhões 

de dólares com destaque por um projeto que sozinho possibilitou o retorno de 25 milhões 

de dólares (WERKEMA, 2012). 

Desde o decorrer da década de 90 a metodologia Seis Sigma foi sendo disseminada 

entre empresas de diversos ramos de atividade através do interesse em obter-se os mesmos 

ganhos que as pioneiras conquistaram.  Embora inicialmente o Seis Sigma tenha sido 

atrelado aos conceitos tradicionais de Qualidade, a sua evolução extrapolou o contexto 

minimalista de buscar a conformidade quantos aos requerimentos internos de um 

processo, o conceito do Seis Sigma atual pode ser definido como um meio de ajudar 

empresas a fazer dinheiro melhorando a eficiência e agregando valor aos clientes 

(PYSDEK, 2003). 

A literatura oferece outras definições para o Seis Sigma, podendo ser um 

procedimento estruturado em robustas ferramentas estatísticas para a solução de 

problemas (ROTONDARO et al., 2010), ou então que os resultados conquistados 
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resultam em uma maior satisfação dos clientes e aumento das margens de lucro tornando 

as empresas mais competitivas (ANTONY et al., 2005). 

Já para Werkema (2012), a empresa que aplica corretamente o Seis Sigma define 

metas de melhorias quantificáveis para os processos chaves e as atinge através de um 

procedimento de aplicação. Por outro lado, Banuelas e Antony (2004) propõe a redução 

da variabilidade e a melhoria contínua são o cerne do Seis Sigma. Enquanto Harry e 

Schroeder (2000) definem que o foco é a redução dos riscos e não apenas dos defeitos. 

Por sua vez, Pysdek (2003) disse que a essência do Seis Sigma é reduzir o custo 

da não qualidade através do cálculo dos desvios padrões com o intuito de medir a 

variabilidade dos processos. Ou seja, quando um processo é medido e resulta na 

quantidade de três desvios padrões, é dito que este processo apresenta o nível de qualidade 

três sigmas, que representa que 93,3% dos produtos estão com a qualidade cumprindo os 

requisitos do cliente final. Enquanto isso, o nível Seis Sigma de qualidade significa que 

99,99966% dos produtos expedidos estão dentro do padrão de qualidade especificado, 

portanto, que há no máximo 3,4 produtos com defeitos a cada lote de 1 milhão, como 

pode ser visto na Figura 7. 

 

 
Figura 7: Gráfico de relação entre quantidade de erros e nível sigma (fonte: PYSDEK, 2003) 
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Os projetos de melhorias fundamentados na metodologia Seis Sigma são 

conduzidos por especialistas chamados green belt ou black belt, sendo o primeiro 

responsável por projetos de um nível intermediário e o segundo responsável por projetos 

com maiores complexidades. Além dos especialistas, também existe a figura do 

patrocinador, conhecido como sponsor na tradução livre do inglês, este por sua vez 

cumpre o papel de dono do negócio, representando o projeto estrategicamente para o 

corpo diretivo, liberando verbas para investimentos, aprovando grandes alterações de 

layout, entre outras funções (WERKEMA, 2012). 

De acordo com Pysdek (2003), as empresas costumam adotar os seguintes papeis 

para os participantes de equipes de projetos Seis Sigma: 

 Executivo líder: é responsável pelo desempenho da empresa como um todo, 

ele prove os meios para que sejam alcançados os objetivos estratégicos da 

empresa; 

 Champion: é uma pessoa influente dentro da empresa, que possui uma visão 

holística e compreende a metodologia Seis Sigma. Usualmente, esta posição é 

ocupada por um vice-presidente; 

 Sponsor: esta pessoa representa A Figura de dono de um processo e tem a 

função de suportar as atividades do projeto dentro da sua área de 

responsabilidade; 

 Master Black Belt: é o papel de maior nível no que se refere ao conhecimento 

técnico. Fornece conhecimento e liderança a respeito da metodologia e orienta 

os black belts. Deve conhecer profundamente sobre estatística e possuir 

habilidade de ensinar; 
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 Black Belt: atua em tempo integral na liderança da equipe do projeto. Deve 

estar sempre envolvido nos processos de mudanças organizacionais, como 

também possuir conceitos estatísticos e ser analítico; 

 Green Belt: podem ser líderes de projetos, porém de menor complexidade e 

devem ser auxiliados pelos black belts. 

Os papeis definidos pela literatura para a equipe de implantação de um projeto 

Seis Sigma nem sempre são respeitados pelas empresas, é comum empresas enxugarem 

a estrutura apresentada e uma mesma pessoa acumular duas ou mais funções. Porém, 

todos os agentes de mudança devem buscar os seguintes objetivos: (PYZDEK, 2003). 

 Mudar a maneira como as pessoas pensam dentro da empresa, visto que as 

mudanças no comportamento dependem das crenças e valores de cada um; 

 Mudar as normas existentes na empresa, uma vez que elas servem para guiar 

o comportamento de todos os funcionários. Dessa maneira, as mudanças não 

ocorrerão sem que essas normas mudem também; 

 Mudar os processos ou sistemas existentes na empresa, pois toda atividade é 

um processo e a manutenção dos padrões de qualidade depende da melhoria 

das atividades. 

Para tanto, a principal ferramenta e que fundamenta um projeto Seis Sigma é o 

DMAIC, acrônimo em inglês das palavras define, measure, analyse, improve, control, em 

uma livre tradução, definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Dessa forma, esta 

ferramenta acumula outras ferramentas dentro de si e as elenca conforme particularidades 

de cada projeto, migrando basicamente nos territórios da gestão da qualidade e estatística 

(WERKEMA, 2012). A Figura 8 destaca cada fase do DMAIC e forma como a ferramenta 

abraça do início ao término um projeto. 
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Figura 8: As fases do DMAIC (fonte: adaptado de PYSDEK, 2013) 

 

A aplicação de tal ferramenta é segmentada em cinco fases, passando pelo início, 

meio e término do projeto. Na primeira fase da aplicação do DMAIC, o define, é 

necessário estruturar todo o projeto, é a etapa que demanda mais tempo, porém trabalhar 

bem esta parte aumenta a chance de sucesso do projeto como um todo (PYSDEK, 2003). 

De acordo com Werkema (2012), deve-se descrever o problema do projeto, fazer 

uma descrição sucinta do objetivo do projeto, posicionar o problema e definir uma meta. 

Avaliar o histórico do problema, fazer uma breve contextualização do cenário onde o 

problema acontece, analisar o retorno econômico, os impactos sobre os clientes e relação 

com a estratégia da empresa. Garantir que o projeto é prioritário para a empresa, 

formalizar todas as lideranças envolvidas e montar a equipe de projeto. Acompanhar o 

processo, conversar com os funcionários do processo e estudar os documentos internos 

da empresa. 

Além de definir claramente quais serão as entregas quando o projeto for 

concluído, definir também como as metas serão mensuradas, além de determinar o 

escopo, delimitando o que pertence ao projeto e o que não faz parte. 

Nessa fase é recomendável usar a ferramenta SMART: acrônimo para Specific, 

Measurable, Achievable, Realistic e Time bounded. Visto que, ao se enquadrar nesses 

cinco critérios o projeto é considerado viável de ser implantado. A Figura 9 permite 

entender no que consiste cada um dos critérios de avaliação do SMART. 
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Figura 9: A ferramenta SMART (fonte: o autor) 

 

 Specifc é a avaliação se o projeto não é muito amplo, se está bem definido; 

 Measurable é a avaliação se o projeto é possível de ser medido, se existem 

dados e metas definidas; 

 Achievable é a avaliação se o projeto é alcançável quanto aos objetivos 

propostos; 

 Realistic é a avaliação se o projeto faz sentido, se é alcançável e 

 Time bounded é a avaliação se tudo o que foi dito nos itens anteriores pode 

ser conquistado no tempo disponível e sem afetar o andamento do 

processo. 

No momento da formalizar as lideranças, é importante sacramentar um Sponsor, 

o patrocinador do projeto, uma vez que esta será a pessoa responsável por prover um 

suporte geralmente muito burocrático para o projeto, a autorização para investimentos. 

A partir do momento em que o principal processo a ser atacado estiver definido, 

chega o momento de desenhar um SIPOC, acrônimo para Supplier, Input, Process, Output 

e Customer, disposto semelhante a um fluxograma, este auxilia no entendimento quanto 

aos clientes e fornecedores do processo estudado. Portanto, é necessário identificar os 
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clientes internos que sentirão as mudanças após a implantação das melhorias. A Figura 

10 permite facilitar o entendimento quanto à aplicação da ferramenta em questão. 

 

 

Figura 10: Como funciona o SIPOC (fonte: adaptado de PYSDEK, 2013) 

 

A partir do momento que a fase do Define caminha para a sua conclusão, já deve 

ser possível identificar que se a variação indesejável do processo for eliminada ou 

minimizada, o problema identificado será solucionado (ROTONDARO, 2010). 

Uma vez que todos os itens acima estão bem definidos e todos os envolvidos 

concordam com esses itens, desdobra-se a próxima etapa, o Measure, onde o foco é a 

coleta de dados e a escolha do teste estatístico para controle da qualidade mais adequado 

(PYSDEK, 2003). 

No início dessa fase, uma ferramenta comumente utilizada nesta etapa é o CTQC 

(Critical to Quality Caractheristics) visto vez que ela ajuda a identificar as características 

críticas para a qualidade (CTQs) do processo através das necessidades (needs) e os meios 

para se obter este nível de qualidade (drivers). Ou seja, esta ferramenta permite 

transformar aspectos subjetivos, de difícil medição, em aspectos quantitativos, de fácil 

medição. 
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Uma vez identificado quais serão os dados requeridos para o projeto, a próxima 

etapa é analisar se estas informações serão provenientes de relatórios já gerados pela 

empresa ou se serão realizadas novas coletas de dados. Caso os dados necessários já 

existam, é dado início a etapa do Analyse. 

Partindo do pressuposto que os dados ainda não existam, é necessário montar um 

plano de coleta dos dados e apresentar este para todos os envolvidos no projeto contendo 

informações como: os dias em que serão feitas as coletas de dados, quais serão as 

informações que serão anotadas e como ela será realizada. 

Com os dados coletados, a próxima etapa é o Analyse, que tem por objetivo o uso 

de ferramentas estatísticas para auxiliar na identificação de problemas e fundamentar a 

analise das causas desses problemas (PYSDEK, 2003). Dentre as ferramentas estatísticas 

usadas num projeto Seis Sigma, foi escolhido o teste de hipótese. 

 

2.2.1. A estatística adotada 

 

É comum usar um teste de hipótese quando se busca realizar uma inferência 

estatística, ou seja, diante de uma determinada afirmação em relação a uma população, 

deseja-se saber se os resultados obtidos por meio de uma amostra contrariam ou não tal 

afirmação. Dentre os testes de hipóteses, foi escolhido o teste t de Student (MORETTIN; 

BUSSAB, 2004). 

A estatística t foi aplicada pela primeira vez por William Sealy Gosset em 1908, 

Gosset era o químico responsável pela cervejaria Guinness em Dublin, na Irlanda. No 

início do século a Guinness reforçava a sua política inovadora de contratar os melhores 

formados nas universidades de Oxford e Cambridge com o intuito de melhorar o 

monitoramento dos índices de qualidade da fábrica. Gosset desenvolveu o teste t como 
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uma alternativa prática e barata de elaborar os seus relatórios estatísticos a respeito da 

qualidade da cerveja tipo stout da marca e, em seguida, publicou na revista acadêmica 

Biometrika um artigo a respeito do teste, porém foi forçado por seu empregador a utilizar 

um pseudônimo uma vez que nessa época utilizar ferramentas estatísticas era considerado 

algo como segredo industrial, logo surgiu o teste t de Student, sendo Student o 

pseudônimo escolhido por Gosset (BOX, 1987). 

Este trabalho utilizou o t de Student para comparar dois diferentes cenários, onde 

o primeiro é o cenário atual, ou seja, o abastecimento de combustível é feito de maneira 

contínua e sem interrupções, porém somente é dado início a este procedimento quando a 

informação chega do despachante (DOV), organizacionalmente alocado no departamento 

de Operações. Já a segunda maneira é a proposta de realizar o abastecimento em duas 

etapas, antes mesmo da informação do despachante chegar já iniciar o abastecimento com 

a quantidade mínima de combustível para realizar o voo mais curto e assim que o 

despachante informar, iniciar a segunda etapa do abastecimento apenas completando o 

abastecimento para totalizar a quantidade requerida final. 

Portanto existe a forma atual como é feito o abastecimento e a nova forma que se 

deseja testar, onde os resultados possíveis são a aceitação da forma atual em relação à 

proposta ou a rejeição da forma atual em relação à proposta. Logo, existe a hipótese nula 

que reflete o cenário atual e a hipótese alternativa que reflete a nova proposta. 

Para tanto se deve tomar o cuidado de obter-se uma amostra que possui 

significância estatística, ou seja, que a amostra retirada da população pertença a sua 

população de origem e que dessa maneira, as suas diferenças observadas sejam 

decorrentes de flutuações normais (STUDENT, 1908). 

Um nível de significância é o limite que permite afirmar se um dado desvio é 

decorrente do acaso ou não, estatisticamente são aceitos limites de 5% e 1%, dessa forma, 
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não são significativas as diferenças que tiverem uma probabilidade acima desse limite. O 

nível de significância permite compreender o risco de se rejeitar uma hipótese verdadeira 

ou aceitar-se uma hipótese falsa (MORETTIN; BUSSAB, 2004). 

Quanto aos erros que se pode cometer ao realizar as inferências estatísticas há dois 

tipos, sendo o tipo I a chance de rejeitar-se erroneamente a hipótese verdadeira, este tipo 

de erro está relacionado diretamente com o nível de significância do teste adotado, ou 

seja, quanto menor o limite de significância, menor a chance de se cometer o erro do tipo 

I. Já o erro do tipo II é a probabilidade de aceitar-se a hipótese falsa, este é mais raro e é 

identificado através de uma curva de características operacionais (PYSDEK, 2003; 

PRIVITERA, 2014). 

Não há dois processos exatamente iguais, já que existem inúmeras fontes de 

variações. Pode se considerar uma variável tudo aquilo que pode ser medido por 

instrumentos de medição, no caso deste trabalho, as principais variáveis consideradas são 

o tempo de atraso de voo e a quantidade de combustível. Um processo sob controle é 

caracterizado por não apresentar variação da média e do desvio padrão ao longo do tempo, 

para controlar essas variáveis utiliza-se a Carta de Controle Estatístico de Processos 

(CEP) (MARTINS; LAUGENI, 2005). 

O CEP é um gráfico de dispersão que conta com o Limite Inferior de Controle 

(LIC) e o Limite Superior de Controle (LSC), esses limites se relacionam com o nível 

sigma, sendo o LIC e o LSC equivalente a seis sigmas, ou seja, três vezes o desvio padrão 

acrescido da média. O nível sigma igual a quatro são duas vezes o desvio padrão mais a 

média. Por fim, é possível observar o nível dois sigmas no CEP na faixa de uma vez o 

desvio padrão acrescido da média. Quanto mais ampla for a faixa de observação, como 

no caso do nível seis sigmas em relação as demais, maior a quantidade de eventos a serem 
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controlados para se alcançar 63 desvios a cada um milhão de oportunidades ou menos 

(MONTGOMERY, 2002). 

Para auxiliar na identificação da causa raiz dos problemas estudados existem 

ferramentas que são usualmente aplicadas, como o método da espinha de peixe, também 

conhecido como Ishikawa ou diagrama causa-efeito, que direciona as causas potenciais 

para seis diferentes categorias dessa forma estratificando e permitindo elencar o efeito 

mais crítico, as categorias são:  mão de obra, material, máquina, método, meio ambiente 

e medição. Além da espinha de peixe, também é comum o uso do método dos cinco 

porquês, que consiste em perguntar repetidas vezes o motivo do problema a ser estudado 

estar ocorrendo, para tanto, as perguntas devem ser formuladas adequadamente para não 

desviar do foco em questão (MARTINS; LAUGENI, 2005). 

 Uma vez analisado os dados coletados e identificada a causa raiz do problema, a 

equipe do projeto deve ser capaz de implantar ações de melhorias a fim de eliminar, ou 

ao menos minimizar, os efeitos causadores das falhas observadas, para garantir a eficácia 

das ações é importante envolver as pessoas que executam as atividades dentro do processo 

(ROTONDARO, 2010). 

 A formatação do plano de ação costuma ser calcada na ferramenta 5W2H e suas 

diversas ramificações de menor complexidade. O 5W2H é um acrônimo em inglês para 

what, who, when, where, why, how e how much, ou em uma tradução livre, o quê, quem, 

quando, onde, por quê, como e quanto, como pode ser melhor observado no Quadro 5 

(MARTINS; LAUGENI, 2005). 

 

 

 

Quadro 5 – Os conceitos do 5W2H 
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Fonte: adaptado de Martins e Laugeni, (2005) 

  

A busca pela ação mais eficaz passa pela participação de todos os envolvidos, para 

tanto a ferramenta conhecida como brainstorming, em uma livre tradução, tempestade de 

ideias, costuma auxiliar a equipe do projeto fomentado diferentes ações para a solução de 

um problema em comum, resultando na maioria das vezes em uma ação montada através 

de diversas ideias. 

 A última etapa é o Control e para implantá-la é necessário validar e manter o 

sistema de medição adotado. Dessa forma é possível garantir que as ações de melhorias 

implantadas serão perpétuas e que qualquer envolvido no projeto irá poder verificar se os 

resultados conquistados continuam sendo obtidos mesmo após um longo tempo de 

finalização do projeto. Além de permitir que futuras melhorias no processo possam ser 

implantadas e trazer ainda mais robustez para o projeto (ROTONDARO, 2010). 

 Nessa fase é comum o uso de gráficos de simples compreensão, ampla divulgação 

dos resultados de maneira periódica, ferramentas de gestão visual, treinamentos, 

atualização de procedimentos e auditorias de processos. 

 P1: é possível comparar dois cenários diferentes no processo de abastecimento de 

aeronaves, antes e depois da melhoria, pois existem dados que podem ser coletados. 

 

 

 

2.3. SEIS SIGMA NA AVIAÇÃO COM FOCO NA MANUTENÇÃO 
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 O nível de qualidade entre as empresas permanece aumentando da mesma forma 

que as expectativas dos clientes, não há espaços para falhas e a cultura da empresa 

também é um critério para a escolha de um produto. Um dos dogmas do Seis Sigma é a 

busca por zero defeitos e, portanto, a sistemática eliminação dos defeitos do processo. 

Cada oportunidade de não cumprir um requerimento do cliente, seja este o cliente final 

ou o cliente de um processo, é considerado um defeito (GE, 2015). 

 O Seis Sigma pode ser aplicado em diversos ramos de atividade, a própria GE 

ficou reconhecida mundialmente pelos ganhos que obteve em sua aplicação na unidade 

de negócio de revisão de motores aeronáuticos. Porém, na primeira vez em que foi 

aplicado o Seis Sigma nessa unidade de negócios, foram seguidos somente quatro passos 

sendo eles: measure, analyse, improve e control, ou então MAIC. A etapa do Define 

surgiu logo posteriormente para destacar a importância de se ter um projeto Seis Sigma 

com o escopo bem definido, além de padronizar as práticas adotadas por todas as unidades 

de negócio da General Electric quanto a aplicação da metodologia (HENDERSON; 

EVANS, 2000). 

 A GE está contida no grupo de empresas de vanguarda do Seis Sigma, a sua 

divisão de motores aeronáuticos vai desde a produção de peças e componentes até a 

manutenção dos motores já alocados nas companhias aéreas. A parte de produção de 

peças e componentes funciona como qualquer produção em sua essência, porém respeita 

os rigorosos padrões de qualidade e minuciosas especificações normatizadas. Quanto a 

manutenção dos motores, pode ser resumida em quatro grandes etapas, desmontagem, 

reparos, montagem e teste. No caso da GE, assim como de outros fabricantes de motores 

aeronáuticos, a Figura 11 apresenta essas duas unidades de negócios. 
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Figura 11: Fluxo de um motor aeronáutico (fonte: adaptado de Kinnison; Siddiqui, 2012) 

 

O processo de produção de motores aeronáuticos já passou por diversos avanços 

tecnológicos, como por exemplo, um processo de usinagem a laser que permite um 

produto final com tolerâncias mais próximas dos valores de projeto, reduzindo os 

retrabalhos de produção por causa dos erros de confecção e as horas de inspeção devido 

a confiabilidade. Neste caso, a redução dos custos do produto foi possível através da 

aplicação do Seis Sigma neste processo e direcionado para um dos componentes de um 

tipo de motor aeronáutico. Foi colocado como norte obter-se o nível sigma igual a seis, 

ou seja, menos de quatros erros por milhão de oportunidades, onde cada oportunidade 

seria cada micro atividade realizada na peça, por exemplo, a qualidade de cada furo, 

diâmetro correto, posicionamento correto, entre outros critérios (MALEYEFF; 

KRAYENVENGER, 2004). 
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 A analise do processo produtivo de um motor aeronáutico pode ser observada de 

maneira macro, considerando a fabricação de cada grupo de peças como uma única caixa 

num fluxograma, ou observada de maneira micro, onde a fabricação de cada peça requer 

um ou mais fluxogramas a parte. Independente do quanto se aprofunde nos processos de 

fabricação de componentes aeronáuticos, eles continuam se assemelhando aos processos 

de fabricação de outros ramos de atividades, como por exemplo, o automobilístico. 

 A manutenção de motores aeronáuticos é realizada em oficinas de revisão e reparo 

comumente chamadas de AMRO, do inglês, aerospace maintenance repair or overhaul, 

ou somente MRO. O critério para definir as paradas de manutenção são as horas de voo 

ou os ciclos, que são as quantidades de pousos e decolagens. Somente as grandes 

manutenções requerem que o motor seja removido da aeronave e enviado para a oficina 

de reparos, portanto, o fornecedor e o cliente são os mesmos para as MROs, a companhia 

aérea solicitante do serviço de manutenção. Partindo da premissa que o padrão de 

qualidade do serviço prestado pelas oficinas de reparo é garantido pelo próprio fabricante 

do motor, o fator crítico para a satisfação da companhia aérea é o tempo em que ela ficará 

sem o motor disponível para operacionalizar os seus voos, ou seja, quanto menor for o 

tempo total do motor na MRO, melhor para a companhia aérea, esse tempo é conhecido 

como TAT, do inglês, turn around time (THOMAS et al., 2015). 

 A aplicação do Seis Sigma em MROs é estimulada pelos fabricantes, a própria 

GE promove a capacitação de funcionários de empresas da sua cadeia de serviço, entre 

os treinamentos oferecidos está o de green belt, considerado inicial para começar a 

trajetória na implantação do Seis Sigma (GE, 2015). 

As oficinas de reparo firmam contratos com companhias aéreas para a realização 

de manutenções programadas e corretivas nos motores das aeronaves, esses contratos são 

usualmente regidos pelo nível de serviço, ou seja, caso as MROs levem mais tempo do 
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que o firmado em contrato, punições contratuais ou até mesmo multas podem vir a ser 

cobradas (BLOKLAND et al., 2008). 

Porém, a implantação do Seis Sigma nas oficinas de reparo é facilitada por causa 

do elevado nível de capacitação dos funcionários operacionais e da grande quantidade de 

regulamentações, seja pelos órgãos homologadores de cada país, seja pelos critérios de 

cada companhia aérea, que exigem o armazenamento e controle dos registros e dados de 

cada motor (SUMRANWONG, 2011). Dessa forma, aumentam as chances dos problemas 

identificados que virão a se tornar projetos Seis Sigma já possuírem dados coletados, 

armazenados e até mesmo tratados. Além dos registros, há também a cultura situacional 

de segurança presente em todos os funcionários e reforçada repetidamente por 

treinamentos obrigatórios (HO et al., 2008). 

 Por sua vez, as companhias aéreas possuem uma realidade distante do ambiente 

de produção ou mesmo das oficinas de revisão, se assemelhando com empresas 

prestadoras de serviço. Uma companhia aérea ou um operador aéreo é uma empresa que 

está autorizada a utilizar o espaço aéreo para operacionalizar os seus equipamentos com 

função meio de transportar pessoas ou cargas entre dois pontos (CBA, 1986). 

 A estrutura de uma companhia aérea costuma ser complexa devido a quantidade 

de processos existentes, na parte técnica, por exemplo, há usualmente quatro 

macroprocessos, de operação de voo, de engenharia e manutenção, de tripulação técnica 

e comercial e de operações aeroportuárias. A aplicação do Seis Sigma requer que o 

problema identificado possa ser mensurado e seus dados coletados para que a parte 

estatística tenha fundamentos, além disso, os processos técnicos possuem uma 

obrigatoriedade quanto a regulamentos para a armazenagem de informações, fertilizando 

o solo para o nascimento de projetos Seis Sigma. A Figura 12 ilustra essa realidade por 

meio do esquema organizacional adotado pela Japan Airlines. 
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Figura 12: Macroestrutura de uma companhia aérea (fonte: adaptado de JAL, 2015) 

  

Em uma companhia aérea, o motor aeronáutico é o componente mais monitorado 

e um bom diagnóstico de falhas e erros, feitos no momento correto, podem evitar a 

ocorrência de acidentes. Em suma, os custos operacionais de uma companhia aérea são 

os custos com combustível, com mão de obra e com materiais. A aplicação do Seis Sigma 

no macroprocesso de manutenção com o propósito de reduzir os custos é restrita por causa 

do alto nível de detalhes das normas regulamentadoras (SHANMUGANATHAN et al., 

2013). 
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 Existe uma pressão muito grande em qualquer companhia aérea entre dois grandes 

macroprocessos, de operação de voo, que possui como principal responsabilidade garantir 

que cada um dos voos comercializados saia e chegue no horário pontualmente, dessa 

forma, quanto maior for a disponibilidade das aeronaves da frota da empresa para assumir 

voo, melhor esse processo pode ser executado. Por sua vez, o macroprocesso de 

manutenção de aeronaves possui como principal responsabilidade garantir que as 

aeronaves estão aeronavegáveis e prontas para quando forem necessárias. A pressão entre 

estes dois processos se dá a partir do momento em que, quanto mais voos são 

comercializados e, portanto, mais passageiros são embarcados, mais a empresa tende a 

lucrar, porém, quanto mais tempo é investido em manutenção, mais a aeronave fica no 

solo minimizando as oportunidades que a empresa tem para lucrar (DAVIES, 2003). 

 A aplicação do Seis Sigma em companhias aéreas pode estar vinculada com a 

segurança de voo, através, por exemplo, da aplicação de técnicas de analise de falhas para 

a avaliação de incidentes ou acidentes. Também pode ser aplicado com o aeroporto como 

pano de fundo através da redução do tempo de embarque dos passageiros ou até mesmo 

com a implantação de indicadores de back office e gestão visual. Porém o desafio da 

aplicação é a identificação da oportunidade e o gerenciamento dos dados, desde a sua 

coleta até o tratamento e a cultura de alimentação (WEI et al., 2011). 

 As companhias aéreas possuem a obrigação de armazenar em segurança e 

disponibilizar os dados de voos, bem como os dados de manutenção, sempre que 

necessário. Porém, armazenar e disponibilizar pontualmente um dado é diferente de 

inserir em um sistema que permita analises ou tratamento estatístico. Um dos dados 

usualmente controlados com atenção pelas companhias aéreas são os atrasos e 

cancelamentos de voo, seja por causa do impacto direto nos clientes, seja por causa do 

impacto na malha aérea e novos atrasos e cancelamentos, nos dois casos, podem gerar 
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reclamações, processos jurídicos e multas. A conveniência de uma base de dados já 

existente, com um volume grande de dados, juntamente com um problema comum por 

todas as companhias aéreas, torna esse ambiente rico na aplicação de projetos de 

melhorias, sendo uma das técnicas adotadas, o Seis Sigma. As companhias aéreas contam 

com um fórum anual voltado para a aplicação de metodologias de melhorias de processos 

com o intuito de auxiliar na fomentação de ideias e divulgação de resultados (LFI, 2015). 

 No processo de manutenção de aeronaves, a aplicação do Seis Sigma pode ser útil 

na avaliação de falhas decorrentes, por exemplo, do desgaste precoce de peças, problemas 

de estocagem ou transporte, grau de conhecimento técnico não correspondente, 

planejamento de tarefas antecipado, vencimento da validade de tarefas, indisponibilidade 

de materiais, indisponibilidade do tempo de solo para execução da tarefa, tamanho de 

hangar insuficiente, falta de equipamentos de apoio e ausência da mão de obra capacitada 

no momento necessário. Cada um desses eventos, como muitos outros, aumentam os 

custos de manutenção para a companhia aérea, bem como comprometendo o tempo de 

disponibilidade da aeronave para a operação de voo (SHANMUGANATHAN et al., 

2013). 

 Além dos fabricantes de componentes aeronáuticos, das oficinas de reparo e 

revisão e das companhias aéreas, a aplicação do Seis Sigma está presente na fabricação 

de aeronaves (AKBULUT-BAILEY et al., 2012), na cadeia de suprimentos de fabricantes 

de componentes aeronáuticos (CHANG et al., 2010) e também está presente na aviação 

militar (WEBER, 1994; WONG et al., 2013). 

 P2: é possível mudar o processo de abastecimento de aeronaves por meio do Seis 

Sigma, melhorando o nível de qualidade do serviço prestado pela companhia aérea. 

   

2.4. O PROCESSO DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES 
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 O mercado da aviação civil mundial vem apresentando alta na taxa de 

crescimento, ano após ano a taxa aumenta mais e em 2014 as companhias aéreas 

acumularam uma alta de 5,5% (ICAO, 2015). Para qualquer empresa crescer, as suas 

receitas devem ser superiores as suas despesas, porém em uma companhia aérea, o custo 

com o combustível das aeronaves, também conhecido como querosene de aviação, 

representa a maior parcela dos custos operacionais (RYERSON; HANSEN, 2013). 

 No final da década de 90 o governo americano constatou através de levantamento 

com as companhias aéreas de seu país que os custos operacionais da aviação podem ser 

resumidos nos custos com a tripulação comercial, comissários, e tripulação técnica, 

pilotos. Além dos custos com a administração aeroportuária, custos com manutenção, 

taxas e impostos, seguros e, logicamente, os custos com combustíveis de aviação. Nos 

Estados Unidos e na década de 90, o custo com combustível representava 12% dos custos 

operacionais (SWAN; ADLER, 2006), essa mesma fração dos custos operacionais foi 

encontrada em uma grande companhia aérea europeia durante o mesmo período 

(SERISTO; VEPSALAINEN, 1997). 

 Porém recentemente os custos com combustível de aviação têm ficado no radar 

das companhias aéreas devido a elevada volatilidade dos seus preços, passando a 

aumentar a sua representação nos custos operacionais (NARANGAJAVANA et al., 

2014). Nos Estados Unidos, por exemplo, o preço do combustível triplicou entre os anos 

de 2004 e 2008, incentivando que as companhias aéreas promovessem melhorias nos 

processos e investimentos em inovações com o objetivo de reduzir o consumo de 

combustível pelas aeronaves (RYERSON; HANSEN, 2013). 

 As companhias aéreas vêm tomando ações e transformando os seus processos em 

busca de um uso mais racional do combustível, por exemplo, dentre as possíveis rotas 
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que possam ser feitas para ligar duas cidades, considerar quais dessas rotas resultarão em 

um consumo menor de combustível, e não restringir a tomada de decisão à rota que apenas 

apresenta a menor distância voada. Ademais, há também o fato de que existe diferença 

de preços entre aeroportos no valor do combustível, ou seja, antes de definir a rota entre 

duas cidades, cabe analisar se essas cidades apresentam o preço do combustível de 

aviação competitivo, logicamente em conjunto com a analise estratégica de definição de 

destinos da companhia aérea (ABDELGHANY et al., 2005; AIN, 2016). 

 Uma vez que existe tal diferença de preços entre aeroportos, dependendo da malha 

de atuação de cada companhia aérea, o custo com combustível pode impactar mais ou 

menos na margem operacional da empresa, além do que, como nem todo aeroporto possui 

a oferta de combustível, as companhias aéreas optam por operacionalizar certas rotas com 

sobrepeso de combustível em detrimento de comercializar passagens aéreas para tais 

destinos, conforme estratégia de negócio da empresa (FREGNANI et al., 2009). 

 Além disso, abastecer a aeronave com mais combustível do que o necessário gera 

sobrepeso e, no caso, o combustível excedente representa bastante influenciando 

diretamente o consumo dos motores e a eficiência do equipamento. Porém pagar menos 

pelo combustível pode compensar voar a mais ou até abastecer a mais, essas contas são 

feitas rotineiramente pelas companhias aéreas em busca do melhor cenário 

(ABDELGHANY et. al., 2005). 

 A volatilidade do preço do combustível de aviação afeta a operação de uma 

companhia aérea podendo fragilizar a sua saúde financeira, tamanho o impacto deste item 

faz com que as empresas aéreas utilizem a diferença de preço pago pelo querosene de 

aviação em certos lugares para determinar o local onde serão seus futuros centros de 

operações (O’KELLY, 2014). 
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 Para Delta Airlines, por exemplo, que possui mais de cinco mil voos diários e mais 

de mil e duzentas aeronaves, o combustível é um fator crítico para a operação e o 

desempenho da empresa. Tal criticidade fez com que a companhia aérea investisse na 

compra de uma refinaria de petróleo com o objetivo de se precaver das flutuações do 

preço mundial do petróleo, mesmo o negócio tendo sido feito em um momento de baixa 

do preço do barril, o investimento já foi totalmente quitado (CRONISTA, 2015). 

 O cenário da companhia aérea Delta se reflete para o restante do mundo, com a 

exceção da América Latina, principalmente o Brasil, pais que possui um dos maiores 

preços para o combustível de aviação do mundo, isto devido os altos e sem sentido 

impostos cobrados pelo governo, em torno de 17% acima da média global (IATA, 2015). 

 De acordo com Airbus (2002), a Equação 1 apresentada a seguir, é utilizada para 

calcular a quantidade mínima requerida para realizar qualquer voo da empresa, logo, ao 

analisar os menores voos da empresa, será encontrada a menor quantidade de combustível 

necessária.  

 

𝑄 = 𝑡𝑎𝑥𝑖 𝑓𝑢𝑒𝑙 + 𝑇𝐹 + 𝐴𝐹 + 𝐹𝑅     (1) 

 

A incógnita Q na equação 1 representa a quantidade mínima requerida, taxi fuel é 

o necessário de combustível para realizar as manobras em pátio que antecedem a 

decolagem e procedem ao pouso, TF é a quantidade de combustível para realizar o voo 

entre os aeroportos de partida e chegada, AF é o necessário de combustível para levar até 

o aeroporto alternado caso, por exemplo, o aeroporto primário de destino esteja fechado 

devido intempéries e, por fim, FR é a quantidade residual final de combustível, onde tal 

quantidade deve ser suficiente para voar por pelo menos 45 minutos em condições 

normais de cruzeiro. A Figura 13 ilustra melhor este cenário (AIRBUS, 2002). 
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Figura 13: Quantidade de combustível para operações domésticas (AIRBUS, 2002) 

 

De uma maneira mais lúdica e menos técnica a Figura 14 auxilia na compreensão 

desse mesmo raciocínio, porém dessa vez não por parte do fabricante da aeronave, e sim 

por parte da companhia aérea. O objetivo é o mesmo, definir as variáveis que devem 

compor a equação que resultará na quantidade de combustível que cada aeronave deve 

ter para realizar um determinado voo. Nesse caso, a aérea considera, por exemplo, o 

número de passageiros a bordo, o peso das bagagens, o peso da carga comercial que 

também será transportada, as refeições de cada passageiro e da tripulação, além de 

considerar como já dito acima, os aeroportos alternados (BLOG DA GOL, 2015). 
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Figura 14: Quantidade de combustível para as companhias aéreas (fonte: BLOG DA GOL, 2015) 

 

Neste estudo de caso, a quantidade mínima de combustível de aviação para 

realizar o menor e mais frequente voo da companhia aérea a partir de Congonhas (CGH) 

foi calculado pelo departamento de Operações como seis mil quilos de querosene.  

 A partir do momento em que uma aeronave estaciona para iniciar o desembarque 

de passageiros, equipes de abastecimento de refeições, limpeza, manutenção corretiva e 

reabastecimento de combustível já estão posicionadas para iniciar os procedimentos 

necessários para a aeronave realizar o próximo voo, porém, o tempo é um fator crucial e 

nenhum desses processos pode falhar. A etapa de reabastecimento com combustível da 

aeronave é a mais extensa das citadas e por isso é a mais estressante para os funcionários 

executantes devido ao curto intervalo de tempo disponível (SHACKEL; KLEIN, 1976). 

O processo de reabastecimento de combustível de aeronaves acontece no pátio 

dos aeroportos usualmente através de caminhões tanque enquanto o avião está 

estacionado e os passageiros estão desembarcando e, em seguida, outro grupo está 

embarcando. A grande parte deste tempo é utilizada para realizar o reabastecimento de 

combustível da aeronave, porém, eventuais alterações nesse processo aumentam as 

chances do reabastecimento não terminar a tempo e causar atrasos em relação ao horário 
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do voo. Esses atrasos geram insatisfações para os clientes e a cobrança de multas e 

penalidades (BABIC, 1987). 

As companhias aéreas começaram a dar mais atenção aos impactos dos atrasos de 

voo quando foram obrigadas a divulgar essas estatísticas, somente no ano de 1999 os 

atrasos somaram 22,5 milhões de minutos nos Estados Unidos resultando em custos de 

3,2 bilhões de dólares, equivalente a 27% dos lucros naquele ano. O abastecimento de 

combustível, juntamente com outros eventos que acontecem em solo, como o embarque 

de passageiros, acomodação de bagagens e manutenções não programadas, são os 

principais fatores que resultam em atrasos de voo (MULLER; CHATTERJI, 2002). 

Este mesmo cenário quanto a obrigação de divulgar as estatísticas de atrasos de 

voo vem se tornando uma realidade para as companhias aéreas brasileiras, desde a 

atualização de algumas normas regulamentadoras pela ANAC em 2014, as aéreas 

possuem metas de pontualidade dos seus voos e, caso não as cumpram, punições como a 

não concessão de slots ou perda de slots já concedidos estão previstas. Porém este 

processo ainda está amadurecendo, uma vez que ele somente é aplicável para alguns 

aeroportos, como por exemplo o de Congonhas, abordado neste estudo (ANAC, 2014). 

P3: é possível reduzir a quantidade e o tempo médio dos atrasos de voo no 

processo de abastecimento de aeronaves.  
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

  

Neste capítulo estão descritos os métodos de pesquisa adotados para a realização 

deste trabalho com o intuito de proporcionar uma interpretação clara dos passos que foram 

dados, bem como a forma como foram conduzidos. Este trabalho adotou os seguintes 

passos: definição do problema, delineamento da pesquisa, coleta de dados, análise de 

dados e composição, apresentação do resultado, como podem ser melhor observados na 

Figura 15 (YIN, 2015). 

 

 

Figura 15: As fases de um estudo de caso (fonte: adaptado de Yin, 2015). 

 

 A primeira parte deste capítulo está constituída por meio de uma revisitação do 

problema de pesquisa já definido e os procedimentos que fundamentaram a revisão da 

literatura. A segunda etapa expõe os métodos de pesquisa adotados que estruturam este 

estudo de múltiplos casos, o terceiro passo explica que a coleta de dados foi realizada 

utilizando entrevistas semiestruturadas, pessoalmente, in loco e por meio de observações 

direta. Além disso, a terceira etapa explica que o Caso 1 foi um piloto que permitiu testar 

os instrumentos de coletas de dados e realizar ajustes. O quarto passo foi a análise de 

dados onde está presente a explicação de como foi desenvolvida a análise de cada caso, 

ou intracaso, e análise entre os dois casos, ou intercasos. Por fim, o quinto e último passo 

ficou para ser apresentado no próximo capítulo. A Figura 16 apresenta com mais detalhes 

os passos três e quatro a fim de evitar dúvidas em uma parte tão importante deste estudo 

(YIN, 2015). 
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Figura 16: Detalhamento das etapas três e quatro da metodologia adotada neste estudo (fonte: o autor) 

 

3.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

A definição do problema de pesquisa é a etapa mais importante no processo de 

investigação e a sua correta construção garante uma melhor fluidez para as próximas fases 

(YIN, 2015). 

A definição do problema orienta por onde começar a investigação, desta forma, a 

pesquisa será desenvolvida mais direcionada e delimitada, permitindo a criação de 

pressupostos teóricos e explícitos determinando claramente o que necessita ser pesquisa 

(MILES; HUBERMAN, 1994). 

Neste trabalho o problema de pesquisa foi desenvolvido no capítulo introdutório 

e resultou na seguinte pergunta de pesquisa: A aplicação do Seis Sigma no processo de 

abastecimento de combustível de aeronaves é capaz de reduzir o tempo médio de atrasos 

de voo e dessa forma melhorar a qualidade do serviço das companhias aéreas estudadas? 

Caso 1
Teste-piloto

Caso 2

1 2

1 2
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Com a necessidade de se verificar de modo empírico o problema de pesquisa, foi 

realizada uma revisão da literatura existente nas bases Proquest, Ebsco, Capes, Scielo, 

Science Direct, Scopus e Emerald. As buscas foram realizadas em dois idiomas, 

português e inglês. As palavras utilizadas, respectivamente em português e inglês, foram: 

“reabastecimento de aeronaves” e “refuelling aircraft”; “combustível de aeronaves” E 

“Seis Sigma” e “fuel aircraft” AND “six sigma”; “combustível de aviação” e “Seis 

Sigma” e “fuel aviation” AND “six sigma”; “aeronave” E “Seis Sigmas” e “aircraft” AND 

“six sigma”; “aviação” E “Seis Sigma” e “aviation” AND “six sigma”. Foram 

identificados 22 artigos que tinham algum tipo relacionamento com esta pesquisa, o 

critério de seleção foi a presença de alguma empresa aérea no artigo e a aplicação do Seis 

Sigma ou que o foco do artigo fosse melhorar algum processo que envolvesse o 

combustível de aviação. Porém, por não estarem alinhados com o problema de pesquisa 

identificado, foram desconsiderados, por exemplo, artigos que possuíam como foco 

apresentar novos biocombustíveis e seus benefícios e artigos que abordavam o processo 

de reabastecimento de aeronaves em voo, prática presente na doutrina militar. 

 

3.2. DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 O desenvolvimento deste trabalho foi possível devido ter sido adotada uma 

abordagem de natureza combinada, ou seja, tanto qualitativa quanto quantitativa. A 

pesquisa considerou as informações numéricas para fundamentar os seus pressupostos e 

os aspectos subjetivos que permite analises mais complexas para orientar os seus meios, 

como a pesquisa bibliográfica (YIN, 2015). 

 O intuito de utilizar a conjunção das duas abordagens é a necessidade de reduzir 

as distâncias entre a teoria e os números, permitindo dessa maneira que o pesquisador 
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observe os dados sob a ótica de alguém dentro da organização, porém sem prejudicar o 

contexto da literatura e as ações práticas implantadas pelas empresas (BRYMAN, 1989). 

 Quantos aos fins, este estudo tem como classificação o de ser uma pesquisa 

exploratória e descritiva, uma vez que procura identificar as diversas formas de 

manifestações do problema e descreve-lo por meio de diferentes pontos de vista, além de 

permitir uma maior familiaridade entre o pesquisador e o assunto estudado uma vez que 

o tema em questão foi pouco explorado e auxilia dessa forma que futuras pesquisas 

possam se desenvolver por este mesmo caminho (EISENHARDT, 1989). 

 Além de ser tipificada como uma pesquisa exploratória e descritiva, este estudo 

também pode ser categorizado como organizacional, visto que trata sobre questões das 

organizações com uma visão rica, holística e real, como também, pesquisas do tipo 

organizacional podem ser realizadas por meio do método de estudo de caso (BRYMAN, 

1989). Além de organizacional, esta é uma pesquisa aplicada visto que busca analisar a 

resolução um problema encontrado no mundo real gerando conhecimento para as áreas 

acadêmica e empresarial (KARLSSON, 2009). 

O método adotado foi indutivo devido ter sido feita uma constatação em cima dos 

dados coletados para inferir uma verdade não contida nas partes examinadas, ou seja, que 

a relação entre os fatos estudados refletisse a realidade e não somente uma semelhança 

acidental. O método dedutivo não foi escolhido pois este estudo não teve por objetivo 

desenvolver argumentos matemáticos (EISENHARDT; GRAEBNER, 2007). 

 Quanto a utilização do método, foi adotado o estudo de caso, este é adequado para 

assuntos amplos e complexos, porém ainda pouco explorados devido a oportunidade de 

apresentar novos achados na realidade práticas das organizações. Ademais, o estudo de 

caso também permite suportar proposições quando os conhecimentos existentes são 

insuficientes ou mesmo quando a realidade a ser estudada somente ocorre em 
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determinado cenário. Dessa forma, este trabalho se caracteriza como sendo um estudo de 

múltiplos casos, uma vez que assim, este se torna mais convincente do que um estudo de 

caso único (YIN, 2015). 

 Os estudos de casos podem ser únicos ou de múltiplos casos, os únicos são mais 

considerados em estudos com foco em inovação, conhecimentos pouco ou ainda não 

explorados e situações relevantes que no momento da pesquisa não constituía material o 

suficiente para um estudo de múltiplos casos. Estudo de casos únicos são normalmente 

pioneiros no tema pesquisado, porém este método requer um argumento forte que 

justifique a sua escolha (YIN, 2015). 

 Por sua vez, estudo de múltiplos casos partem de ao menos dois casos e seguem a 

lógica da replicação. Ao considerar que um trabalho inovador com resultados 

significativos que utilizou um estudo de caso único para demonstrar os seus resultados, a 

prioridade do trabalho subsequente passa a ser a replicação dessa descoberta por meio de 

um segundo, terceiro ou até mais experimentos (YIN, 2015). A seguir, o autor explica as 

vantagens de se ter ao menos dois casos em um estudo. 

A primeira palavra de conselho é que, embora todos os projetos 

possam levar a estudos de caso bem-sucedidos, quando você tiver 

a opção os projetos de múltiplos casos podem ser preferidos aos 

projetos de caso único. Se você puder fazer até mesmo um estudo 

de caso de dois casos, suas chances de realizar um bom estudo de 

casos serão melhores do que com o uso do projeto de caso único. 

Os projetos de caso único são vulneráveis no mínimo porque você 

terá apostado todas as suas fichas em um só número. Mais 

importante, os benefícios analíticos de ter dois casos podem ser 

substanciais (YIN, 2015, p. 67). 

 

 A escolha do pesquisador quanto a quantidade de casos a serem desenvolvidos é 

fundamentada em um julgamento discricionário e, portanto, não seguirá nenhuma 

fórmula. Dessa forma, cabe ao pesquisador analisar e provar que dois ou três casos são 

os suficientes, ou mesmo são os possíveis a serem realizados neste momento, como 

também, analisar e provar que um estudo com poucas replicações não traria o grau de 



61 
 

certeza que o tema necessita, cabendo ao pesquisador desenvolver, por exemplo, cinco 

ou seis casos (YIN, 2015). A seguir, o autor auxilia os pesquisadores a desenvolver uma 

forma de pensamento que permita identificar quantos casos podem ser considerados em 

cada estudo. 

Desenvolva algumas ideias preliminares sobre um caso para seu 

estudo de caso. Alternativamente, enfoque um dos estudos de caso 

único apresentados nos quadros neste livro. Em qualquer das 

situações, pense agora em um caso associado que possa 

suplementar o caso único. De que maneira os achados do caso 

associado poderiam suplementar os do primeiro caso? Os dados do 

segundo caso poderiam preencher a lacuna deixada pelo primeiro 

caso ou responder melhor a alguns defeitos óbvios ou críticas do 

primeiro caso? Os dois casos juntos compreenderiam um estudo de 

caso mais forte? Poderia um terceiro caso tornar os achados ainda 

mais vigorosos? ” (YIN, 2015, p. 68). 

 

Os estudos de múltiplos casos com quatro a dez replicações podem ser 

considerados como pesquisas que buscam a identificação de um padrão, enquanto os 

estudos de múltiplos casos com poucos casos, dois por exemplo, podem ser considerados 

como replicações literais (YIN, 2015). Portanto, pode-se considerar que a quantidade de 

casos não define a qualidade da pesquisa, e sim que a qualidade da pesquisa parte do 

desenvolvimento de uma rica estrutura teórica para garantir os procedimentos de 

replicação. 

Este estudo considerou que dois casos seriam o suficiente para galgar o argumento 

forte necessário que justifique o trabalho, considerando a ausência de estudos que 

poderiam servir como base para uma replicação literal, porém também considerando a 

viabilidade de realizar a pesquisa e o acesso às empresas consideradas. 

 Além da parte metodológica, da parte teórica, vale destacar que no Brasil há quatro 

grandes companhias aéreas que dominam praticamente a totalidade dos voos domésticos, 

algo acima dos 99% do mercado, são elas, em ordem alfabética, Avianca, Azul, Gol e 

Latam. A Figura 17 revela como o ano de 2015 ficou configurado, confirmando que as 
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duas maiores aéreas representam juntas mais de 70% dos passageiros transportados no 

ano, ou seja, mais de 66 milhões de pessoas (ABEAR, 2016c). 

 

 

Figura 17: Participação de mercado das companhias aéreas brasileiras por meio de voos domésticos em 

2015 (fonte: adaptado de ABEAR, 2016c). 

 

 Portanto, por somente existir quatro grandes companhias aéreas no país e pelas 

duas maiores representarem uma parcela tão elevada do mercado, será considerado essas 

duas empresas para a composição do método de múltiplos casos e, dessa forma, obter-se 

um resultado que reflita a realidade de todas as companhias aéreas que operam voos 

domésticos no Brasil. 

3.3. COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados deve ser constituída por múltiplas fontes de evidências 

secundárias e primárias. A combinação das informações obtidas das diversas fontes 

permite que seja feito a triangulação dos dados a fim de evitar distorções, permitindo 

dessa forma a produção de resultados mais estáveis e confiáveis (YIN, 2015). 

Esta pesquisa optou por coletar os seus dados por meio de observações em campo, 

entrevistas semiestruturadas, análise de documentos, analise de informações disponíveis 
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em sistemas eletrônicos, além de considerar a impressão obtida pelo pesquisador no 

momento e durante as suas inserções no campo de estudo (YIN, 2015). 

 Portanto, foram realizadas aproximadamente vinte visitas em cada uma das duas 

maiores companhias aéreas do Brasil, porém, com o intuito de preservar as imagens 

dessas empresas e não instigar a construção de opiniões diferentes dos propósitos deste 

estudo, os nomes das mesmas não serão relevados. Dessa maneira, elas serão 

categorizadas como Caso 1 – Companhia Aéreas 1 e Caso 2 – Companhias Aérea 2. 

 A análise documental foi realizada durante as visitas por meio de impressos e 

sistemas eletrônicos baseando-se em normas específicas do setor, instruções de trabalho, 

base de dados numéricos, indicadores de desempenho gerados por cada empresa, 

documentos de troca de turno e relatórios de envio obrigatório para a ANAC. Mesmo as 

duas empresas não utilizando os mesmos sistemas eletrônicos para armazenagem e 

controle das informações numéricas e redigirem as suas instruções de trabalho conforme 

as suas particularidades, a elevada regulamentação do setor permite identificar as 

características obrigatórias que ambas as empresas devem seguir e as características 

específicas de cada uma, aquelas que as tornam únicas. 

 As entrevistas são umas das fontes de informações mais importantes para o estudo 

de casos, são conversas guiadas e comumente são conduzidas de forma espontânea, 

porém se deve ter o cuidado com A natureza pessoal. Este estudo utilizou entrevista em 

profundidade com o intuito de desenvolver o entrevistado para que o mesmo se sinta à 

vontade para propor os seus próprios insights sobre determinadas ocorrências (YIN, 

2015). 

 Foram realizadas observações diretas no processo de abastecimento de 

combustível de aeronaves a fim de identificar comportamentos relevantes e as condições 

dos elementos externos que compõe o ambiente estudado. Uma das principais vantagens 
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de se utilizar a observação direta é o fato de posicionar o pesquisador no campo, para que 

este tenha o mesmo ponto de vista da pessoa que executa o trabalho estudado (YIN, 2015). 

 A coleta de dados foi realizada pelo líder do projeto de cada uma das empresas e 

acompanhada pessoalmente pelo pesquisador. Como já mencionado antes, foi mantido 

sigilo quanto aos nomes das empresas, mas também foi mantido sigilo quanto aos nomes 

dos funcionários observados em campo ou mesmo aqueles que foram entrevistados, 

apenas sendo exibido os cargos da cada um deles, ou seja, todos os nomes de funcionários 

aqui apresentados são fictícios. Isto foi acordo ainda durante a primeira visita na primeira 

empresa para deixar os funcionários que seriam acompanhados mais confortáveis com a 

presença do pesquisador, além disso, todas as informações aqui presentes foram antes 

apresentadas para todos os funcionários envolvidos. 

 O caso de cada empresa durou aproximadamente dois meses, onde a maior parte 

desse tempo foi empenhada para a realização das observações em campo, uma vez que 

foi necessário a observação em dois diferentes turnos, início da manhã e início da noite. 

Os momentos entre os turnos, início da manhã e início da noite, foram utilizados para a 

realização das coletas de dados oriundas de outras fontes que não a observação em campo 

a fim de maximizar o tempo das visitas. Para auxiliar o planejamento da coleta de dados 

e a apresentação para os responsáveis pelo processo de abastecimento de aeronaves de 

cada empresa, foi proposto um modelo de cronograma. Vale destacar que somente foi 

possível adotar um cronograma tão extenso devido ter sido considerado duas companhias 

aéreas para compor o método de múltiplos de casos. A Figura 18 apresenta tal proposta 

de cronograma e encontra-se presente no Apêndice 2 deste trabalho num tamanho maior 

para que seja possível uma análise mais detalhada. 
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Figura 18: Proposta de calendário para cada estudo de caso (fonte: o autor) 

 

 As duas empresas estudadas possuem um organograma semelhante que pode ser 

observado na Figura 19, dessa maneira as entrevistas foram realizadas na sede das duas 

companhias aéreas no aeroporto de Congonhas com o Gerente de Manutenção de Linha, 

Coordenador ou Supervisor de Manutenção de Linha, Líderes de Turno e Mecânicos de 

Manutenção Aeronáutica que foram observados, também foram entrevistados 

pontualmente funcionários dos departamentos de Qualidade e Suporte Técnico com o 

objetivo de verificar os procedimentos operacionais e as normas homologadoras. 
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Figura 19: Organograma da manutenção de linha – trânsito (fonte: o autor) 

 

Cabe esclarecer que antes da realização das entrevistas, as mesmas foram todas 

agendadas previamente e uma breve apresentação com a proposta do estudo e o roteiro 

foram enviadas por e-mail e posteriormente apresentadas pessoalmente pelo pesquisador 

antes de iniciar as observações a campo. Nessa mesma reunião inicial também foram 

apresentados os protocolos de pesquisa. Como a totalidade das entrevistas encerraram 

antes da observação direta, dúvidas remanescentes foram sanadas durante as visitas nas 

empresas, mesmo assim foram disponibilizados para todos os envolvidos o endereço de 

e-mail e o número de telefone do pesquisador. 

A elaboração do protocolo de pesquisa consiste no detalhamento dos instrumentos 

de coleta e informações quanto a sua aplicação, norteando o pesquisador e não permitindo 

que o mesmo fuja da questão de pesquisa (GIL, 2009). 

 O protocolo de pesquisa para coleta de dados tem como base o formulário de 

pesquisa disponível no apêndice deste trabalho e está dividido nos seguintes blocos: 

 Bloco 1: Esta seção contém as informações referente aos dados da empresa 

e do entrevistado, sendo eles: empresa, cargo do respondente, tempo de 

experiência, entre outras informações do gênero. 

 Bloco 2: Neste bloco está presente o formulário utilizado para a coleta dos 

dados tanto em campo quanto por meio de sistemas eletrônicos. Este 

formulário é a base para o desenvolvimento dos relatórios estatísticos. 

 Bloco 3: Neste bloco está presente o guia de observação em forma de 

perguntas utilizado para auxiliar e lembrar o líder do projeto e o 

pesquisador dos pontos importantes durante a execução do processo de 

abastecimento de combustível das aeronaves. 
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O Quadro 6 a seguir permite observar alguns dos dados que foram coletados por 

meio de cada um dos blocos do protocolo de pesquisa. 

 

Quadro 6 – Exemplos de dados coletados 

Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 

Nome do entrevistado Quantidade de combustível Conhecimento do mecânico 

Cargo Duração do atraso de voo Condições do caminhão 

Tempo de experiência Mecânico responsável Utilização de EPIs 

Formação Prefixo da aeronave Aferição do medidor 

Participação no processo Dia da semana Condições climáticas 

Fonte: o autor 

 

Por ser uma pessoa externa, o pesquisador somente pode ir a campo para 

acompanhar a coleta de dados uma vez que obteve a autorização permanente válida por 

dois anos expedida pela administradora aeroportuária de Congonhas, no caso, a 

INFRAERO. Além disso, foi necessário durante todo o tempo presente no pátio de 

aeronaves a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) obrigatórios. 

Uma vez em campo, o líder do projeto e o pesquisador utilizaram uma prancheta 

com os documentos dos três blocos apresentados acima impressos.  A coleta de dados 

numéricos por meio do formulário presente no bloco dois foi possível devido a utilização 

de um cronómetro e a leitura do medidor de vazão presente na unidade abastecedora. 

A elaboração de um questionário de pesquisa para realizar a coleta de dados em 

campo é importante para organização das informações coletadas, padronização do que 

deve ser anotado a fim de não se esquecer nada a cada nova observação, garantir 

transparência e idoneidade na coleta de dados e posteriormente permitir a comparação 

dessas informações de cada caso e entre os casos estudados (KARLSSON, 2009). 

Todos os documentos do protocolo de pesquisa contaram com a ajuda de dois 

especialistas em manutenção de companhias aéreas, ambos tinham idoneidade em relação 
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as duas empresas estudadas. Mesmo assim, foi realizado um teste-piloto na empresa 

intitulada Caso 1 com o intuito de verificar os instrumentos de coletas de dados e se 

necessário realizar ajustes para aplica-los novamente na empresa nomeada como Caso 2. 

O estudo de caso piloto contribui no sentido de refinar os procedimentos de 

pesquisa em relação a coleta de dados e ao conteúdo a ser seguido, uma vez que o caso-

piloto é mais formativo, auxiliando o pesquisador a desenvolver linhas conceituais 

relevantes sobre o projeto de pesquisa (YIN, 2015). 

A companhia aérea selecionada para a pesquisa-piloto foi identificada como Caso 

1 devido a conveniência de acesso do pesquisador e convivência com as pessoas que 

trabalham e até mesmo executam o processo estudado. Estes critérios são considerados 

como fatores chaves para a seleção da empresa que realizará o teste-piloto (GIL, 2009). 

Os entrevistados disseram que as perguntas foram claras e objetivas, porém que 

somente profissionais técnicos e com tempo de experiência na função e na empresa 

conseguiriam dar respostas completas e que refletissem a realidade. Quando questionados 

a respeito do tempo de experiência e de empresa, chegou-se ao denominador comum de 

dois anos. 

 

3.4. ANÁLISE DE DADOS 

 

 Os dados coletados foram analisados por meio de duas técnicas, visto que foi 

considerado método de estudo de múltiplos casos, permitindo dessa maneira, estudo 

comparativos, proporcionando a lógica para verificar resultados contrastantes (YIN; 

2015). 

As duas técnicas consideradas foram a análise intracasos que proporciona 

profundidade de análise dos dados coletados em cada um dos casos e a análise intercasos 
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que proporciona a comparação das descobertas e constatações dos diferentes casos 

estudados, assegurando, uma boa estruturação do método adotado (MILES; 

HUBERMAN, 1994). 

A codificação das informações coletadas por meio da marcação de parágrafos, 

frases ou mesmo palavras é uma das práticas adotadas na etapa de análise dos dados e 

que auxilia o pesquisador durante a elaboração dos resultados (MILES; HUBERMAN, 

1994). Uma das formas foi a utilização do diagrama de causa e efeito, também conhecido 

como espinha de peixe, Ishikawa ou 6M, que é recomendável para a discussão e 

identificação de causas potencias e da causa raiz de um problema, ele é composto por seis 

categorias distintas, sendo elas: máquina, método, mão de obra, material, meio ambiente 

e medida (MARTINS; LAUGENI, 2005). 

Durante a coleta dos dados muitas informações sem grande relação com o 

contexto são incluídas nas anotações do pesquisador, porém posteriormente são 

descartadas sem prejuízos para o resultado do estudo. Essa técnica é conhecida como data 

reduction, ou em português, redução dos dados e permite que a análise seja composta 

apenas pelas informações essenciais para se alcançar os objetivos de pesquisa definidos 

(MILES; HUBERMAN, 1994). 

Após analisar e categorizar os dados coletados de cada empresa, os mesmos foram 

tabulados em uma matriz com o intuito de realizar as análises intracasos, ou seja, por 

meio do caso de cada companhia aérea. Esse tipo de análise aumenta a compreensão dos 

fatos observados durante e após a coleta dos dados (MILES; HUBERMAN, 1994). 

 A partir do momento em que os estudos das duas análises intracasos estavam 

finalizados, foi estabelecida a análise intercasos dos dados coletados, ou seja, a análise 

comparativa entre os dois casos. Essa análise permite a explicação de maneira 

compreensível visto que ao utilizar uma matriz para desenvolver as análises, torna-se 
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possível realizar o cruzamento das informações com o intuito de chegar as constatações 

relevantes para a pesquisa (MILES; HUBERMAN, 1994). 

 Além da utilização de matrizes, este estudo contou com a aplicação do t de Student 

para verificar a possibilidade de aceitação do novo modelo em detrimento do antigo. De 

acordo com Privitera (2014), é necessário consultar o valor do t teórico nas tabelas e 

calcular o valor do t prático por meio da Equação 2 a seguir. 

 

𝑡 =
𝑋𝑏𝑎𝑟−𝑌𝑏𝑎𝑟

√
𝑆𝑥2+𝑆𝑦2

𝑛∗(𝑛−1)

     (2) 

 

 Este estudo também contou com a aplicação do CEP. A construção de um gráfico 

de CEP é realizada pela coleta unitária dos eventos, neste caso, cada abastecimento. Os 

dados são postos em um gráfico de distribuição onde são apresentados juntamente com 

os seus limites, neste caso, apenas com o LSC, pois quanto menor for a duração do atraso 

de voo, melhor. A aplicação desse gráfico para os dois casos estudados permite a 

comparação dos resultados contribuindo para a análise intercasos. 

 A comparação dos resultados antes e depois da mudança também foi realizada por 

meio da aplicação da Equação 3 abaixo que visa identificar qual foi a porcentagem de 

melhoria no processo de abastecimento em relação a redução do tempo médio dos atrasos 

de voo. 

 

𝑃 = 100 ∗ (
𝑋𝑏𝑎𝑟−𝑌𝑏𝑎𝑟

𝑋𝑏𝑎𝑟
)    (3) 
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 Contudo, também foi realizada mais uma comparação dos resultados antes e 

depois da melhoria por meio da Equação 4 a seguir, dessa vez, o foco foi a redução da 

quantidade de atrasos de voo cuja a duração foi inferior a quinze minutos. 

 

𝑃15 = 100 ∗ (
𝑋>15𝑚𝑖𝑛−𝑌>15𝑚𝑖𝑛

𝑋>15𝑚𝑖𝑛
)    (4) 

 

A comparação das descobertas dos diferentes estudos de caso por meio da 

triangulação dos dados coletados permite verificar semelhanças e discrepâncias 

peculiares do processo de abastecimento de aeronaves de cada uma das companhias 

aéreas estudadas (YIN, 2015). 

A Figura 20 permite visualizar com mais nitidez a composição das análises 

intracasos e intercasos. 

 



72 
 

 

Figura 20: Análise intracasos e intercasos (fonte: adaptado de Miles; Huberman, 1994) 

 

 O estudo deve ser claro e transparente, confiável e válido, além de bem 

estruturado, garantindo dessa forma a futura replicação do mesmo. Esses atributos 

melhoram a confiabilidade da pesquisa e permitem que, por exemplo, os procedimentos 

para realizar-se a coleta de dados sejam repetidos de forma que apresente os mesmos 

resultados deste trabalho (YIN, 2015). 

 

3.5. MÉTODOS ADOTADOS PARA MELHORAR NA PRÁTICA O PROCESSO DE 

ABASTECIMENTO DE AERONAVES 
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Antes de a aeronave pousar, os Mecânicos já possuem algumas informações 

prévias como o horário previsto para o pouso e a posição prevista que a torre irá 

encaminhar a aeronave, caso o Comandante tenha identificado algum problema durante 

o voo que necessite de uma ação de manutenção durante o trânsito, o mesmo comunica o 

Mecânico via radio. Dependendo da pane, a própria aeronave por meio de seus sistemas 

eletrônicos, comunica automaticamente a equipe de manutenção que há um problema que 

requer uma intervenção assim que a mesma pousar. A Figura 21 auxilia o entendimento 

deste cenário. 

 

 

Figura 21: Informações enviadas para a Manutenção antes do pouso da aeronave (fonte: o autor) 

 

Durante o desembarque de um grupo de passageiros e o embarque de um novo 

grupo ocorrem as operações de solo, podendo acontecer a troca das tripulações técnicas 

e comerciais, respectivamente Comandantes e comissários, o abastecimento do catering 

que compõe o serviço de bordo, as refeições dos passageiros e das tripulações, o 

desembarque das bagagens e cargas no destino de chegada e o embarque das bagagens e 

cargas que irão para o próximo destino, também ocorrem ações de manutenção que 

podem liberar ou não a aeronave para voo, como por exemplo, perda de pressão pela porta 
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de embarque frontal, ou ações de manutenção relacionadas ao conforto dos passageiros, 

como por exemplo, ajuste no cabo de reclino de uma das poltronas, e por fim, o 

abastecimento de combustível da aeronave. 

Contudo, todos esses processos podem apresentar problemas e desencadear 

atrasos na decolagem prevista, porém é usualmente considerado como fator principal para 

o atraso aquele item que apresenta a maior duração e extrapola o tempo estimado, ou 

mesmo o item que termina por último, quando todos os outros foram concluídos conforme 

o planejado. A Figura 22 ilustra um exemplo do que pode ocorrer para que um atraso de 

voo aconteça. 

 

 

Figura 22: Fatores que podem resultar em atrasos de voo (fonte: o autor) 

 

 Nesse exemplo, embora o abastecimento de combustível da aeronave seja o fator 

que apresente a maior duração, este não resultou em atraso, o fator principal que 
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desencadeou o atraso do voo foi a necessidade de trocar a tripulação técnica e comercial. 

Vale destacar que a identificação do motivo de atraso de cada voo é discutida em reuniões 

que contam com a presença de todos os departamentos envolvidos, assim sendo, um 

atraso causado por problemas no processo de abastecimento de combustível, por 

exemplo, passa pelo crivo de vários especialistas até que seja definido o mesmo como 

fator crítico do determinado atraso em discussão. 

 Um plano de coleta de dados, neste caso, teve como objetivo atender os sete dias 

da semana e os dois turnos de maior movimento do aeroporto, o turno da manhã, também 

conhecido como turno alfa, e o turno do início da noite, também conhecido como turno 

eco. A Figura 23 ilustra o funcionamento dos turnos. 

 

 

Figura 23: Turnos do trânsito (fonte: o autor) 

 

 O desenvolvimento de um plano de coleta de dados robusto passa pela verificação 

da capacidade do sistema de medição de monitorar o processo estudado e para tanto, 

devem ser considerados os critérios de repetitividade e reprodutibilidade. Para avaliar a 

repetitividade do sistema de medição é necessário medir repetidamente o mesmo 

processo, portanto, o acompanhamento do processo de abastecimento de combustível foi 

realizado durante dez dias não consecutivos com o intuito de contemplar todos os dias da 

semana, além de, como já dito, com funcionários de dois diferentes turnos. Para avaliar a 
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reprodutibilidade do sistema de medição é necessário medir mais de um mesmo evento 

do mesmo processo, neste caso, ao longo dos dez dias de medição, foram consideradas 

dez medições por dia, isso apenas para mapear o antes da implantação do projeto, após a 

implantação das ações, as mesmas medições foram realizadas por também dez dias, 

garantindo dessa forma, a reprodutibilidade (MSA, 2010). 

 A coleta de dados por meio da observação do processo de abastecimento de 

combustível de aeronaves foi desenvolvida considerando cinco voos aleatórios que 

necessitaram de abastecimento de combustível no turno alfa e outros cinco voos no turno 

eco, portanto, foram coletados dez voos por dia e cem voos no total dos dez dias, isso 

somente para a medição antes da implantação do projeto, após a tomada de ações, todo 

esse procedimento foi repetido. A Figura 24 exemplifica como foi realizada a coleta de 

dados. 

 

 

Figura 24: Como será realizada a coleta de dados (fonte: o autor) 

 

 O objetivo de desenvolver uma medição antes e outra depois da tomada de ações 

foi para verificar a eficácia da implantação do projeto, ou seja, a redução da quantidade 

de atrasos de voo devido problemas no abastecimento das aeronaves com combustível. 

Durante o mapeamento do processo e das entrevistas, foi citado por algumas pessoas, 

incluindo o Coordenador da manutenção de linha e, neste caso, líder do projeto, que não 

havia um padrão definido e normatizado que abordasse de uma forma minuciosa a 
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realização do abastecimento de combustível, visto que ninguém enxergou essa 

necessidade. 

 Como o processo de abastecimento de combustível é iniciado pela informação da 

quantidade necessária que se deve abastecer uma determinada aeronave e esta informação 

é oriunda de um departamento externo à Diretoria de Manutenção, foi citado por alguns 

Mecânicos que existe uma boa prática de não aguardar a informação do DOV e, durante 

o contato inicial com o Comandante, confirmar a necessidade de abastecimento e iniciar 

o processo com a quantidade mínima requerida para realizar o menor voo da companhia 

aérea. 

O menor voo da empresa saindo de Congonhas é também o voo mais comum, a 

ponte aérea com destino para o aeroporto de Santos Dumont (SDU) no Rio de Janeiro 

ocorre a cada 30 minutos aproximadamente e totaliza cerca de 30 voos diários, isso 

corresponde a mais de 30% das decolagens da empresa partindo de CGH. Porém essa boa 

prática nunca foi normatizada, nem documentada e muito menos instruída nos 

treinamentos iniciais dos Mecânicos e, logicamente, não é uma prática adotada pelos 

demais da equipe. 

Vale ressaltar que o departamento de Operações trabalha com toda a malha aérea 

da empresa, ao menos cem aeronaves realizam voos domésticos diariamente, além de 

caber ao tal departamento analisar as solicitações de toda a empresa e alterar, se julgar 

necessário, que determinada aeronave, embora estivesse programada para, por exemplo, 

assumir voo para Manaus, que execute a perna para Brasília e fique por lá, visto que é 

necessário fazer alguma manutenção programada que requer uma peça que está nesse 

novo destino. 
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Esse exemplo demonstra uma das inúmeras variáveis que acontecem todos os dias 

e pode resultar na demora da documentação que informa a quantidade de combustível 

chegar para o Mecânico. A Figura 25 auxilia o entendimento deste complexo cenário. 

 

 

Figura 25: Envolvidos no processo de abastecimento de combustível (fonte: o autor) 

 

Dessa maneira, o novo método considera que as aeronaves seriam abastecidas com 

um total de seis mil quilos de combustível antecipadamente, por exemplo, o necessário 

para realizar o voo entre CGH e SDU. Esta etapa concluída, o prestador de serviço pararia 

o abastecimento e aguardaria a próxima instrução vinda do Mecânico responsável. 

O Mecânico por sua vez permaneceria aguardando a informação de quanto de 

combustível é necessário para aquela aeronave e, uma vez confirmado via documentação 

entregue pelo DOV, orientaria o prestador de serviço. A Figura 26 complementa o 

entendimento deste novo método. 
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Figura 26: Proposta de abastecimento em duas etapas (fonte: o autor) 

 

Logo, foi possível comparar este processo antes e depois da mudança, ou seja, a 

execução do abastecimento de combustível como é realizada atualmente, aguardando a 

informação chegar para iniciar, e depois da mudança, a execução do abastecimento de 

combustível em duas etapas, com a quantidade mínima e, se necessário, completando com 

o restante de combustível. 
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4. RESULTADOS DOS ESTUDOS DE CASOS 

 

 Em função do objetivo geral deste trabalho ser analisar a aplicação do Seis Sigma 

no processo de abastecimento de combustível das aeronaves para mitigar a quantidade de 

atrasos por meio de um estudo de múltiplos casos, este capítulo foi estruturado em três 

etapas, sendo a primeira etapa a análise intracaso  e resultados da Companhia aérea 1, 

vulgo Caso 1, a segunda etapa a análise intracaso e resultados da Companhia aérea 2, 

vulgo Caso 2, e a terceira etapa a análise intercasos e resultados dos dois casos 

apresentados nas duas etapas anteriores. A Figura 27 ajuda a compreender a forma como 

este capítulo foi desenvolvido. 

 

Figura 27: As três etapas do quarto capítulo (fonte: o autor) 

 

 Os estudos de casos serão desenvolvidos considerando as análises intracasos e 

intercasos, também será considerada a natureza combinada que se optou para essa 

pesquisa, ou seja, além de usar a estratégia do DMAIC como pano de fundo para sustentar 

o projeto Seis Sigma. A Figura 28 auxilia a compreender as etapas, as análises, a natureza 

e a estratégia do quarto capítulo. 
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Figura 28: As etapas, as análises, a natureza e a estratégia para os casos (fonte: o autor) 

 

4.1. CASO 1 (PILOTO) – ANÁLISE INTRACASO E RESULTADOS 

 

 A Companhia aérea 1 está sediada em São Paulo, capital, e concentra a maior parte 

dos funcionários técnicos na unidade localizada no aeroporto de Congonhas, embora 

possua outras bases com uma quantidade representativa de funcionários, no ano de 2015 

a Empresa 1 foi responsável por transportar mais de 31 milhões de pessoas com uma taxa 

de ocupação média de suas aeronaves superior a 81%, resultando desta forma em uma 

parcela de quase 37% do mercado (ABEAR, 2016c). 

 Quanto a operação da empresa como linha aérea, a mesma é realizada por meio 

de concessão outorgada pela Agência Nacional de Aviação Civil e publicada no diário 

oficial da união. A Companhia aérea 1 recebeu a sua atual concessão na data de oito de 

novembro de dois mil e onze e a mesma está válida até o dia nove de novembro de dois 

mil e vinte e um, portanto, a empresa estudada está autorizada a realizar e comercializar 

voos regulares (ANAC, 2016). 
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4.1.1. Desenvolvimento do caso 

 

 O estudo de caso foi iniciado com uma reunião entre os Gerentes de manutenção 

de linha, qualidade e suporte técnico, além do pesquisador, foi explicada a necessidade 

do pesquisador de desenvolver um estudo de caso e apresentado os objetivos que se 

pretendia alcançar, juntamente com uma proposta de cronograma e o plano de coleta de 

dados. 

Ao fim dessa reunião foi definido que a Companhia aérea 1 iria utilizar essa 

oportunidade para iniciar a implantação do Seis Sigma no processo de abastecimento de 

combustível de aeronaves e que o próximo passo seria, por parte do pesquisador, se 

preparar para iniciar o estudo de caso e, por parte da empresa, definir o líder do projeto 

Seis Sigma, bem como convocar a próxima reunião. 

Não houve problemas quanto ao entendimento da importância de realizar este 

projeto Seis Sigma, visto que a Companhia aérea 1 possui como estratégia para este ano 

reduzir as quantidades de atrasos, além do que, cabe a cada departamento apresentar um 

plano de ação atingível que demonstre os esforços que estão sendo realizados. 

 A reunião seguinte contou com a participação dos três mesmos Gerentes, além 

dos Coordenadores de manutenção de linha da base de Congonhas, de qualidade e de 

suporte técnico, juntamente com o pesquisador. Foi novamente apresentado os objetivos 

da pesquisa, os procedimentos de coleta de dados e os entregáveis, porém de maneira 

mais robusta, também foi colocado a aprovação todo o material apresentado e explicitado 

que tal caso seria o piloto, ou seja, caberia ajustes para mitigar as falhas na próxima 

replicação.  
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Ficou definido pelo corpo gerencial que o líder do projeto seria o Coordenador de 

manutenção de linha da base de Congonhas, a Figura 29 apresenta o organograma com a 

posição de cada um citado acima. 

  

 

Figura 29: Equipe do projeto piloto (fonte: o autor) 

 

Foi definido nessa mesma reunião que as entrevistas seriam realizadas mediante 

disponibilidade dos entrevistados, visto que, o pesquisador apresentou os dias e horários 

que estaria disponível na empresa, porém ficando sob responsabilidade do pesquisador a 

cobrança de realizar as entrevistas. 

Ficou sob responsabilidade do Coordenador de manutenção apresentar o 

pesquisador para os líderes de turno e explicar a importância deste trabalho para a 

empresa a fim de engajar os envolvidos, além da coleta de dados numéricos. Ficou sob 

responsabilidade dos Coordenadores de qualidade e suporte técnico apresentarem o 

pesquisador para os demais funcionários dos dois departamentos e explicar a importância 
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deste trabalho para a empresa, além de orientá-los com o intuito de ajudarem o 

pesquisador a acessar as informações que o mesmo precisar. 

 Após a constituição da equipe do projeto, todos foram conscientizados a respeito 

dos objetivos da pesquisa e da implantação do projeto Seis Sigma no processo de 

abastecimento de combustível de aeronaves por meio de um piloto, bem como uma 

introdução sobre melhoria contínua e Seis Sigma. Essas apresentações foram realizadas 

de forma informal pelo pesquisador e pelo líder do projeto. Em paralelo, ficou sob 

responsabilidade do sponsor do projeto informar o Diretor de Manutenção e, se julgasse 

necessário, evoluir essa informação até os executivos da empresa. 

 A análise deste projeto Seis Sigma permitiu identificar que este seguiu as etapas 

definidas no DMAIC e apresentadas no segundo capítulo deste trabalho, o problema, as 

justificativas e os objetivos deste estudo são os mesmos do projeto Seis Sigma, dessa 

forma o próximo passo ainda dentro da primeira etapa do DMAIC é a utilização da 

ferramenta SMART. A Figura 30 apresenta a aplicação do SMART para este trabalho. 

 

 

Figura 30: Aplicação do SMART (fonte: o autor) 
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Ainda dentro da parte inicial do projeto, a etapa da definição, por meio de uma 

visão holística é necessário enxergar todo o processo, expandindo as fronteiras físicas e 

dos organogramas para compreender quem são os fornecedores e os clientes em cada 

micro processo. Para tanto, existe a ferramenta SIPOC que já foi apresentada no capítulo 

dois, a sua confecção somente foi possível pela cooperação de diversos funcionários de 

outras Diretorias e logicamente, pelo acesso, simpatia e clareza que o líder do projeto 

possui. O SIPOC desenvolvido pode ser observado na Figura 31. 

 

 

Figura 31: Aplicação do SIPOC (fonte: adaptado de PYSDEK, 2013) 

 

 Quanto ao processo de abastecimento das aeronaves com combustível, o cerne 

deste trabalho, vale destacar que o mapeamento acima apresentado somente foi possível 
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com a observação in loco. O aeroporto de Congonhas é servido por querodutos e por 

pontos de acoplamento de mangueiras, dessa forma as prestadoras de serviço não 

precisam usar caminhões tanque, ao invés disso, o combustível é bombeado dos tais dutos 

para as aeronaves por meio de unidades abastecedoras, nesse caso, uma espécie de 

caminhão. Porém no Brasil, em aeroportos menores ainda existe os caminhões tanques 

para realizar o abastecimento das aeronaves. 

 Ainda de maneira inicial, mas já começando a segunda fase do DMAIC, medir, 

foi desenvolvido o CTQC com o intuito de migrar de um problema de difícil medição, 

neste caso, o processo de abastecimento de combustível, para uma característica deste 

problema que permite medição, como por exemplo, a duração e a quantidade de atrasos 

de voo. A Figura 32 apresenta o esquemático do CTQC desenvolvido para este projeto. 

 

 

Figura 32: A aplicação do CTQC (fonte: o autor) 

 

4.1.2. A natureza qualitativa do Caso 1 

 

A realização das entrevistas, as percepções do pesquisador, a observação em 

campo, a leitura dos documentos normativos e o acesso aos sistemas eletrônicos 

permitiram a realização de uma análise intracaso conforme apresentado por Miles e 
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Huberman (1994) para o caso da Companhia aérea 1. A presente análise contou a 

participação de membros da equipe do projeto, a mesma encontra-se nas tabelas abaixo 

que usaram como base o documento presente no bloco três do protocolo de pesquisa. Ao 

invés de apresentar uma grande tabela e posteriormente as discussões e os resultados, a 

mesma foi segmentada com o intuito de deixar as informações mais fluídas. Dessa forma, 

o Quadro 7 apresenta a análise sobre o item mão de obra. 

 

Quadro 7 – Análise qualitativa do Caso 1 sobre o item mão de obra 

 

Fonte: o autor 

 

Foi observado que os departamentos da Companhia aérea 1 são como 

compartimentos estanques, no geral os Mecânicos, líderes, a maioria dos supervisores e 

até alguns Gerentes não sabem como, por exemplo, o departamento de Operações trabalha 

quando o assunto é abastecimento de combustível das aeronaves. Ainda sobre este tópico, 

foi citado por um dos Mecânicos que a empresa deveria ter adotado uma ordem de serviço 

para esse processo com a exigência de assinaturas ou carimbos para cada etapa concluída, 

porém essa ideia aparentava somente aumentar a burocracia sem retornar uma melhora 

na qualidade do processo. 

Categoria Documentos Observações Entrevistas

1.1 e 

1.2

Conhecimento sobre 

o processo

Instruções de 

trabalho

Todos conhecem o processo dentro da dir. 

Manutenção, porém poucos conhecem como 

funciona nas outras diretorias

A empresa não adotou uma 

ordem de serviço para esse 

processo

1.3 Condições de saúde

Não foi solicitado 

o ASO dos 

funcionários

Todos aparentavam condições físicas e 

mentais dentro da normalidade, foi 

desconsiderado resfriados e outros

O convênio médico mudou 

e tratamentos podem ser 

interrompidos

1.4
Dedicação integral ao 

processo
Não aplicável

Não aconteceu nenhuma interrupção que 

tirasse a atenção do mecânico do processo de 

abastecimento de combustível

Não foi citado

1.5, 

1.6 e 

1.7

Comunicação das 

informações
Não aplicável

Além da demora, não houve problemas com a 

comunição. Alguns mecânicos não fizeram o 

cotejamento da informação

Há problemas de 

relacionamento com alguns 

Comandantes
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Ainda durante as entrevistas, porém dessa vez comentado por vários funcionários, 

foi dito que a empresa trocou os planos de saúde dos Mecânicos por um de pior qualidade, 

dessa maneira, aqueles que possuem filhos ou cônjuges com problemas de saúde e que já 

estão realizando um tratamento, ficam preocupados com a saúde do ente e dessa forma, 

ficam mais distraídos e cometem mais erros. Quanto ao tema do plano de saúde, o Gerente 

de manutenção disse que a empresa ainda está ciente desses problemas e pretende 

apresentar uma nova solução o quanto antes. 

Por fim, foi notado que nem todos os Mecânicos possuem o habito de cotejar as 

informações recebidas, ou seja, repetir a informação com o intuito de confirmar se a 

mesma foi compreendida corretamente, este procedimento é uma boa prática da aviação 

e deveria estar intrínseco na cultura de trabalho de todos. Não realizar o cotejamento 

aumenta o risco de uma informação incorreta ser propagada, por exemplo, abastecer a 

aeronave com uma quantidade incorreta de combustível. Esta observação foi 

encaminhada para o responsável pelos treinamentos técnicos a fim de reforçar tal 

conhecimento. 

Durante as entrevistas, foi comentado que alguns Comandantes tratam os 

Mecânicos de maneira rude, indelicadas e algumas vezes até faltam com a educação e 

bom senso, complementando, esse tipo de atitude inibi a dinâmica da comunicação e 

aumenta o nível de estresse, portanto, aumentando também o risco de ocorrer uma falha 

por desvio de atenção no processo de abastecimento de combustível. Por ser um tópico 

delicado, o sponsor do projeto ficou responsável de contatar o piloto-chefe e tratar sobre 

o assunto pessoalmente. A seguir, o Quadro 8 apresenta a análise para o item máquina 
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Quadro 8 – Análise qualitativa do Caso 1 sobre o item máquina 

 

Fonte: o autor 

 

 Foi notado que a empresa contrata pela Companhia aérea 1 possuía caminhões de 

abastecimento com a manutenção dos pára-choques comprometida, não foi um caso 

pontual e não aparentava ser algo recente, isto não afeta a segurança operacional do 

processo, porém, da mesma forma que o pesquisador notou, qualquer passageiro também 

pode notar e isso impacta na imagem da companhia aérea. Este item foi comentado a 

equipe do projeto, mas a mesma não demonstrou interesse em tomar alguma atitude visto 

que não afeta a segurança operacional. 

 Vale destacar que o pesquisador acompanhou o processo de dezenas de aeronaves, 

além do que, o próprio líder do projeto durante a entrevista citou que 80% da frota 

doméstica da empresa passa pelo aeroporto de Congonhas a cada, no máximo, dois meses. 

 A observação permitiu identificar que uma mesma aeronave apresentou um 

problema no acoplamento da mangueira nas duas vezes em que foi acompanhada. O 

processo de abastecimento demorou um tempo muito maior do que o previsto e nas duas 

vezes resultou em atraso do voo. Nas duas vezes os Mecânicos executaram o 

procedimento padrão de reportar a pane, essa informação alimentou o banco de dados do 

setor de Planejamento que passa a ser o responsável por programar a realização dessa 

tarefa no pernoite de alguma base de manutenção da empresa. O responsável pelo 

departamento de Planejamento informou posteriormente que tal tarefa foi programada e 

executada, porém não informou nem quando e nem onde. 

Categoria Documentos Observações Entrevistas

2.1
Condições do 

caminhão
Não aplicável

Algumas unidades abastecedoras tinham os 

pára-choques riscados e sem tinta. Todas as 

unidades estavam em condições de uso

Nenhum dos casos citados 

ocorreu em CGH

2.2 e 

3.1

Condições da 

aeronave

Ordem de 

trabalho

Uma mesma aeronave teve duas vezes 

problemas para acoplar a mangueira, as duas 

vezes ocorreram atrasos

Foi citado que o 

Planejamento possui 

dificuldades em parar a frota

#
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á
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a
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 Foi citado durante a entrevista com um dos líderes de turno que o departamento 

de Planejamento possui dificuldades em conseguir autorizações para parar algumas 

aeronaves em bases de manutenção específicas, isto quando as panes não são 

categorizadas como “NO GO”, ou seja, que impedem a decolagem da aeronave. A pane 

em questão é desse tipo, e de acordo com o entrevistado, o Planejamento irá programar e 

reprogramar várias vezes a execução dessa tarefa até que ela seja executada de fato, ou 

seja, até que a aeronave certa pare na base certa, com o material disponível certo e com a 

mão de obra capacitada certa. O Gerente de manutenção citou que a empresa está 

investindo na implantação de um novo software de gerenciamento das manutenções da 

frota da companhia. A seguir, o Quadro 9 apresenta a análise para o item material. 

  

Quadro 9 – Análise qualitativa do Caso 1 sobre o item material 

 

Fonte: o autor 

 

A observação permitiu constatar que alguns rádios e fones estavam muito velhos, 

sujos e, embora funcionassem e cumprissem a sua função, o desgaste acentuado e talvez 

a falta de manutenção periódica não colabore para que um sentimento de asseio 

permaneça. A fim de esclarecer, A Figura 33 ilustra o que os Mecânicos chamam de pino 

e fone que é utilizado na comunicação com o Comandante e o pino-trava do trem de 

pouso. 

 

Categoria Documentos Observações Entrevistas

3.2 e 

3.5

Meios para se 

comunicar
Não aplicável

Não houve problemas quanto aos fones ou 

aos rádios. Alguns materiais aparentavam 

estar muito velhos e sujos

A empresa estuda trocar os 

fones antigos por fones 

sem fios

3.3 e 

3.4

Equipamentos de 

proteção

NR-6 e cartazes 

da empresa

Todos usavam corretamente os EPIs. Seg. do 

Trabalho passou um dia. Solicitar um EPI é 

burocrático. Aterramento ok.

O sapato de segurança é 

ruim, o mecânico fica em pé 

e anda o dia todo

#
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Figura 33: Pino e fone e pino-trava (fonte: ESPECIALISTAS DA BA12, 2013) 

 

 Durante a entrevista com o Gerente de manutenção de linha foi citado que a 

empresa possui um projeto em andamento que visa trocar os tradicionais fones dos 

Mecânicos de toda a empresa por novos fones sem fio, que embora sejam mais caros, são 

mais portáteis e irão oferecer um maior conforto para os Mecânicos. 

 Quanto aos equipamentos de proteção, foi observado que todos os Mecânicos e 

funcionários envolvidos usavam os EPIs necessários para executar os seus trabalhos. Um 

funcionário do departamento de Segurança do Trabalho passou no pátio de aeronaves 

com o intuito de averiguar se todos estavam usando corretamente os EPIs, inclusive o 

pesquisador. 

 O pesquisador teve a oportunidade de acompanhar a requisição dos seus EPIs, 

como também os EPIs de um Mecânico que precisava realizar a troca de seus protetores 

auriculares, o preenchimento da documentação, o contato com o departamento e a busca 

dos equipamentos tornam o processo muito burocrático. Ter um processo muito lento e 

complicado para solicitar EPIs aumenta as chances de os Mecânicos usarem 

equipamentos de proteção fora das condições corretas de uso ou mesmo não usarem, 

corroborando para que aconteça acidentes no processo de abastecimento de aeronaves. 
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Foi citado que o local de coleta dos EPIs novos será alterado para ficar mais próximo dos 

funcionários operacionais. 

 As entrevistas com os usuários de sapato de segurança resultaram em uma 

reclamação comum, a qualidade inferior deste equipamento em específico. Foi citado por 

diversos Mecânicos que o fato do sapato de segurança ser ruim e o trabalho deles consistir 

em ficar em pé e andar durante a totalidade da jornada de trabalho, implica em dores no 

pé, fadiga e afeta a capacidade de concentração. A equipe do projeto não encontrou uma 

ação que pudesse ser tomada para melhorar essa situação. A seguir, o Quadro 10 apresenta 

a análise sobre o item método. 

 

Quadro 10 – Análise qualitativa do Caso 1 sobre o item método 

 

Fonte: o autor 

 

Foi observado que os Mecânicos de trânsito compreendiam bem os procedimentos 

e o seu trabalho, como também compreendiam a sua importância para que a empresa não 

tivesse nenhum acidente e que a produtividade deles podia melhorar. Dessa forma, foi 

constatado que sempre havia um Mecânico aguardando a aeronave chegar e 

Categoria Documentos Observações Entrevistas

4.1
Presença do 

mecânico

Instruções de 

trabalho

Sempre havia um mecânico designado para 

cada aeronave

Foi dito que a empresa quer 

demitir os mecânicos de 

trânsito

4.2
Segurança 

operacional

Instruções de 

trabalho

Todos tinham ciência dos procedimentos de 

segurança operacional, mas nem todos os 

respeitavam

Não foi citado

4.3
Procedimento do 

prestador

Instruções de 

trabalho
Não foi identificado problemas Não foi citado

4.4
Procedimento com o 

Comandante

Instruções de 

trabalho
Não foi identificado problemas

Há problemas de 

relacionamento com alguns 

Comandantes

4.5
Procedimento com 

terceiros
Não aplicável Não foi identificado problemas Não foi citado

4.6
Procedimento com 

financeiro (NF)

Não foi solicitado 

acesso ao dpto. 

Financeiro

Não foi identificado problemas Não foi citado

#

4
. 
M

é
to

d
o



93 
 

posteriormente sempre ficava um Mecânico aguardando a aeronave para ver se iria haver 

retorno de cabeceira. 

As entrevistas com os Mecânicos e com o próprio líder do projeto revelaram que 

a empresa enviou para a ANAC uma solicitação para que seja alterada a obrigatoriedade 

da presença do Mecânico de aeronaves durante as atividades de trânsito. Foi apresentado 

para o pesquisador um jornal do sindicato que aborda o assunto e uma breve apresentação 

elaborada por funcionários administrativos da Manutenção que enaltecem a importância 

de se ter um Mecânico devidamente capacitado realizando e acompanhando todas as 

atividades que acontecem durante o trânsito de cada aeronave. O tema gerou um estresse 

demasiado e foi levado para o sponsor e Diretor de manutenção, ambos se mostraram 

cientes do problema e revelaram que essa não foi a primeira vez que os executivos da 

aérea solicitaram algo parecido para a ANAC, eles também expuseram as suas percepções 

que tal alteração não seria aprovada pelo órgão, da mesma forma que as solicitações do 

passado também não foram aprovadas. A Figura 34 apresenta uma parte de um boletim 

recente do Sindicato dos Aeroviários do Estado de São Paulo (SAESP) que aborda o 

assunto, o mesmo foi enviado por um dos membros da equipe do projeto da Companhia 

aérea 1 para o pesquisador, demonstrando dessa forma que o tema permanece em 

discussão. 
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Figura 34: O Aeroviário boletim 23 (fonte: O AEROVIÁRIO, 2016) 

 

O sponsor do projeto utilizou este acontecimento como pano de fundo para 

encorajar a realização do projeto Seis Sigma, de forma que está seria uma oportunidade 

para os Mecânicos de trânsito demonstrarem o quanto importante o trabalho deles é para 

a empresa, além de colaborar para reduzir a quantidade de atrasos de voo. 

Os procedimentos de segurança operacional foram respeitados por todos os 

Mecânicos no momento em que estavam sendo observados, porém, foi notado que quando 

o pesquisador não estava perto, por exemplo, quando o Mecânico que havia acabado de 

ser observado e o mesmo foi atender outra aeronave que o pesquisador não iria 

acompanhar, o pesquisador olhando de longe percebeu que alguns procedimentos de 

segurança como, somente abordar a aeronave quando a mesma já estiver calçada, não 

foram respeitados. Não cumprir os procedimentos de segurança independentemente dos 

motivos aumenta as chances de ocorrer acidentes, por exemplo, no processo de 

abastecimento das aeronaves. Para tanto, foi encaminhado mais este item para o 
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responsável pelos treinamentos técnicos reforçar tal conhecimento nos treinamentos 

recorrentes. A seguir, o Quadro 11 apresenta a análise sobre o item medição. 

 

Quadro 11 – Análise qualitativa do Caso 1 sobre o item medição 

 

Fonte: o autor 

 

 A observação do processo permitiu identificar que algumas vezes a quantidade de 

combustível abastecida ultrapassou a quantidade solicitada, isso ocorreu devido o 

computador das unidades abastecedoras nem sempre pararem automaticamente, porém 

graças a atenção dos Mecânicos, nenhum dos eventos teve um desvio muito grande ao 

ponto de ser necessário iniciar o procedimento de retirada de combustível. Abastecer com 

uma quantidade de combustível diferente da necessária, independentemente se essa 

quantidade for pequena, resulta no Mecânico responsável contatar o despachante e o 

Comandante para que ambos estejam cientes da situação, como o processo de 

abastecimento já é muito demorado, qualquer evento que faça esse tempo aumentar 

propaga as chances do voo atrasar. Caso seja necessário refazer os cálculos de 

balanceamento da aeronave ou mesmo retirar o combustível abastecido, o voo em questão 

será atrasado, podendo até ser cancelado. 

 A abordagem deste tópico nas entrevistas resultou em uma série de relatos sobre 

episódios de falhas no modo automático do computador da unidade abastecedora e que, 

consequentemente, as aeronaves foram abastecidas com mais combustível do que o 

requisitado. Durante as entrevistas foi citado também o fato de que voar com sobrepeso 

Categoria Documentos Observações Entrevistas

5.1
Informação no 

instrumento
Não aplicável

Algumas vezes a quantidade solicitada 

excedeu um pouco poís o computador do 

caminhão não parou automaticamente

Já ocorreu de abastecer com 

muito mais combustível do 

que o solicitado

5.2
Informação do 

documento
Não aplicável Não foi identificado problemas Não foi citado
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aumenta o consumo de combustível, além de impactar no balanceamento da aeronave e 

no plano de voo da mesma. 

Portanto, uma desatenção do Mecânico nesse processo normalmente desencadeia 

em atraso de voo, desgaste das relações com os outros departamentos da empresa, redução 

da eficiência da aeronave, insatisfação dos passageiros e até multas e penalidades. 

Por fim, também foi citado que tamanha desatenção do Mecânico no processo fez 

com que no passado recente fosse necessário realizar o destanqueio da aeronave e retirado 

todo o combustível abastecido, porém este evento não ocorreu por causa da quantidade 

de combustível não ter sido respeitada. 

Neste caso em específico, foi evidenciado que o Mecânico responsável pelo 

processo não estava presente acompanhando a preparação para o início do abastecimento, 

momento no qual é realizado o teste que mostra que o combustível não está contaminado 

com água, dessa forma, a fim de evitar o risco e colocar vidas em perigo, foi necessário 

realizar tal procedimento. A seguir, o Quadro 12 apresenta a análise sobre o item meio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 12 – Análise qualitativa do Caso 1 sobre o item meio ambiente 
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Fonte: o autor 

 

Vale ressaltar que os objetos estranhos, em inglês foreign objects (FO), presente 

no pátio de aeronaves podem ser os responsáveis por grandes acidentes. O termo danos 

por objetos estranhos, em inglês foreign objects damages (FOD) faz parte da cultura de 

treinamentos de todos os profissionais da aviação que lidam diretamente com o produto. 

O Mecânico de trânsito deve garantir que o local onde a aeronave irá balizar e estacionar 

estão sem FOs, um pequeno parafuso, um pedaço de sacola plástica ou mesmo uma 

ferramenta do próprio Mecânico, são exemplos de objetos que podem causar danos no 

avião, visto que os seus motores possuem um elevado poder sucção. A Figura 35 ilustra 

o assunto de FOs. 

 

Categoria Documentos Observações Entrevistas

6.1 Fluídos no chão

Não foi solicitado 

acesso ao dpto. 

Safety

Não foi identificado problemas Não foi citado

6.2 Objeto estranhos

Não foi solicitado 

acesso ao dpto. 

Safety

Foi identificado restos de plásticos uma das 

vezes. Fora do envelope, um dos mecânicos 

tomou café e não descartou o copo

Foi dito que falta cultura 

situacional da equipe de 

coleta do lixo do aeroporto

6.3 Ruído

Não foi solicitado 

acesso ao dpto. 

Seg. Trabalho

Quando é necessário que uma aeronave gire o 

motor, o barulho da GPU nas posições 

próximas da empresa é muito alto

Não foi citado

6.4 Odores

Não foi solicitado 

acesso ao dpto. 

Seg. Trabalho

Não foi identificado problemas Não foi citado

6.5 Poluição do ar

Não foi solicitado 

acesso ao dpto. 

Seg. Trabalho

Nas posições próximas da empresa e quando 

o ar está seco, a fumaça emitida pela GPU 

incomoda

Foi citado a poluição de um 

dos tratores de push back

6.6 Clima Não aplicável Não foi identificado problemas Não foi citado
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Figura 35: Exemplos de FOs e FODs (Fonte: BOEING, 2010) 

 

Foi observado que uma das vezes havia restos de plásticos no chão do pátio, dentro 

do envelope onde a aeronave iria estacionar, porém o Mecânico de trânsito não os coletou, 

durante o abastecimento de combustível, outro funcionário da Companhia aérea 1 notou 

o objeto e o recolheu. Também foi observado em outro dia e com outro Mecânico, que 

enquanto este aguardava que lhe fosse designada uma aeronave para atender, ele tomou 

um café escondido no pátio de aeronaves e ainda deixou o copo jogado no chão, sem o 

descartar corretamente. 

Estes dois eventos foram pontuais e não resultaram em nenhum acidente, porém 

ficou nítido que a cultura situacional não faz parte por completo da equipe de manutenção 

de trânsito da Companhia aérea 1. 

Durante a entrevista com o Gerente de manutenção de linha foi citado que existe 

um problema de cultura situacional por parte da equipe terceirizada que realiza a coleta 
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dos lixos no pátio do aeroporto, porém o pesquisador não notou nenhum comportamento 

por parte dessa equipe que caracterizasse tal problema. 

Portanto, não possuir uma cultura situacional enraizada nos Mecânicos de trânsito 

aumenta as chances de algum acidente acontecer durante o abastecimento de combustível 

por falta de atenção, esquecimento ou mesmo por não ter noção das conseqüências dos 

seus atos. A fim de corrigir tal situação, este parecer foi encaminhado para o responsável 

pelos treinamentos técnicos. 

Quanto ao excesso de ruído, foi observado que o equipamento responsável por 

suprir energia para aeronave quando a mesma se encontra estacionada para realizar ações 

de manutenção que, por exemplo, requerem o giro do motor, equipamento este que 

também é conhecido como ground power unit (GPU), é demasiadamente barulhento. Esse 

tipo de ação de manutenção acontece em frente ao hangar que a Companhia aérea 1 possui 

em Congonhas, porém algumas posições onde as aeronaves estacionam para realizar o 

embarque remoto de passageiros e com isso acontecem também o processo de trânsito, 

ficam próximas a este hangar e quando a GPU está em funcionamento, o nível de ruído 

aumenta consideravelmente. 

 Dessa forma, quanto mais barulho, maior risco do Mecânico de trânsito ou do 

prestador de serviço perder a concentração durante a execução do abastecimento da 

aeronave, além de dificultar a comunicação e aumentar o risco de compreender alguma 

informação errada. Foi levada esta observação ao sponsor do projeto que ficou 

responsável por envolver o departamento de Segurança do Trabalho e o Diretor quanto a 

troca deste equipamento. 

Por fim, foi observado que a GPU acima citada também interfere no ambiente do 

Mecânico de trânsito por meio da fumaça que produz quando está ligada. Em dias em que 

o ar está seco e não venta, a poluição emitida pela GPU demora a dissipar e causa 
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incômodos ao nariz e irritação aos olhos. Nesses casos, tal desconforto aumenta as 

chances do processo de abastecimento de combustível ter problemas durante a sua 

execução. Como já dito, a troca do equipamento foi cogitada e estava sendo estudada. 

Durante a entrevista com um dos Mecânicos, o mesmo comentou que um dos 

tratores que realiza o reboque das aeronaves estava emitindo uma fumaça densa e preta, 

porém o pesquisador não observou esse comportamento de nenhum dos tratores. Com o 

intuito de se aprofundar mais nessa questão, o líder do projeto verificou as validades das 

manutenções preventivas desses equipamentos, todas estavam em dia. 

A última etapa do DMAIC, a etapa controle, foi constituída por diversas atividades 

com o intuito de averiguar se o projeto havia sido implantado com êxito e se as mudanças 

proporcionadas iriam perdurar. Neste ponto estão incluídas as atividades de coletar os 

dados após a tomada das ações, como também as atividades de documentar as lições 

aprendidas com foco de tomar notas referente as ações que não foram bem-sucedidas e 

tiveram um tratamento diferente do que aquele planejado, como já citado no capítulo dois 

deste trabalho. 

Dessa forma, a verificação da conclusão do plano de ações por meio de uma 

inspeção, algo como uma auditoria, foi fundamental para que as ações implantadas 

continuassem sendo realizadas mesmo após a finalização do projeto Seis Sigma. Vale 

destacar que os membros da equipe do projeto passaram por um breve treinamento sobre 

o tema melhoria contínua com o objetivo de reforçar tal cultura. 

Um dos pontos a melhorar identificados no piloto foi o envolvimento tardio de 

alguém do departamento de Treinamento Técnico, visto que os cursos recorrentes que 

todos os funcionários técnicos precisam participar anualmente complementam a forma de 

repassar conhecimentos que precisam ser reforçados. 
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Tão importante quanto as informações repassadas nos treinamentos técnicos, é a 

presença participativa do Gerente de manutenção, ele ficou responsável por acompanhar 

de mais perto as atividades realizadas no trânsito, além de cobrar e dar o exemplo quanto 

a cultura de melhoria contínua. Logicamente o Coordenador na figura de líder do projeto 

teve as mesmas responsabilidades, porém este já possuía tais práticas nas atividades de 

rotina. 

Logo, pode-se considerar que o processo de abastecimento de combustível não 

gerava tantos atrasos quanto antes, uma vez que o abastecimento em si era executado em 

duas etapas, vale destacar que todo o plano de ações possuiu um foco tanto quantitativo 

quanto qualitativo. A partir do momento em que o DMAIC foi finalizado e a equipe 

participante, com destaque para o líder do projeto, estavam devidamente capacitados para 

desenvolver novos projetos de pequena complexidade por meio da metodologia Seis 

Sigma. A Figura 36 ilustra o modelo idealizado para perpetuar a filosofia de melhoria 

contínua por meio do Seis Sigma. 

 

 

Figura 36: Modelo de continuidade do Seis Sigma (fonte: o autor) 
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Vale reforçar que o conhecimento a respeito da metodologia de melhoria contínua 

foi disseminado aos poucos e durante todo o decorrer do projeto. Essa forma de 

conscientização foi preferida ao invés de colocar os funcionários em uma sala de aula por 

um dia inteiro. Repassar o conhecimento teórico no momento em que as atividades 

acontecem, conforme as dúvidas vão surgindo, requer mais tempo do instrutor, mas é 

mais personalizado e garante uma compreensão melhor. Esta maneira de disseminar tais 

conceitos foi baseada na metodologia Lean, o fundamento do Sistema Toyota de 

Produção (STP). 

 

4.1.3. A natureza quantitativa do Caso 1 

 

É importante reforçar que as conversas com a equipe do projeto, seja para entender 

o processo, tirar dúvidas ou mesmo para a realização das entrevistas foram de suma 

importância para que o pesquisador constituísse o cenário. 

Portanto, com o intuito de verificar se é possível reduzir a quantidade e o tempo 

médio de atrasos de voo por meio da aplicação do Seis Sigma no processo de 

abastecimento de aeronaves da Empresa 1, conforme as proposições definidas na Revisão 

da Literatura deste trabalho, foram elaboradas duas hipóteses a serem testadas, são elas: 

 Hipótese nula: aguardar a informação de Operações para iniciar o abastecimento 

da aeronave sem interrupções. Ou seja, considera-se que o processo futuro 

apresentará os mesmos resultados que o processo atual. 

 Hipótese alternativa: iniciar o abastecimento da aeronave com seis mil quilos de 

combustível independente se Operações ainda não informou a quantidade 

necessária, caso já tenha sido informado, abastecer direto com a quantidade final. 
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Ou seja, considera-se que o processo futuro apresentará resultados diferentes do 

que o processo atual. 

Como já abordado acima, foram feitas cem observações para cada uma das 

hipóteses, vale destacar que para amostras tão grandes não é necessário verificar a 

normalidade da distribuição. O Quadro 13 a seguir apresenta todos os dados coletados e 

torna possível a aplicação do teste t de Student. 
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Quadro 13 – Dados coletados no pátio de aeronaves para o Caso 1 

 

Fonte: o autor 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2ªf 43 8 34 6 14 71 0 0 3 41 1 2ªf 0 19 0 0 16 0 9 0 17 13

2 4ªf 0 0 17 0 0 55 40 0 13 0 2 4ªf 0 0 13 8 0 0 19 0 12 0

3 6ªf 0 32 20 42 0 54 47 10 8 0 3 6ªf 27 0 4 5 22 0 0 7 11 0

4 3ªf 0 13 51 0 19 0 18 0 0 0 4 dom 0 14 9 0 0 0 0 1 23 0

5 5ªf 8 0 31 0 0 0 22 0 0 43 5 5ªf 0 11 0 6 0 0 0 26 0 17

6 sab 0 6 0 17 0 0 52 0 11 0 6 sab 0 3 0 0 0 26 0 10 18 0

7 4ªf 7 0 0 17 22 0 51 0 0 0 7 3ªf 7 9 0 0 12 10 6 0 0 0

8 6ªf 27 13 0 0 51 25 16 0 50 0 8 5ªf 20 7 11 11 0 0 14 0 0 6

9 2ªf 0 53,2 0 0 49 0 0 58 0 52 9 2ªf 21 22 0 18 0 2 0 7 0 0

10 dom 15 0 7 13 0 44 0 0 0 0 10 4ªf 5 3 0 0 11 0 12 0 12 19

Limite Superior
29,58

Ybar Sy Ybar + 3*(Sy)

Média depois
6,11

Desvio padrão
7,8272,5

Xbar Sx Xbar + 3*(Sx)

ANTES (X)

Média antes
14,19

Desvio padrão
19,44

Limite Superior

DEPOIS (Y)

Seq. Dia Seq. Dia
Turno Alfa Turno EcoTurno Alfa Turno Eco
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A equação 2 já apresentada no capítulo três deste trabalho permitiu calcular o valor 

de t calculado, quanto ao valor de t tabelado, este foi obtido por meio da tabela de teste 

bicaudal, neste caso, para nível de significância igual a 5% foi de obtido o valor de 1,984 

(PRIVITERA, 2014; STUDENT, 1908). 

Com o valor do t tabelado em mãos, foi possível aplicar a equação 3 já apresentada 

e identificar, por meio dos cálculos a seguir, o t calculado. 

 

𝑡 =
14,19 − 6,11

√
373,95 + 60,62
100 ∗ (100 − 1)

 

𝑡 =
8,08

0,2095
 

𝑡 = 38,5656 

 

Conforme apresentado, o valor do t calculado encontrado foi de 38,5656, ou seja, 

muito superior ao valor do t tabelado de 1,984 provisionado na tabela do teste de t de 

Student bicaudal para um intervalo de confiança de 95% e um tamanho da amostra de 

cem observações. 

Portanto, para essa amostra em questão, foi evidenciado que há uma diferença 

significativa. Logo, o novo procedimento de abastecimento de combustível realizado em 

duas etapas ao invés do procedimento atual onde se aguarda a informação para iniciar o 

abastecimento, parece ter produzido efeitos positivos na redução dos atrasos de voo para 

a Companhia aérea 1. 

Por fim, a conclusão do teste t de Student para o piloto é que se deve rejeitar a 

hipótese nula em relação à outra hipótese. 
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 A carta de CEP para medição registrada antes da alteração do processo permitiu 

observar que a média para os cem eventos coletados foi de 14 minutos de atrasos de voo 

com um desvio padrão de 20 minutos. Uma vez que todos os pontos estavam contidos 

dentro do limite, pode-se afirmar que este processo estava sob controle. A Figura 37 

representa o modelo gráfico debatido acima para o Caso Piloto. 

 

 

Figura 37: Carta de CEP para atrasos de voo antes do projeto – Caso 1 (fonte: o autor) 

 

 Já a carta de CEP estabelecida com os resultados obtidos posteriormente ao 

processo de combustível ser realizado em duas etapas apresenta que a média para os cem 

eventos observados alcançou aproximadamente 6 minutos, uma redução de 8 minutos em 

relação a forma como o processo era executado antes. O desvio padrão também regrediu, 

chegando a 8 minutos em contraposto aos 20 minutos obtidos anteriormente, uma 

diferença de 12 minutos. A carta de CEP referente ao momento depois do processo ter 

sido alterada pode ser observada na Figura 38. 
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Figura 38: Carta de CEP para atrasos de voo depois do projeto – Caso 1 (fonte: o autor) 

 

Uma vez que todos os eventos observados da Empresa 1 encontram-se dentro dos 

limites calculados, entende-se que este processo esta sob controle. Além disso, a redução 

dos valores dos limites, bem como da média e do desvio padrão, facilita o controle deste 

processo para a companhia aérea. 

A Figura 39 a seguir auxilia na compreensão das diferenças entre o processo antes 

e depois. Foram utilizados os mesmos dados que compuseram as duas cartas de CEP do 

Caso 1 e o mesmo tipo de gráfico, de distribuição. 
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Figura 39: Comparação entre o processo antes e depois das mudanças – Caso 1 (fonte: o autor) 

 

Ao utilizar os mesmos dados e o mesmo gráfico, é possível notar como os pontos 

azuis, após as mudanças, ficam mais concentrados na parte inferior do gráfico enquanto 

os pontos vermelhos, processo antigo, são dispersos ultrapassando a marca de setenta 

minutos. 

 Dessa forma, os resultados alcançados, principalmente a redução do tempo médio 

de atrasos de voo, ficam evidentes ao analisar o gráfico de comparação acima. 

Porém, tal redução agora é nítida, mas ainda não quantificada, logo, a equação 4 

apresentada no terceiro capítulo e aplicada a seguir, permitiu mensurar o quanto que o 

novo procedimento melhorou o processo de abastecimento de combustível em relação ao 

procedimento atual, isso por meio da comparação das médias. 

 

𝑃 = 100 ∗ (
14,19 − 6,11

14,19
) 

𝑃 = 56,94% 
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 Conforme apresentado, pode-se considerar que realizar o abastecimento de 

combustível em duas etapas sendo a primeira com seis mil quilos de combustível ao invés 

de aguardar a informação do DOV para iniciar o abastecimento, reduziu as quantidades 

de atrasos de voo relacionadas à Manutenção em aproximadamente 57%. 

 Além da redução do tempo médio de atraso, a equação 5 já apresentada e aplicada 

a seguir mostra a redução na quantidade de eventos que resultaram em atrasos de voo 

superiores a 15 minutos. De acordo com IATA (2014), o valor de referência que 

determina se um voo teve ou não atraso é de 15 minutos, além disso, de acordo com G1 

(2014), a ANAC passou a adotar a tolerância de 15 minutos desde a Copa do Mundo. 

 

𝑃15 = 100 ∗ (
34 − 16

34
) 

𝑃15 = 52,94% 

 

Dessa forma, fica constatado que melhorar o processo de abastecimento de 

aeronaves resultou em uma redução em torno de 53% da quantidade de atrasos de voo 

superiores a 15 minutos.  

Vale destacar que as aéreas que possuem problemas recorrentes que resultam em 

atrasos de voo são multadas pela ANAC. Tal penalidade pode considerar o tempo a mais 

que a aeronave ficou estacionada no pátio do aeroporto, a falta de avisos com 

antecedência para os passageiros, entre outros. 

Porém a ANAC não possui uma política de cobrança e divulgação dessas multas, 

visto que as mesmas são arbitrárias e variam de acordo com os impactos causados por 

cada evento de atraso de voo. Porém há registros de multas datados do ano de 2013 que 

variam de quatro mil a dez mil reais por eventos (EBC, 2013). 
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Contudo, quando algo de errado acontece em algum processo importante da 

companhia aérea e vários voos passam a apresentar atrasos, demonstrando um descontrole 

operacional, já aconteceu da ANAC aplicar em 2010 uma multa de dois milhões de reais 

em um único fim de semana (EBC, 2010). 

Em decorrência da Copa do Mundo que ocorreu no país no ano de 2014, a ANAC 

alterou os valores das multas para os eventos de atrasos de voo, tal alteração tinha por 

objetivo forçar as companhias aéreas a manterem um elevado padrão de qualidade do 

serviço. O valor de multa mais alto passou a ser de noventa mil reais por eventos (G1, 

2014) 

Logo, com cifras tão altas, reduzir em 57% o tempo médio de atraso de voo e 

reduzir em 53% a quantidade de atrasos de voo superiores a 15 minutos são resultados 

expressivos e que estão diretamente relacionados com a melhora da qualidade do serviço 

oferecido pela Companhia aérea 1. 

Porém a coleta de dados em campo permitiu identificar outras variáveis além das 

já apresentadas. A verificação de problemas decorrentes de dias específicos demonstrou 

que os piores dias, ou seja, os dias que apresentaram os maiores atrasos foram nas 

segundas-feiras e nas sextas-feiras, tal ocorrência devido ao maior volume de voos e de 

passageiros nesses dias. Ao apresentar estes dados, a empresa comentou não ter como 

tomar uma ação direta que se trata essa questão, porém tal levantamento serviu para, em 

bases de manutenção menores, fosse analisado novamente as escalas de trabalho com o 

intuito de verificar se tais dias estavam com a equipe completa. 

Quanto aos turnos, foram comparados os turnos do início da manhã com o início 

da noite. Os Mecânicos de trânsito do turno alfa acompanham os voos no horário de pico 

da manhã, momento crucial para a companhia aérea, visto que se uma aeronave sofrer 

atraso logo no primeiro voo, dificilmente irá recuperar esse atraso durante o dia, dessa 
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maneira, atrasando todos os voos do dia. Já o turno eco acompanha o horário de pico do 

final da tarde e início da noite, momento de retorno da maioria dos voos, após realizar a 

sua malha programada durante todo o dia, os Mecânicos do turno da noite acompanham 

o último trânsito dessa aeronave e a encaminham para as posições no pátio do aeroporto 

onde serão realizadas as tarefas de manutenções do pernoite a seguir. 

O turno eco, turno da noite, foi nitidamente o maior responsável pelos atrasos de 

manutenção de trânsito, visto que no caso do turno da manhã, uma boa parte da 

responsabilidade dos atrasos de manutenção é por conta de tarefas do pernoite que 

atrasam e se estendem pela manhã. O turno da noite começa a trabalhar em um momento 

crítico do aeroporto, com muitos pousos e decolagens, esse momento crítico possui uma 

maior duração e uma maior intensidade se comparado com o turno alfa. 

A Companhia aérea 1 se mostrou surpresa com os dados apresentados, citou já 

estar com uma frente de trabalho aberta para minimizar os atrasos das aeronaves 

provenientes do pernoite e, quanto ao turno da noite, irá estudar a possibilidade de 

transferir Mecânicos de um turno menos sobrecarregado para este. 

Por fim, a análise quantitativa não destacou nenhum Mecânico como um desvio 

que influenciasse o processo e a medição, houve casos pontuais, mas já tratados durante 

a análise qualitativa. 
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4.2. CASO 2 – ANÁLISE INTRACASO E RESULTADOS 

 

A Companhia aérea 2 também está sediada em São Paulo, capital, e concentra 

uma grande parte dos funcionários técnicos na unidade localizada no aeroporto de 

Congonhas, embora possua outras bases com uma quantidade representativa de 

funcionários, no ano de 2015 a Empresa 2 foi responsável por transportar mais de 35 

milhões de pessoas com uma taxa de ocupação média de suas aeronaves superior a 78%, 

resultando desta forma em uma parcela de quase 37% do mercado (ABEAR, 2016c). 

 Quanto a operação da empresa como linha aérea, a mesma é realizada por meio 

de concessão outorgada pela Agência Nacional de Aviação Civil e publicada no diário 

oficial da união. A Companhia aérea 2 recebeu a sua atual concessão na data de quatorze 

de dezembro de dois mil e nove e a mesma está válida até o dia quatorze de dezembro de 

dois mil e dezenove, portanto, a empresa estudada está autorizada a realizar e 

comercializar voos regulares (ANAC, 2016). 

 

4.2.1. Desenvolvimento do caso 

 

 O Caso 2 foi iniciado por meio de uma reunião com os gerentes para explicação 

da existência deste trabalho, bem como seus objetivos e o problema identificado na 

Empresa 1. Os presentes disseram que este mesmo problema se repete na Companhia 

aérea 2, a partir desse momento foram apresentados os resultados conquistados na 

Companhia aérea 1 definido que a Empresa 2 também aplicaria o Seis Sigma no processo 

de abastecimento de aeronaves, seguindo os mesmos passos do Caso 1. Para tanto, os 

presentes na reunião se responsabilizaram em montar uma equipe para desenvolver tal 

projeto. 
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 Em um segundo encontro, já com a equipe do projeto definida e presente nessa 

reunião, juntamente com o líder e o sponsor do projeto, respectivamente o Coordenador 

de Manutenção e o Gerente de Manutenção de Linha, foram apresentados os detalhes do 

projeto já aplicado na Empresa 1. 

 A apresentação desses detalhes consistiu em verificar se o processo de 

abastecimento de aeronaves acontecia da mesma maneira nas duas empresas. Vale 

ressaltar que de acordo com Kinnison; Siddiqui (2012), os processos de Manutenção de 

aeronaves são extremamente regulamentados e padronizados. Após apresentar a forma 

como o processo ocorria na Empresa 1, foi afirmado e constatado em campo que o 

processo na Empresa 2 ocorre da mesma maneira. 

 A constatação em campo da forma como ocorria o processo de abastecimento de 

aeronave na Empresa 2 permitiu comprovar que existe o problema de lentidão da 

informação chegar do DOV para o Mecânico com a quantidade necessária de 

combustível. 

 Em outra visita, dessa vez com a participação massiva do líder do projeto, foi 

rascunhado um mapeamento de como o processo funciona, bem como conversado com 

os responsáveis que entregam ou recebem informações da Manutenção em todo o 

processo de abastecimento de aeronaves, por exemplo, com o Gerente de Operações e 

com o Piloto Chefe. 

 Logo, foi possível assumir para este estudo que o mesmo conteúdo desenvolvido 

em parceria com a Empresa 1 poderia ser utilizado na íntegra para a Empresa 2. O Quadro 

14 a seguir mostra um resumo da análise realizada para definir tal decisão. 
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Quadro 14 – Decisão de assumir o mesmo conteúdo do Caso 1 para o Caso 2 

Empresa 1 Empresa 2 Necessita alteração? 

Equipe do projeto Equipe do projeto 
Não, o organograma para o 
projeto é idêntico nas duas 
empresas 

SMART SMART 
Não, o cenário é o mesmo, o 
processo é muito 
regulamentado 

SIPOC SIPOC 

Não, alguns detalhes são 
diferentes, mas são muito 
pequenos para interferir no 
processo 

CTQC CTQC 
Não, o cenário é o mesmo, o 
processo é muito 
regulamentado 

Informações enviadas antes 
do pouso 

Informações enviadas antes 
do pouso 

Não, as duas empresas 
possuem em sua frota o 
sistema que permite essa 
comunicação 

Turnos Turnos 
Não, o nome dos turnos e os 
horários de início e término 
são os mesmos 

Menor voo da empresa Menor voo da empresa 

Não, a ponte aérea é o 
menor voo e o de a maior 
frequência em Congonhas 
para a Empresa 2 também 

Menor quantidade 
combustível 

Menor quantidade 
combustível 

O valor de 6 mil quilos pode 
ser padronizado para a frota 
das duas empresas 

Fonte: o autor 

 

 Portanto, uma vez iniciada a coleta de dados, é possível seguir este estudo para as 

análises quantitativas e qualitativas e apresentação dos resultados da Companhia aérea 2. 

 

4.2.2. A natureza qualitativa do Caso 2 

 

A realização das entrevistas, as percepções do pesquisador, a observação em 

campo, a leitura dos documentos normativos e o acesso aos sistemas eletrônicos 

permitiram a realização de uma análise intracaso conforme apresentado por Miles e 

Huberman (1994) para o caso da Companhia aérea 2. Da mesma forma que apresentada 
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para o Caso 1, a presente análise utilizou o documento presente no bloco três do protocolo 

de pesquisa. Dessa forma, o Quadro 15 apresenta a análise sobre o item mão de obra. 

 

Quadro 15 - Análise qualitativa do Caso 2 sobre o item mão de obra 

 

Fonte: o autor 

 

Foi observado que grande parte dos funcionários da Companhia aérea 2 estavam 

transtornados com a notícia de um Gerente da Manutenção estar em hospitalizado e estado 

grave, tal fato fez com que fosse um pouco mais sensível obter informações a respeito do 

item mão de obra. 

Foi notado que a instrução de trabalho havia sido alterada fazia pouco tempo, o 

lado ruim era o desconhecimento dessa alteração por alguns mecânicos e o lado bom foi 

descobrir que alguns mecânicos foram envolvidos na confecção dessa atualização, 

incluindo o líder. 

Da mesma forma que na Empresa 1, também foi comentado que há problemas de 

comunicação com alguns Comandantes devido ao trato que os mesmos têm com 

funcionários da Manutenção. 

Categoria Documentos Observações Entrevistas

1.1 e 

1.2

Conhecimento sobre 

o processo

Instruções de 

trabalho

Alguns mecânicos são novos e estão em 

treinamento ainda, porém sempre estão 

supervisionados.

A instrução de trabalho foi 

atualizada recentemente

1.3 Condições de saúde

Não foi solicitado 

o ASO dos 

funcionários

Todos aparentavam condições físicas e 

mentais dentro da normalidade, foi 

desconsiderado resfriados e outros

Todos estão abalados pois 

um gerente está internado 

em e. grave

1.4
Dedicação integral ao 

processo
Não aplicável

Não aconteceu nenhuma interrupção que 

tirasse a atenção do mecânico do processo de 

abastecimento de combustível

Os mecânicos chegam a ter 

até 4 mec. novos para 

supervisionar

1.5 - 

1.7

Comunicação das 

informações
Não aplicável

Não houve problemas com a comunição, pelo 

contrário, os funcionários de outros 

departamentos são bem presentes

Há problemas de 

relacionamento com alguns 

Comandantes
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Quanto aos funcionários de outros departamentos, os mesmos se relacionam bem 

com a equipe de Manutenção e vice-versa. Vale destacar que os despachantes foram 

treinados recentemente e estão dispostos a cooperar com projetos de melhorias de outros 

setores, como a Manutenção. 

Por fim, mas talvez o item mais relevante referente a este tema, há nitidamente 

uma sobrecarga de funcionários novatos que alguns mecânicos precisam supervisionar e 

treinar, isso devido a existência de muitos funcionários entrantes na profissão de 

mecânico de aeronaves para o aeroporto de Congonhas na Companhia aérea 2. 

Vale destacar que todos estes itens foram comunicados verbalmente ao final de 

cada dia diretamente ao líder de projeto e posteriormente documentado e repassado para 

o sponsor do projeto. A seguir, o Quadro 16 apresenta a análise para o item máquina 

 

Quadro 16 – Análise qualitativa do Caso 2 sobre o item máquina 

 

Fonte: o autor 

 

 Não foi notado e nem observado nenhum grande problema em decorrência das 

condições das unidades abastecedoras ou das aeronaves durante as visitas em campo na 

Companhia aérea 2. 

 A nova empresa prestadora de serviço de abastecimento para a Empresa 2, 

diferente da prestadora contratada pela Empresa 1, aparentemente apresenta uma frota 

nova de caminhões e seus funcionários aparentavam ter passado recentemente por 

treinamentos. 

Categoria Documentos Observações Entrevistas

2.1
Condições do 

caminhão
Não aplicável

Algumas unidades abastecedoras estavam 

novas, impecáveis. Todas as unidades 

estavam em plenas condições de uso

Foi citado que o fornecedor 

renovou recentemente o 

contrato

2.2 e 

3.1

Condições da 

aeronave

Sistema 

eletrônico

Não houveram problemas. A empresa passa 

por um momento de renovação da imagem, ao 

pintar as aeronaves, faz-se reparos

As aeronaves mais antigas 

ou que serão devolvidas 

estão sujas

#

2
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 Quanto as aeronaves, foi notado que algumas, um pouco menos da metade, 

precisavam de uma limpeza externa, porém nenhuma delas apresentou problemas durante 

as dezenas de observações, nem reparo estruturais próximo do local de acoplamento da 

mangueira de combustível. 

 Posteriormente foi comentado que as aeronaves consideradas sujas pelo 

pesquisador são aquelas que serão devolvidas em um curto período de tempo, menor que 

seis meses, ou aeronaves mais antigas que estão aguardando algum tipo de decisão 

estratégica pelos executivos da empresa, como por exemplo, vender ou pintar e continuar 

voando. 

Em decorrência de o pesquisador já ter realizado as visitas de campo na Empresa 

1 antes de realizar este acompanhamento, foi notado que tal fato fez com que uma 

quantidade menor de informações fosse registrada, tornando a análise qualitativa do Caso 

2 mais objetiva. A seguir, o Quadro 17 apresenta a análise para o item material. 

  

Quadro 17 – Análise qualitativa do Caso 2 sobre o item material 

 

Fonte: o autor 

 

Diferente do observado na Empresa 1, não foram identificados fones e rádios em 

condições precárias, porém vale ressaltar que a quantidade de fones era inferior ao 

verificar no outro caso, deixando a sensação de, em casos extremos, faltar fones para 

todos os mecânicos, mesmo isso não tendo sido observado de fato. 

Categoria Documentos Observações Entrevistas

3.2 e 

3.5

Meios para se 

comunicar
Não aplicável

Não houve problemas quanto aos fones ou 

aos rádios. No horário de pico pareceu não 

haver fones reservas

Foi dito que poucos dias 

atrás foram descartados os 

fones quebrados

3.3 e 

3.4

Equipamentos de 

proteção

NR-6 e cartazes 

da empresa

Todos usavam corretamente os EPIs. Há 

poucos cartazes sobre EPIs. Aterramento ok.
Não foi citado

#
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Quanto a utilização dos EPIs, não foi observado problemas, um ponto a destacar 

é que a qualidade do calçado da Empresa 2 era superior da Empresa 1, nada de 

excepcional, porém melhor. Dessa forma, este item não foi comentado em nenhum 

momento. 

Em nenhum momento algum funcionário da Segurança do Trabalho apareceu em 

campo, também foi escassez de informativos a respeito do uso dos EPIs. Logo, ou já uma 

cultura a este respeito implantada ou o departamento de Segurança do Trabalho é distante 

da Manutenção. A seguir, o Quadro 18 apresenta a análise sobre o item método. 

 

Quadro 18 – Análise qualitativa do Caso 2 sobre o item método 

 

Fonte: o autor 

 

Foi uma grata surpresa notar que todos os mecânicos estavam cientes das 

Instruções de Trabalho de maneira macro, além de possuírem uma notável consciência 

situacional. Um dos mecânicos acompanhados revelou estar participando do fórum de 

Segurança Operacional interdepartamental. 

Categoria Documentos Observações Entrevistas

4.1
Presença do 

mecânico

Instruções de 

trabalho e sist. 

eletrônico

As vezes, no horário de pico, parecia que não 

haviam mecânicos o suficiente, mas não foi 

identificado problemas

Nenhum dos casos citados 

ocorreu em CGH

4.2
Segurança 

operacional

Instruções de 

trabalho

Além de conhecer os procedimentos, os 

mecânicos aparentavam uma ótima 

consciência situacional, até os mais novos

Foi citado que um dos 

mecânicos participa dos 

fóruns de SGSO

4.3
Procedimento do 

prestador

Instruções de 

trabalho
Não foi identificado problemas Não foi citado

4.4
Procedimento com o 

Comandante

Instruções de 

trabalho
Não foi identificado problemas

Há problemas de 

relacionamento com alguns 

Comandantes

4.5
Procedimento com 

terceiros
Não aplicável Não foi identificado problemas

Foi citado a necessidade de 

alertar e instruir a equipe 

que coleta o lixo

4.6
Procedimento com 

financeiro (NF)

Não foi solicitado 

acesso ao dpto. 

Financeiro

Uma das vezes o mecânico esqueceu a Nota 

Fiscal no bolso do uniforme e a levou para 

casa atrasando em um dia o processo

Não foi citado
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Foi repassada ao líder do projeto a sensação de estar faltando mecânicos para os 

atendimentos de trânsito, durante os horários de pico houve a impressão de um mecânico 

estar atendendo duas aeronaves praticamente ao mesmo tempo, se confirmado, um 

problema crítico para a segurança operacional. 

Da mesma forma que na Empresa 1, também foi comentado a necessidade de 

instruir melhor a equipe de coleta dos lixos no aeroporto. Por vezes é necessário o 

mecânico ficar atento e chamar a atenção dessas pessoas para que as mesmas não se 

coloquem em situações de risco. 

Por fim, embora não tenha gerado um grande impacto, uma das vezes um dos 

mecânicos não deu entrada na nota fiscal do abastecimento no mesmo dia em que ele 

ocorreu, seguindo o procedimento definido pela empresa. Foi comentado informalmente 

com o líder do projeto que pretende instalar uma caixa para coletar esses documentos 

próximo de onde os mecânicos pegam e deixam os fones. 

Quanto ao tema envolvendo o Sindicato dos Aeroviários e a existência ou não do 

cargo de mecânico de trânsito, todos os entrevistados preferiram não comentar a respeito 

do tema, embora todos estivessem cientes do assunto. A seguir, o Quadro 19 apresenta a 

análise sobre o item medição. 

 

 

 

 

Quadro 19 – Análise qualitativa do Caso 2 sobre o item medição 
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Fonte: o autor 

 

 A observação do processo permitiu identificar que todas as vezes em que a 

quantidade de combustível foi programada no instrumento da unidade abastecedora, essa 

quantidade foi respeitada, não havendo desvios. 

 Um ponto positivo foi a demonstração de engajamento por parte de um dos 

funcionários da empresa terceirizada responsável por prover o combustível por meio de 

uma unidade abastecedora. Este funcionário teve a pró-atividade de mostrar a etiqueta 

que atesta a calibração do instrumento que afere a quantidade abastecida, nesta etiqueta 

havia o número de referência do instrumento e a data de validade da última calibração. 

 Quanto a nota fiscal, algumas vezes a intensidade da tinta impressa no papel 

dificultava a leitura de todas as informações no documento, nada que prejudicasse o 

processo, porém foi observado como um ponto de melhoria e repassado ao líder do 

projeto. A seguir, o Quadro 20 apresenta a análise sobre o item meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 20 – Análise qualitativa do Caso 2 sobre o item meio ambiente 

Categoria Documentos Observações Entrevistas

5.1
Informação no 

instrumento

Sistema 

eletrônico

Um dos prestadores mostrou a etiqueta de 

calibração. O computador sempre parou 

automaticamente no valor solicitado

Foi dito que são realizadas 

ações de conscientização 

sobre o tema

5.2
Informação do 

documento
Não aplicável

Aconteceu poucas vezes da tinta da 

impressora da nota fiscal sair um pouco fraca 

dificultando a leitura das informações

Não foi citado
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Fonte: o autor 

 

Foi identificado durante a análise qualitativa da Empresa 1 a falta de participação 

de alguém responsável pelos treinamentos técnicos. Neste caso, esta falha foi corrigida 

desde o início, porém neste item, meio ambiente, foi de suma importância. 

Durante um dos acompanhamentos em campo, um dos mecânicos encontrou um 

pano no chão, próximo de onde a aeronave iria estacionar, o mecânico era responsável 

por treinar um mecânico novato e aproveitou o momento em que a aeronave ainda não 

havia se aproximado da posição para instruí-lo dos riscos e dos perigos que casos como 

este podem desencadear. Além de comentar que este item é frequentemente abordado nos 

treinamentos técnicos e, posteriormente, confirmado com o responsável envolvido. 

Foi observada uma densa nuvem de poluição originária de um dos tratores que 

movimenta cargas para a Companhia aérea 2, algo que chegou a atrapalhar um dos 

mecânicos e outros funcionários próximos. Foi comentado por este mecânico que esta 

empresa prestadora de serviço já foi notificada a respeito, porém a mesma aparenta não 

se importar com essa e outras reclamações do gênero. 

Categoria Documentos Observações Entrevistas

6.1 Fluídos no chão

Não foi solicitado 

acesso ao dpto. 

Safety

Não foi identificado problemas Não foi citado

6.2 Objeto estranhos

Não foi solicitado 

acesso ao dpto. 

Safety

Um dos mecânicos que instruia um mec. novo 

recolheu um pano, descartou corretamente e 

explicou a importância

Foi citado que este assunto 

está presente nos 

treinamentos

6.3 Ruído

Não foi solicitado 

acesso ao dpto. 

Seg. Trabalho

Não foi identificado problemas

Foi citado que hoje não 

existe mais a opção do 

protetor concha

6.4 Odores

Não foi solicitado 

acesso ao dpto. 

Seg. Trabalho

Não foi identificado problemas Não foi citado

6.5 Poluição do ar

Não foi solicitado 

acesso ao dpto. 

Seg. Trabalho

Um dos tratores da empresa terceira que leva 

as carretas com as bagagens está poluindo 

muito

Foi citado que a tal empresa 

terceira é problemática

6.6 Clima
Sistema 

eletrônico

Névoa por algumas manhãs, mas não impediu 

o aeroporto de funcionar nem um dia
Não foi citado
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O aeroporto não fechou ou operou em condições especiais em nenhum dos dias 

em que as visitas ocorreram, foi observado névoa pela manhã na maior parte dos dias, 

mas nada que impedisse ou dificultasse o trabalho dos mecânicos. 

O Quadro 21 a seguir apresenta a semelhança dos Casos 1 e 2 para a etapa de 

controle do projeto, treinamentos para continuidade do projeto, participação do sponsor 

pós projeto e prosseguimento da metodologia Seis Sigma por meio de novos projetos. 

 

Quadro 21 – Admitindo os mesmos controles para os casos 1 e 2 

Caso 1 Caso 2 Necessita alteração? 

Controle do projeto Controle do projeto 
Não, foram desenvolvidos os 
mesmos indicadores e o 
mesmo sistema de auditorias 

Treinamentos para 
continuidade do projeto 

Treinamentos para 
continuidade do projeto 

Não, todos os funcionários 
foram treinados in loco 
sobre Seis Sigma e foi 
envolvido o time de 
Treinamento Técnico 

Participação do sponsor nos 
pós projeto 

Participação do sponsor nos 
pós projeto 

Não, para o Caso 2 foi mais 
fácil, partiu do Gerente de 
Linha manter o projeto vivo 

Manter o Seis Sigma por 
meio de novos projetos 

Manter o Seis Sigma por 
meio de novos projetos 

Não, as duas empresas 
foram conscientizadas de 
acordo com o apresentado 
na Figura 39 

Fonte: o autor 

 

4.2.3. A natureza quantitativa do Caso 2 

 

Da mesma forma que no Caso 1, no Caso 2 também foram comparados os dois 

diferentes cenários, antes e depois da mudança no processo de abastecimento. 

Primeiramente, aguardar a informação chegar para iniciar o abastecimento e, após a 

melhoria, iniciar o abastecimento com a quantidade mínima e, se necessário, completar 

com o restante de combustível. 
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Conforme as proposições apresentadas na Revisão da Literatura deste trabalho, 

foram elaboradas duas hipóteses a serem testadas para verificar se é possível reduzir a 

quantidade e o tempo de atrasos de voo por meio da aplicação do Seis Sigma no processo 

de abastecimento de aeronaves da Empresa 2, tais hipóteses são: 

 Hipótese nula: aguardar a informação de Operações para iniciar o abastecimento 

da aeronave sem interrupções. Ou seja, considera-se que o processo futuro 

apresentará os mesmos resultados que o processo atual. 

 Hipótese alternativa: iniciar o abastecimento da aeronave com seis mil quilos de 

combustível independente se Operações ainda não informou a quantidade 

necessária, caso já tenha sido informado, abastecer direto com a quantidade final. 

Ou seja, considera-se que o processo futuro apresentará resultados diferentes do 

que o processo atual. 

Vale destacar que foram feitas novamente cem observações para cada uma das 

hipóteses, os dados coletados podem ser observados no Quadro 22 a seguir. 



124 
 

Quadro 22 – Dados coletados no pátio de aeronaves para o Caso 2 

 

Fonte: o autor 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 4ªf 3 0 13 0 0 44 0 0 25 0 1 sab 0 7 0 12 17 0 0 9 0 8

2 6ªf 15 12 0 9 0 21 0 4 52 0 2 5ªf 19 7 0 4 0 0 17 0 0 12

3 2ªf 23 35 14 0 7 0 49 0 9 10 3 2ªf 23 11 0 27 0 8 13 0 0 24

4 dom 0 0 0 28 0 8 6 17 0 0 4 4ªf 0 0 0 13 8 0 0 7 18 0

5 6ªf 0 26 0 11 0 9 0 51 35 0 5 6ªf 0 8 6 0 11 0 19 21 0 0

6 3ªf 13 0 27 0 13 4 0 0 11 0 6 3ªf 23 0 0 8 14 0 10 0 4 0

7 5ªf 14 0 5 0 38 0 14 42 0 6 7 5ªf 12 0 10 0 3 18 4 0 15 0

8 2ªf 10 0 14 0 0 38 0 26 30 0 8 2ªf 14 6 5 0 26 0 16 5 0 0

9 4ªf 39 0 0 14 16 13 24 0 4 0 9 4ªf 4 7 0 11 0 0 0 7 13 0

10 sab 0 13 0 41 0 0 12 0 11 0 10 dom 0 0 0 3 13 0 0 5 0 0

Limite Superior
28,06

Ybar Sy Ybar + 3*(Sy)

Média depois
5,85

Desvio padrão
7,4052,13

Xbar Sx Xbar + 3*(Sx)

Média antes
10,28

Desvio padrão
13,95

Limite Superior

Seq. Dia Seq. Dia
Turno Alfa Turno EcoTurno Alfa Turno Eco
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A partir dos mesmos passos desenvolvidos no Caso 1, agora no Caso 2, a equação 

2 já apresentada no terceiro capítulo deste trabalho, permitiu calcular o valor de t 

calculado conforme cálculos a seguir, quanto ao valor de t tabelado, será utilizado o valor 

já apresentado de 1,984 para o nível de significância de 5% (PRIVITERA, 2014; 

STUDENT, 1908). 

𝑡 =
10,28 − 5,85

√
194,60 + 54,76
100 ∗ (100 − 1)

 

𝑡 =
4,43

0,1587
 

𝑡 = 27,9143 

 

Conforme apresentado, o valor do t calculado encontrado foi de 27,9143, ou seja, 

muito superior ao valor do t tabelado de 1,984 provisionado na tabela do teste de t de 

Student bicaudal para um intervalo de confiança de 95% e um tamanho da amostra de 

cem observações. 

Portanto, para essa amostra em questão, foi evidenciado que há uma diferença 

significativa. Logo, o novo procedimento de abastecimento de combustível realizado em 

duas etapas ao invés do procedimento atual onde se aguarda a informação para iniciar o 

abastecimento, parece ter produzido efeitos positivos na redução dos atrasos de voo na 

Companhia aérea 2. 

Logo, a conclusão do teste t de Student para o Caso 2 é que se deve rejeitar a 

hipótese nula em relação à outra hipótese. 

 Ao aplicar o CEP nos dados coletados antes da melhoria no processo foi possível 

observar que a média foi de 10,28 minutos com um desvio padrão de 13,95 minutos. Não 

foram identificados pontos fora do limite de controle. A figura 40 a seguir apresenta a 

carta de CEP para o processo antes das alterações na Empresa 2. 
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Figura 40: Carta de CEP para atrasos de voo antes do projeto – Caso 2 (fonte: o autor) 

 

 Quanto aos dados coletados após a melhoria no processo, foi novamente 

desenvolvida a carta de CEP para os cem eventos observados, onde foi possível notar que 

a média do tempo de atraso de voo foi 5,85 minutos, uma redução de 4,43 minutos em 

relação ao processo de abastecimento antes da mudança. O desvio padrão também 

diminuiu, alcançando 7,40 minutos, ou seja, uma redução significativa de 16,83 minutos. 

A Figura 41 apresenta tal carta de CEP. 

 

 

Figura 41: Carta de CEP para atrasos de voo depois do projeto – Caso 2 (fonte: o autor) 
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Os eventos observados encontravam-se todos dentro dos limites calculados, dessa 

forma, entende-se que o processo da Empresa 2 esta sob controle. 

A fim de comparar o cenário antes da melhoria com o cenário depois, foram 

utilizados os mesmos dados coletados e apresentados nas cartas de CEP da Empresa 2 

para desenvolver o gráfico presente na Figura 42 a seguir, o tipo do gráfico é o mesmo, o 

de distribuição. 

É possível notar como os pontos verdes, após as mudanças, ficam mais 

concentrados na parte inferior do gráfico enquanto os pontos em cor de rosa, processo 

antigo, são dispersos ultrapassando a marca de cinquenta minutos. 

Também vale destacar a elevada dispersão que os marcadores cor de rosa 

apresentam em relação aos verdes, essa diferença complementa os valores tão distintos 

encontrados para o desvio padrão antes e depois das melhorias no processo. 

 

 

Figura 42: Comparação entre o processo antes e depois das mudanças – Caso 2 (fonte: o autor) 
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 Logo, a redução do tempo médio de atraso de voo é evidente ao analisar o gráfico 

de comparação acima. Contudo, essa redução ainda não foi quantificada. 

A equação 3 já apresentada e aplicada a seguir, permite mensurar, agora na 

Empresa 2, o quanto o novo procedimento melhorou o processo de abastecimento em 

relação ao procedimento atual, isso por meio da comparação das médias. 

 

𝑃 = 100 ∗ (
10,28 − 5,85

10,28
) 

𝑃 = 43,09% 

 

 Dessa maneira, realizar o abastecimento de combustível em duas etapas, ou seja, 

iniciar com seis mil quilos de combustível e não aguardar a informação do DOV, reduziu 

as quantidades de atrasos de voo relacionadas à Manutenção em aproximadamente 43%. 

 Além da redução do tempo médio de atraso, a equação 4 já apresentada e agora 

para aplicada para o Caso 2, mostra a redução na quantidade de eventos que apresentaram 

atrasos de voo superiores a 15 minutos. De acordo com IATA (2014), o padrão 

internacional que determina se um voo está atrasado é quando a duração é superior a 

quinze minutos. 

 

𝑃15 = 100 ∗ (
23 − 14

23
) 

𝑃15 = 39,10% 

 

Portanto, fica constatado que melhorar o processo de abastecimento de aeronaves 

na Empresa 2 resultou em uma redução em torno de 39% na quantidade de atrasos de voo 

superiores a 15 minutos. 
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Conforme apresentado no Caso 1, a ANAC pode aplicar multas e penalidades às 

empresas que apresentarem atrasos de voo, os valores referentes a tais cobranças são 

arbitrários e normalmente muito elevados. 

Logo, reduzir em 43% o tempo médio de atraso de voo e reduzir em 39% a 

quantidade de atrasos de voo superiores a 15 minutos são resultados expressivos e que 

estão diretamente relacionados com a melhora da qualidade do serviço oferecido pela 

Companhia aérea 2. 

Ainda a respeito dos dados coletados, outras análises foram possíveis de serem 

feitas, semelhante ao apresentado no Caso 1, porém todas as observações na Empresa 2 

se apresentaram parecidas com a Empresas 1, para tanto foi construído o Quadro 23 a 

seguir. 

 

Quadro 23 – Pareamento dos dados quantitativos entre Caso 1 e 2 

Caso 1 Caso 2 Necessita alteração? 

Diferença entre os dias da 
semana 

Diferença entre os dias da 
semana 

Não, os piores dias também foram 
as segundas e sextas feiras 

Diferença entre os turnos Diferença entre os turnos 
Não, a Empresa 2 também possui 
problemas de atrasos devido 
problemas no pernoite 

Desvio por conta de um 
mecânico 

Desvio por conta de um 
mecânico 

Não, não houve problemas 
pontuais em decorrência de um 
mecânico 

Fonte: o autor 

 

 Da mesma forma como apresentado no Caso 1, o Caso 2 também seguiu os passos 

do DMAIC, um plano de ação foi desenvolvido considerando A natureza quantitativo, já 

apresentado, e qualitativo, que será apresentado a seguir. 

4.3. CASOS 1 E 2 – ANÁLISE INTERCASOS 
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 Nesta seção serão identificados os elementos semelhantes e diferentes entre os 

dois casos já apresentados, e estão alinhados com as proposições definidas no segundo 

capítulo deste trabalho. Estes conceitos estão alinhados com o que Miles e Huberman 

(1994) propõe e podem ser observados no Quadro 24 a seguir. 

  

Quadro 24 – Análise intercasos, semelhanças e diferenças 

 

Fonte: o autor 

 A análise da P1, que consiste em comparar dois cenários diferentes no processo 

de abastecimento de aeronaves, antes e depois da melhoria, permitiu identificar que não 

Proposições
Aplicação do Seis 

Sigma
Semelhanças Diferenças

P1: é possível 

comparar dois 

cenários 

diferentes no 

processo de 

abastecimento de 

aeronaves, antes 

e depois da 

melhoria, pois 

existem dados 

que podem ser 

coletados.

Gráficos de CEP 

antes da mudança 

no processo de 

abastecimento

As duas empresas 

apresentaram eventos com 

valores significativamente 

altos de atrasos de voo.

O valor do limite superior da Empresa 1 

era significativamente maior do que o 

valor apresentado para a Empresa 2, 

respectivamente 73 minutos em 

relação a 52 minutos.

A redução das médias de 

atrasos de voo para um 

mesmo patamar, em torno 

de 6 minutos.

Não foi identificado 

nenhum evento nos dois 

casos que ultrapassasse a 

marca de trinta minutos.

Cálculo de 

redução do tempo 

médio de atraso 

de voo

As duas empresas 

apresentaram valores 

significativos de redução do 

tempo médio de atraso de 

voo.

A Empresa 2 teve menor redução em 

relação a Empresa 1, respectivamente 

43% e 57%.

Cálculo de 

redução da 

quantidade de 

atrasos de voo 

maiores que 15 

minutos

As duas empresas 

apresentaram valores 

significativos de redução da 

quantidade de atrasos de 

voo maiores que 15 

minutos.

A Empresa 1 reduziu de 34 para 16 

eventos, ou seja, 53%  e a Empresa 2 

reduziu de 23 para 14 eventos, 

portanto, 39%. Porém a redução da 

Companhia aérea 2 foi menor do que a 

da Aérea 1.

Gráficos de CEP 

depois da 

mudança e 

gráficos de 

dispersão 

comparando antes 

e depois

P2: é possível que 

mudar o processo 

de abastecimento 

de aeronaves por 

meio do Seis 

Sigma, 

melhorando o 

nível de qualidade 

do serviço 

prestado pela 

companhia aérea.

P3: é possível 

reduzir a 

quantidade e o 

tempo médio dos 

atrasos de voo no 

processo de 

abastecimento de 

aeronaves.
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existem dados sobre o abastecimento de aeronaves armazenado em sistemas eletrônicos 

em nenhuma das duas empresas. As únicas informações disponíveis são os dias em que 

ocorreram abastecimentos e o valor pago pelo serviço. 

 Portanto, nas duas empresas, a coleta de dados foi realizada em campo, além de 

ser necessário coletar os dados antes da mudança no processo.  Assim, implantar a 

melhoria e novamente coletar os dados e dessa maneira verificar se a mudança foi 

satisfatória. 

 Como foi necessário acompanhar o processo em campo desde o início do projeto, 

notou-se a importância de coletar informações subjetivas, por exemplo, baseadas em 

percepções. Tais informações tornaram as análises mais ricas. 

Durante a análise dos gráficos de CEP das duas empresas com os dados de antes 

da mudança, destacou que o valor do limite superior da Empresa 1 era significativamente 

maior do que o valor apresentado para a Empresa 2, respectivamente 73 minutos em 

relação a 52 minutos.  

Esse achado ocorreu porque a Empresa 1 teve incidentes de maior complexidade, 

por exemplo, problemas no acoplamento da mangueira de abastecimento ou problemas 

com o computador da unidade abastecedora que não parou o abastecimento 

automaticamente na quantidade requerida. Eventos como estes fizeram com que a 

Empresa 1 tivesse atrasos de voo mais altos do que a Empresa 2, fazendo com que seu 

limite superior ficasse maior. Portanto, constatou-se que o processo de abastecimento da 

Empresa 1 antes da mudança possuía um controle inferior ao da Empresa 2. 

Em relação a P2, que consiste em mudar o processo de abastecimento de 

aeronaves por meio do Seis Sigma, melhorando o nível de qualidade do serviço prestado 

pela companhia aérea, foi identificado que os mecânicos que realizam o abastecimento 

das aeronaves possuem conhecimento para melhorar os seus processos. Contudo, falta 
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para os mecânicos um treinamento sobre ferramentas de melhoria contínua, por exemplo, 

Seis Sigma. Além disso, não foi identificada a presença do Diretor e nenhum dos Gerentes 

em campo, tal ausência fica evidente a partir do momento que problemas já tratados 

voltam a ocorrer. Como conseqüência, o nível de qualidade do serviço prestado pelas 

aéreas permanece estagnado, apenas variando de acordo com a razão entre problemas 

tratados e problemas aguardando solução. 

Os gráficos de CEP depois da melhoria das duas empresas permitiram identificar 

a redução das médias de atrasos de voo para um mesmo patamar, em torno de 6 minutos, 

além disso, não foi identificado nenhum evento nos dois casos que ultrapassasse a marca 

de trinta minutos. 

Isto se deve porque as duas empresas não realizavam analises que relacionavam a 

redução dos atrasos de voo com a necessidade de melhorar o processo de maior duração, 

nos dois casos, este processo era o abastecimento de aeronaves. A partir do momento em 

que foi aplicado o Seis Sigma nesse processo, os resultados demonstraram a melhora do 

nível de qualidade do serviço, isto porque o risco do passageiro passar por um atraso 

superior a trinta minutos foi mitigado. 

A respeito da P3, que consiste em reduzir a quantidade e o tempo médio dos 

atrasos de voo no processo de abastecimento de aeronaves, foi identificado em uma 

análise preliminar que executar o abastecimento em duas etapas poderia causar ainda mais 

atrasos de voo. Contudo, o abastecimento somente era iniciado quando a informação com 

a quantidade de combustível chegava para o mecânico, a aplicação do Seis Sigma 

permitiu identificar que era comum essa informação demorar para chegar para o 

mecânico, atrasando o início do abastecimento. A solução encontrada foi abastecer a 

aeronave em duas etapas, a primeira com a quantidade mínima necessária e a segunda 

etapa para completar o abastecimento até atingir a quantidade total informada. Dessa 
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maneira, acrescentar uma etapa a mais no processo fez com que o abastecimento não fosse 

mais iniciado com atrasos, visto que a primeira etapa não mais aguardava a chegada da 

informação. 

Com os dados coletados e os gráficos de CEP gerados, a análise dos cálculos de 

redução do tempo médio de atrasos para as duas empresas apresentaram resultados 

significativos. Entretanto, a Empresa 2 teve menor redução em relação a Empresa 1, 

respectivamente 43% e 57%. 

Em continuidade, ao analisar a redução da quantidade de atrasos de voo superiores 

a quinze minutos, ambas as aéreas apresentaram uma significativa redução. A Empresa 1 

reduziu de 34 para 16 eventos, ou seja, 53% e a Empresa 2 reduziu de 23 para 14 eventos, 

portanto, 39%. Porém a redução da Companhia aérea 2 foi menor do que a da Aérea 1. 

Estes achados ocorreram porque antes de mudar o processo de abastecimento de 

aeronaves os mecânicos da Empresa 1 aparentavam estar mais desconfortáveis com 

relação a algumas atitudes que a empresa vinha tomando e, com isso, perdendo o foco 

durante a realização das tarefas. Dessa forma, os dados coletados antes de mudar o 

processo na Empresa 2 foram melhores do que o da Empresa 1, portanto, a redução da 

Empresa 2 não foi tão expressiva quanto da Empresa 1. 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

 Um dos fatores que influenciam o aumento da quantidade de atrasos de voo é a 

ocorrência de incidentes de maior complexidade, por exemplo, problemas que requerem 

ações de manutenção com provisão de materiais, tempo de solo e mão de obra qualificada. 



134 
 

A ocorrência de problemas desse tipo fez com que a Empresa 1 tivesse atrasos de voo 

com uma maior duração do que a Empresa 2 e, com isso, o seu limite superior ficasse 

maior. Esse resultado corrobora com os trabalhos de El Moudani e Mora-Camino (2000) 

e Kinnison e Siddiqui (2012), em que os problemas de manutenção podem resultar em 

atrasos de voo e, caso uma tarefa não seja executada no momento em que deveria, a 

mesma deverá ser planejada novamente, aumentando o risco de um problema de 

manutenção não resolvido resultar em novo atrasos de voo. Portanto, esse estudo 

contribuiu a partir do momento em que reduz a quantidade de atrasos de voo cuja causa 

principal era a demora na chegada da informação de quanto se deve abastecer, permitindo 

que os atrasos de voo que possuem como causa principal qualquer outro fator, por 

exemplo, problemas no acoplamento da mangueira de combustível fiquem evidenciados 

e possam ser tratados. 

O foco das companhias aéreas estudadas em reduzir os atrasos de voo não 

contemplou uma análise direcionada para o processo que possui a maior duração de todas 

as atividades que ocorrem no pátio de aeronaves, o abastecimento de combustível. A 

aplicação do Seis Sigma melhorou o nível de qualidade do serviço oferecido nas duas 

empresas, mitigando o risco de o passageiro passar por longos atrasos e o risco da aérea 

ser multada. Esse resultado colabora com o trabalho de Muller e Chatterji (2002) e ANAC 

(2014), em que atrasos de voo podem resultar em multas e penalidades para as 

companhias aéreas, podendo chegar milhões de reais caso seja evidenciado que a houve 

um descontrole no gerenciamento dos horários de partidas e chegadas. Portanto, este 

estudo avançou ao considerar que melhorar o processo de abastecimento de aeronaves 

permitiria reduzir a quantidade e a duração dos atrasos de voo, minimizar os riscos de 

receber multas e penalidades e oferecer um serviço com um nível de qualidade melhor. 
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Quanto ao relacionamento dos funcionários com empresa, os mecânicos da 

Empresa 1 demonstraram uma insatisfação maior em relação as decisões que a empresa 

vinha tomando para amenizar os impactos da crise, tal sentimento resultou em falta de 

atenção durante a execução das tarefas, pondo em risco a segurança. Contudo, após mudar 

o processo, essa atitude não foi mais identificada, fazendo com que a Empresa 1 

apresentasse uma melhora mais expressiva nos dados coletados antes e depois da 

melhoria do que os dados coletados antes e depois da melhoria na Empresa 2. Este 

resultado corrobora com os estudos de Shackel e Klein (1976) e SERIPA II (2013), em 

que o processo de abastecimento de combustível é muito estressante para os funcionários 

envolvidos, além disso, os funcionários que trabalham no abastecimento precisam sempre 

estar atentos, casos de falta de atenção comprometem a segurança operacional e 

aumentam os riscos de acidentes graves (SHACKEL; KLEIN, 1976; SERIPA II, 2013). 

Portanto esse estudo contribuiu ao oferecer uma nova forma de executar o processo de 

abastecimento de aeronaves sem afetar os procedimentos de segurança operacional. Além 

disso, a mudança no processo reduziu a quantidade e a duração de atrasos de voo e não 

foi necessário investimentos. 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO  

 

 As companhias aéreas brasileiras começaram a reconhecer que é necessário 

melhorar os seus processos a fim de minimizar a quantidade e a duração dos atrasos de 
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voo. Contudo, tal iniciativa somente foi adiante após a ANAC pressionar as aéreas por 

meio de multas e penalidades. 

 A implantação de melhorias em um processo pode ser realizada por diversas 

metodologias, contudo, apenas o Seis Sigma possui em seu histórico o fato de ser sido 

pioneiramente implantada pela GE em sua divisão aeronáutica. 

 Quantos aos atrasos de voo, há uma série de processo em uma companhia aérea 

que, caso ocorra um problema, pode desencadear em atrasos de voo. Porém, no caso das 

duas empresas consideradas neste estudo, o processo de maior duração era o 

abastecimento de aeronaves. 

 A decisão de analisar a implantação do Seis Sigma nas duas empresas permitiu 

compreender na prática o funcionamento do processo de abastecimento, além de ter a 

oportunidade de constatar qual ferramentas estatísticas apresentaria melhor os resultados 

conquistados por cada empresa. 

 Neste estudo concluiu-se que para as duas empresas, o maior problema do 

abastecimento foi a lentidão na chegada da informação de quanto se deve abastecer, como 

essa informação chegava tarde demais, atrasava o início do abastecimento e, por 

conseqüência, o abastecimento atrasava o voo. Foi proposto iniciar o abastecimento antes 

de a informação chegar, com a quantidade mínima de combustível, assim, quando a 

informação chegasse, somente seria necessário completar com a quantidade requerida. 

 Ao comparar o abastecimento antes e depois da mudança para a Empresa 1, foram 

obtidos o tempo médio de 14 minutos antes da mudança e 6 minutos depois da mudança. 

Portanto, uma redução de 57% no tempo médio dos atrasos de voo. Além do tempo 

médio, também foi considerado a quantidade de atrasos com duração maior do que quinze 

minutos, antes da mudança houve 34 eventos, depois da mudança 16 eventos. Portanto, 

uma redução de 53% na quantidade dos atrasos de voo. 
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 Tais contribuições permitiram indicar que a aplicação do Seis Sigma no processo 

de abastecimento de aeronaves da Empresa 1 foi satisfatória. 

 Quanto a Empresa 2, a comparação do abastecimento antes e depois da mudança 

permitiu identificar o tempo médio de 10 minutos e 6 minutos, respectivamente antes e 

depois da mudança. Portanto, uma redução de 43% no tempo médio dos atrasos de voo. 

Já a quantidade de atrasos com mais de quinze minutos, foram identificados 23 eventos 

antes da mudança e 14 eventos depois. Portanto, uma redução de 39% na quantidade dos 

atrasos de voo. 

 A análise desses resultados permitiu indicar que a aplicação do Seis Sigma no 

processo de abastecimento de aeronaves da Empresa 2 foi satisfatória. 

 Ao comparar os resultados obtidos pelas duas empresas estudadas, pode-se 

afirmar que o Seis Sigma foi implantado com sucesso no processo de abastecimento de 

aeronaves.  

Portanto, é possível concluir que os níveis de qualidade do serviço melhoraram 

para as duas empresas estudadas, como também as duas melhoraram os seus índices de 

pontualidade. 

Vale destacar que não foi identificado na revisão da literatura trabalhos que 

abordassem a aplicação do Seis Sigma ou mesmo a redução de atrasos de voo no processo 

de abastecimento de aeronaves. Como também vale destacar que não foi necessário 

nenhum tipo de investimento para realizar as mudanças no processo apresentadas neste 

estudo. 

Uma limitação dessa pesquisa consiste no fato deste ser um estudo exploratório, 

portanto, não permitindo que os dados aqui apresentados possam ser generalizados, uma 

vez que foi adotado o método de estudo de caso. 
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Com isso, sugere-se para futuras pesquisas a aplicação dos métodos aqui 

apresentados em outros processos que também ocorrem durante o período em que a 

aeronave está no pátio, como por exemplo, o reabastecimento do catering, a limpeza 

interna da aeronave ou mesmo a substituição de itens de acabamento. 

Além disso, futuras pesquisas podem se concentrar em outras atividades 

relacionadas a manutenção de aeronaves que estejam impactando em algum outro 

indicador estratégico da companhia aérea que não sejam os atrasos de voo. Vale destacar 

que sem este trabalho não seria possível identificar estas lacunas para futuras pesquisas. 
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APÊNDICE 1 

 

 A seguir estão presentes os formulários utilizados neste trabalho divididos em três 

distintos blocos que auxiliaram na entrevista semi estruturada, na coleta de dados 

numéricos e na coleta de informações subjetivas. 

 

Bloco 1 – Dados da empresa e do entrevistado para compor a entrevista semi 

estruturada. 

 

 

  

Gol Tam

CEL GMP AVI

CCT

CHT

Direto Indireto

5S

Lean

TOC

Tempo de empresa: ________________________

Envolvimento com o processo de abastecimento:

Envolvimento com Melhoria Contínua: Yellow belt

Green belt

Black belt

Departamento - Gerência: M. de Linha Outro, qual? ______________________

Cargo: ____________________________________ Formação: ________________________________

Carteiras: Anos de experiência na aviação: _____________

Empresa:

Departamento - Diretoria:

Outra, qual? ________________________________________

Manutenção Outro, qual? ______________________

Nome do entrevistado: _____________________ Nome de guerra: __________________________

Data: ___________ / ___________ / ___________

Aplicação do Seis Sigma no processo de abastecimento de combustível de 

aeronaves com o intuito de reduzir a quantidade de atrasos de voo da 

Manutenção - um estudo de múltiplos casos

Pesquisador: Henrricco Nieves Pujol Tucci
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 Bloco 2 – Tabela que de coleta de dados numéricos em campo. 

 

 

  

TAM GOL

Remota Finger

Futuro

Não Sim Não Sim

Não Sim

Remota Finger

Futuro

Não Sim Não Sim

Não Sim

Remota Finger

Futuro

Motivo do atraso: _______________________________________________________________________

3º     Prefixo: ____________ Mecânico: _______________

Atual Se atual, quantidade de combustível: _______________ kg

Atual Se atual, quantidade de combustível: _______________ kg

Se futuro, 6.000 kg de combustível + ___________________ kg = _____________________ kg no total

Houve atraso? Parte desse atraso foi de Manutenção?

Se sim + sim, quanto tempo de atraso: ______________ min Impacto?

Se sim + sim, quanto tempo de atraso: ______________ min Impacto?

Motivo do atraso: _______________________________________________________________________

2º     Prefixo: ____________ Mecânico: _______________

Atual Se atual, quantidade de combustível: _______________ kg

Se futuro, 6.000 kg de combustível + ___________________ kg = _____________________ kg no total

Houve atraso? Parte desse atraso foi de Manutenção?

Responsável pela coleta dos dados: ___________________________

Data : _________ / _________ / _________

1º     Prefixo: ____________

TURNO ALFA

Mecânico: _______________

D S T Q Q S S
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 Bloco 3 – Guia para balizamento das coletas de informações subjetivas em campo 

para desenvolvimento de análises qualitativas. 

 

 

 

 

Categoria # GUIA DE OBSERVAÇÕES

1.1.
O mecânico de manutenção executou o processo sem dúvidas ou ajudas quanto a 

execução?

1.2.
O mecânico de manutenção soube explicar para o pesquisador como funcionava o 

processo antes de executá-lo?

1.3.
O mecânico de manutenção estava em boas condições físicas e mentais (sem 

doenças, sem preocupações externas aparentes, outros)?

1.4.
O mecânico de manutenção estava totalmente dedicado ao processo de 

abastecimento?

1.5.
O funcionário do dpto. de Operações confirmou as informações do voo e da 

aeronave antes de informar a quantidade de combustível?

1.6.
O funcionário do dpto. de Operações informou de forma clara e objetiva a 

quantidade de combustível que deveria ser abastecida?

1.7. O mecânico de manutenção fez o cotejamento das informações quando as recebeu?

2.1.
O caminhão abastecedor aparentava estar em boas condições de trabalho (sem 

batidas, partes soltas, outros)?

2.2.
A aeronave aparentava boas condições para realizar o abastecimento (abalamentos, 

problemas no acoplamento, outros)?

3.1.
A mangueira de combustível estava em perfeitas condições (sem apresentar 

vazamentos de combustível) e acoplou normalmente no avião?

3.2.
O mecânico de manutenção possuía a disposição o fone para contato com o 

comandante e o pino para travar o trêm de pouso?

3.3.
O mecânico de manutenção, o funcionário da abastecedora e todos os presentes no 

processo estavam usando os EPIs necessários?

1. Mão de obra

2. Máquina

3. Material
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3.4.
O mecânico de manutenção verificou se o cabo de aterramento estava instalado e 

no local correto?

3.5.

O mecânico de manutenção possuía a disposição o rádio comunicador para contato 

com a equipe da manutenção de apoio, despachante de voo (Operações), entre 

outros funcionários de outros departamentos?

4.1.
O mecânico de manutenção estava presente no local antes da aeronave pousar e 

permaneceu no local mesmo após a aeronave ter sido liberada para voo?

4.2.

O mecânico de manutenção respeitou os procedimentos de segurança operacional 

(somente abordar a aeronave após calço, com as luzes desligadas, pela frente, 

verificou se não havia nínguem fumando ou mexendo no celular, entre outros)?

4.3. O caminhão abastecedor estacionou no local e na posição correta?

4.4. O comandante estava ciente do abastecimento antes do seu início?

4.5.
O mecânico de manutenção não teve nenhuma forma de distração ou interrupção 

devido a interferência oriunda da execução de um outro processo por terceiros?

4.5.
O funcionário da abastecedora entregou a nota fiscal do abastecimento assim que o 

processo foi finalizado?

5.1.
A quantidade solicitada de combustível era a mesma que aparecia no instrumento 

de medição do caminhão abastecedor?

5.2. A quantidade solicitada de combustível era a mesma que aparecia na nota fiscal?

6.1.
A posição onde foi realizado o abastecimento estava com o chão limpo (resíduos de 

óleos, de combustíveis, outros)?

6.2. A posição onde foi realizado o abastecimento estava sem FOs (foreign objects)?

6.3.
O nível de ruído estava normal como todos os dias (obras pesadas, trânsito de 

veículos pesados dentro do aeroporto, outros)?

5. Medição

6. Meio ambiente

4. Método
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6. Meio ambiente 6.4. O ambiente estava sem cheiros atípicos (químicos, lixos, outros)?

6.5.
O ar estava sem poluição pesada (fumaça preta de veículos, fumaça branca de 

veículos, outros)?

6.6. O clima estava em condições normais (forte neblina, forte chuva, outros)?
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APÊNDICE 2 

 

 


