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O presente documento tem por objetivo relatar um estudo de 

Repetibilidade e Reprodutibilidade (R&R) realizado em uma empresa 

de embalagens. Durante a realização do trabalho, foram realizados 

diversos testes de medições e atributos com os operadores do setor de 

Controle de Qualidade da empresa. Os dados coletados foram 

trabalhados em software estatístico, e indicaram que o método atual de 

análise do setor não é adequado para os produtos utilizados no estudo. 

Sendo assim, foram sugeridas alterações dos instrumentos para as 

medições contínuas, e redução de operadores para análise dos 

atributos, bem como treinamento dos colaboradores para ambas as 

análises. 
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1. Introdução 

O Brasil apresentou grandes mudanças no que se refere ao setor industrial no século XXI. Se 

em alguns anos houve um crescimento significativo (10,2% em 2010), em outros, a indústria 

se mostrou em recessão, como por exemplo entre os anos de 2014 a 2016 (OLIVEIRA, 2018). 

O crescimento econômico do país foi fortemente atrapalhado pelas crises internacionais, e 

pela retirada de incentivos à indústria devido às crises de corrupção no governo da nação. 

Apesar disso, o setor industrial tem forte potencial de crescimento, e aparenta ter retomado 

um rumo de sucesso, visto que, após três anos de quedas consecutivas, a produção industrial 

brasileira fechou o ano de 2017 com crescimento acumulado de 2,5%, na comparação com o 

ano anterior (OLIVEIRA, 2018). 

O sucesso de uma empresa no mercado está diretamente ligado à sua competitividade, que é, 

por sua vez, dependente de diversos fatores. Para que uma empresa seja competitiva, é 

necessário vencer novos desafios que surgem e que acabam obrigando a indústria a aprimorar 

seus diversos processos, na busca de sistemas cada vez mais capazes, eficientes e que 

apresentem excelência na confiabilidade de seus resultados. Dentre estes processos, está o 

metrológico, que devido ao surgimento de novas tecnologias, tem sido exigido cada vez mais, 

já que os clientes buscam produtos com dimensões que necessitam de precisões cada vez mais 

rigorosas (KLAPUT et al., 2016). Dentro deste contexto, a Análise do Sistema de Medição 

(MSA), com destaque para o estudo de Repetitividade e Reprodutibilidade (R&R), se 

apresenta como uma importante ferramenta da qualidade, proporcionando melhorias 

significativas na produtividade, na qualidade dos produtos e dos processos da indústria.  

Tal procedimento possibilita verificar a capacidade do sistema em monitorar seu processo de 

forma eficiente e, além disso, um estudo R&R pode ser aplicado em praticamente qualquer 

indústria, identificando fontes de variabilidade nos dados do sistema de medição (que 

possibilita a remoção das mesmas) e permite verificar a capacidade do sistema em realizar 

certas medições. (BURDICK; BORROR;MONTGOMERY, 2003).  
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Desta forma, o presente projeto teve como objetivos avaliar a confiabilidade do Sistema de 

medição dos operadores do Setor de Controle Qualidade de uma empresa de laminados, 

utilizando para tanto um estudo de Repetitividade e Reprodutibilidade (R&R). 

 

2.  Fundamentação teórica 

2.1. Sistemas de medição  

Um sistema de medição é um conjunto de instrumentos ou dispositivos de medição, padrões, 

operações, métodos, dispositivos de fixação, software, pessoal, ambiente e premissas usadas 

para quantificar a unidade de medição ou corrigir a avaliação da característica sendo medida, 

ou seja, o processo completo utilizado para obter medições. (MSA, 2002, p.5).  

Através dos sistemas de medições são obtidos dados de diversas características de qualquer 

produto, portanto, é necessário analisar o sistema de medição para provar a exatidão e 

precisão dos processos de medição, e assim saber se os dados obtidos são confiáveis ou não. 

Assim, a análise do sistema de medição é um componente essencial para qualquer processo de 

melhoria da qualidade nas empresas.  

2.1.1.  Sistema de medição variáveis contínuas 

A medição de variáveis contínuas é aquela que, como o próprio nome indica, pode assumir 

valor dentro de um intervalo infinito. Pode-se fazer valer como exemplo a medição do 

comprimento de diversas barras de metal, já que estas podem assumir qualquer valor, 

dependendo de seu tamanho. Neste sistema, é desejável que os operadores sejam capazes de 

encontrar valores o mais próximo possível uns dos outros quando realizam repetidas medições 

de um mesmo item. 

2.1.2.  Sistema de medição de atributos (Variáveis Categóricas) 

Os sistemas de medição por atributos são uma classe de sistemas de medição em que o valor 

de medição é único e de um número finito de categorias. Isto contrasta com os sistemas de 

medição por variáveis que podem resultar numa série contínua de valores. O mais comum 

deles é o método “passa - não passa” que tem apenas dois resultados possíveis. (MSA,2002). 
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O principal objetivo deste sistema é avaliar a consistência e a precisão dos avaliadores. 

2.3. Fontes de variação 

A realização de medições repetidas para uma mesma característica de uma peça, nem sempre 

apresenta como resultado um mesmo valor, pois o sistema de medição pode ocasionar 

algumas variações neste processo (ALMEIDA, 2017; AL-REFAIE, BATA, 2010,p.842). A 

variabilidade total de um sistema de medição pode ser proveniente de diversos fatores, dentre 

os quais podemos destacar os equipamentos, e as condições de ensaio (BURDICK,BORROR 

e MONTGOMERY, 2003), que podemos exemplificar pelos operadores e seus métodos. Um 

diagrama da propagação de tal variação está indicado na figura 1. 

Figura 1: Diagrama – Fontes de variação R&R. 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

Neste estudo, o foco se deu na fonte de variação proveniente do Sistema de Medição em si, 

que de forma mais detalhada, está relacionado a diversos fatores, como mostra a figura 2: 



 

XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

 “A Engenharia de Produção e suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil” 

Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 2018. 

. 

 

 

 

 

 

6 

Figura 2: Fatores que influenciam na variabilidade do Sistema de Medição 

Fonte: Portal Action (2016) 

 

 

Tais variações podem ser mensuradas por meio de um estudo de repetitividade e 

reprodutibilidade (R&R), que além de indicar os fatores responsáveis por estas variações, 

relaciona a variabilidade entre as peças com a incerteza associada ao processo de medição. 

 

2.4. Estudo de Repetitividade e Reprodutibilidade (R&R) 

O R&R foca em estudar a variabilidade do sistema de medição através dos dois parâmetros 

indicados na figura 1, que são a Repetitividade e a Reprodutibilidade. A primeira é dada por 

uma variação dentro do sistema, reproduzida por ensaios que são realizados sob as mesmas 

condições sendo correspondente à variabilidade inerente ao equipamento de medição 

(ALMEIDA,2017).  Já a reprodutibilidade representa a variação esperada em medições 

realizadas não mais em condições iguais, utilizando, por exemplo, diferentes operadores 

(ALBERTAZZI; SOUSA,2008). Portanto, ela avalia a variação média entre os diferentes 

operadores que mediram uma mesma característica em uma mesma peça e com o mesmo 
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equipamento. De forma visual, a diferença entre estas análises está representada na figura 3: 

 

Figura 3: Representação gráfica dos parâmetros do estudo R&R 

Fonte: Adaptado de AIAG (2010) 

 

 

Sendo assim, o estudo R&R mostra sua grande utilidade para verificar a capacidade dos 

instrumentos e dos operadores em distinguir a variabilidade entre as peças. Dessa forma, para 

analisar um sistema de medição, os valores de R&R calculados em cada experimentos devem 

ser comparados à variabilidade permitida em tal processo, para que seja verificado sua 

capacidade de detectar com confiança, o seu resultado. Segundo a Automotive Industry 

Action Group - AIAG(2010), a aceitação do sistema de medição deve ser concluída de acordo 

com valores fixos de porcentagem de variação no processo. Estes estão apresentados na tabela 

1: 

Tabela 1: Valores de critérios de aceitação do estudo R&R 

Fonte: Adaptado de AIAG (2010) 

Critério de aceitação Decisão 

% R&R > 30% Inaceitável 

10%< %R&R < 30% Marginal 

%R&R<10% Aceitável 

 

Para valores de R&R entre 10% e 30%, a classificação do sistema é definida como marginal. 

Isso indica que ele pode ser utilizado, ou aceito em determinadas condições e com 
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certas ressalvas. Tais condições podem ser uma maior precisão exigida pelo cliente, um 

produto de tolerância muito baixa, custo do processo, entre outros. 

Dentre os métodos de estudo R&R dos sistemas de medição, destacam-se três: 

-Método da amplitude, que proporciona uma aproximação rápida da variabilidade de 

medição, fornecendo apenas um quadro geral do sistema de medição (AIAG, 2010); 

 

-Método da média e amplitude (M&A), que contraria o método da amplitude uma vez que tal 

abordagem permite analisar a variação do sistema de medição decomposto em 

componentes separados (repetitividade e reprodutibilidade), mas não permitindo 

analisar sua interação (AIAG,2010);  

-Método da análise de variância (ANOVA), que são técnicas estatísticas que verificam o erro 

de medição e outras variações, como por exemplo, acrescentando a interação Operador X 

Instrumento na reprodutibilidade. (AIAG, 2010). 

Para este estudo, o método escolhido foi o método da média e amplitude (M&A ou 

Xbarra&R). Todos os dados coletados nos experimentos foram inseridos no software Minitab 

17, e seus os cálculos e resultados foram apresentados pelo próprio programa. 

 

3.Metodologia 

Neste estudo foi utilizada a estratégia de estudo denominada pesquisa-ação, tendo como 

objetivo verificar a confiabilidade do sistema de medição e realizar mudanças quando for 

necessário. Para Bryman (1989), a pesquisa-ação é uma abordagem da pesquisa social 

aplicada na qual o pesquisador e o cliente colaboram no desenvolvimento de um diagnóstico e 

para a solução de um problema, por meio da qual as descobertas resultantes irão contribuir 

para a base de conhecimento em um domínio empírico particular. 

3.1.  Setor de Controle de Qualidade 

O setor de Controle de Qualidade (CQ) da empresa é responsável pela realização de diferentes 

testes (químicos, mecânicos e dimensionais) para avaliar se a parte produtiva da empresa está 

cumprindo com as especificações estabelecidas pelos clientes. Estes testes se dividem 
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em quantitativos, qualitativos e destrutivos. No presente estudo foram avaliados os testes 

quantitativos e qualitativos. Os primeiros correspondem a testes químicos, mecânicos 

(realizados por equipamentos eletrônicos) e dimensionais (realizados pelos operadores da 

empresa). Já os testes qualitativos se referem à avaliação de coloração, tonalidade, e 

impressão adequada da peça, sendo também realizada pelos operadores. 

 

3.2. Teste de R&R quantitativo 

Primeiramente, foi realizado o teste de R&R quantitativo, no qual, a característica “Passo” 

(comprimento da peça) foi avaliada pelos operadores. Tal característica foi avaliada em 2 

fases com instrumentos de medição distintos.  

Na primeira fase foi utilizada a trena, instrumento que comumente era utilizado pelos 

operadores nas medições do passo. Este instrumento tem graduação 1mm em 1mm (erro de 

±0,5 milímetros). Na segunda fase, o instrumento utilizado foi uma fita PET graduada, com 

graduação de 0,1 em 0,1mm (erro de ±0,05 milímetros). 

Nas duas fases do estudo de R&R quantitativo foi utilizada a mesma metodologia, 

modificando apenas o instrumento com que foram realizadas as medidas. 

3.2.1. Coleta das amostras 

Segundo AIAG (2010), para os estudos de R&R, a relação n x k ≥ 15 deve ser obedecida, 

sendo n o número de peças e k o número de operadores. Para esta medição do passo, 7 peças 

foram medidas por 10 operadores, o que representa n x k= 70. 

Foi coletada uma amostra de 21 unidades do produto escolhido e dividida em 7 grupos, sendo 

que cada grupo continha 3 unidades. Cada grupo de 3 peças era composto por produtos de 

mesmo lote, portanto, possuíam o mesmo valor para a característica a ser medida. Sendo 

assim, para fins de avaliação, cada grupo correspondeu a uma mesma peça no estudo, pois 

dessa forma, cada operador estaria medindo 3 vezes uma característica de mesmo valor. Após 

marcar cada item com seu respectivo grupo ao qual pertencia, as peças foram embaralhadas e 

entregues aos operadores. As figuras a seguir apresenta de forma visual este tópico: 
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Figura 4: Divisão de itens de mesmo lote para representarem uma mesma peça 

Fonte: Autor (2018) 

 

Figura 5: Esquema de como cada grupo representa uma mesma peça 

Fonte: Autor (2018) 
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3.2.2. Coleta dos dados experimentais  

Para a coleta dos dados, foi entregue a cada analista uma tabela indicando a peça a ser 

analisada, e espaço para anotar os respectivos valores encontrados na medição: 

Figura 6 – Parte da tabela para coleta de dados. 

Fonte: Autor(2018) 

 

Na primeira coluna à esquerda da tabela, observa-se a numeração de 1 a 3 repetidas vezes. Os 
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valores de 1 a 3 são a indicação das 3 unidades da mesma Ordem de Produção (OP), ou seja, 

do mesmo lote de produção. As letras na segunda coluna indicam cada unidade 

individualmente, para evitar a confusão do operador no momento de registrar os dados. As 

unidades de mesmo lote, como dito acima, foram consideradas iguais, de forma que, para fins 

de análise, uma mesma peça fosse medida diversas vezes, por diferentes operadores (tal como 

deve ser feito no estudo de R&R). 

Após a análise do passo (comprimento) de uma embalagem, os dados coletados foram 

inseridos no Minitab 17. Para esta avaliação, foi realizado um teste de R&R cruzado. 

3.2. Teste de R&R qualitativo  

Concomitantemente à análise de testes quantitativos do CQ, foi realizado o teste qualitativo 

de uma embalagem, para realizar o estudo de R&R para variáveis categóricas. Neste caso, em 

específico, foi feita uma abordagem dos diversos defeitos que poderiam ser encontrados em 

um produto. Nesse processo, uma peça é comparada com um conjunto específico de limites 

de aceitação definidos pelo cliente para várias características (coloração, tonalidade, e 

impressão adequada da peça), e se a peça se encontra dentro dos limites ela é considerada 

como “Sem defeito” e é aprovada, caso contrário ela é classificada como “Com defeito”. 

3.2.1. Coleta das amostras 

Foram formados 5 grupos de 5 peças cada, sendo que em cada um destes, havia duas peças de 

interesse (uma com defeito e outra sem defeito) de mesmo lote, que eram previamente 

escolhidas pelos organizadores do estudo. As demais peças eram do mesmo produto, porém 

aleatórias, podendo ter ou não algum defeito e foram utilizadas com o objetivo de evitar que 

os operadores percebessem que as 2 peças de interesse eram repetidas em cada grupo. 

3.2.2. Coleta dos dados experimentais  

Este teste foi realizado com 10 operadores, que analisaram 2 peças de interesse, uma com 

defeito (ruim), e outra sem defeito(boa), que foram definidas como padrão por 2 gerentes do 

setor. Para coleta dos dados cada operador recebeu a seguinte tabela: 
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Figura 7– Tabela para coleta de classificação de peças por atributos. 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

Foi pedido a cada operador que classificasse cada peça quanto à presença, ou ausência de 

defeitos, anotando o seu parecer na terceira coluna. Ao final da análise, cada operador avaliou 

cada peça de interesse cinco vezes. Dessa forma, foi possível analisar a concordância de 

avaliação do operador consigo mesmo, e entre os demais, cruzando as análises. 

Os dados coletados foram inseridos no Minitab 17, e foram submetidos ao teste de análise de 

atributos. 

 

4. Resultados e discussões 

 

4.1. Aplicação da análise de R&R para teste quantitativo 

A primeira abordagem realizada no estudo foi nos testes quantitativos. Para este primeiro 
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momento, o processo escolhido foi a medição do passo (comprimento) de uma embalagem, 

pois era o processo do setor com aplicação mais simples do estudo, tendo por objetivo obter 

mais claramente os resultados, facilitando para os gerentes e operadores da fábrica o 

entendimento do estudo R&R como um todo, de modo que os mesmos pudessem criar uma 

metodologia padrão de análise própria que pudesse ser aplicada nos demais testes 

posteriormente.  

 

4.1.1. Análise do passo da embalagem com trena 

Figura 8- Resultados R&R com trena em gráficos 

Fonte: Autor (2018) 
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Figura 9 – Resultados R&R com trena em números 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

Os valores encontrados para a contribuição de variação do processo (Figura 7) estão 

representados graficamente na figura 6 (parte destacada). Este resultado foi comparado ao 

critério de aceitação de um sistema de medição, definido por AIAG (2010). 

Desta forma, a comparação dos resultados com o critério utilizado indicou que o sistema de 

medição da empresa não se mostrava adequado para análise de seus produtos. Foi observado 

que o valor mais preponderante na contribuição de variação era referente à reprodutibilidade, 

referente aos operadores. Tal característica de dado indica que o ponto a ser trabalhado é a 

diferença de resultados entre os diferentes funcionários, e não as medições repetidas que um 

mesmo funcionário realiza para a mesma peça. No momento seguinte, foi discutido entre os 

organizadores o que poderia ocasionar tal discrepância de resultados entre diferentes 

operadores. Foi levantado como fator principal um provável arredondamento de valores por 

parte dos funcionários. Foi debatido que tal atitude poderia ser ocasionada devido à escala da 

trena, que é de 0,5 em 0,5 milímetros (erro de ±0,25mm), que se mostrou pouco precisa para a 

medição daquele tipo de peça. Sendo assim, qualquer valor intermediário entre as escalas, 

poderia ocasionar um arredondamento tanto para baixo quanto para cima pelo próprio 

operador, o que gera uma diferença grande para esse tipo de medição, fazendo com que a 

reprodutibilidade representasse grande parte da variação no processo. 
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4.1.2. Análise do passo da embalagem com fita PET graduada 

O passo seguinte na análise, foi refazer o estudo com as mesmas peças, substituindo o 

instrumento de medição. Nesta segunda análise, o instrumento utilizado foi uma fita PET 

graduada, com graduação de 0,1 em 0,1mm (erro de ±0,05 milímetros), a fim de obter uma 

medição mais precisa, evitando os arredondamentos supracitados no item anterior. Os 

resultados obtidos estão apresentados a seguir: 

 

Figura 10- Resultados R&R com fita PET em gráficos 

Fonte: Autor (2018) 
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Figura 11 – Resultados R&R com fita PET em números 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

O estudo de fita pet apresentou uma melhora na componente “reprodutibilidade”, que 

significa que os operadores apresentaram menores discrepâncias nos valores encontrados 

entre eles.  

Porém, houve também um aumento na porcentagem de contribuição de variação na 

componente “repetibilidade”, que indica que houve maior ocorrência de um mesmo operador 

encontrar diferentes medidas de passo para uma mesma peça. Este aumento foi debatido entre 

os organizadores do estudo, e chegou-se à conclusão de que tal fato pode ter ocorrido por 

motivos tais como falta de treinamento, e maior dificuldade de manuseio do aparato de 

medição, visto que o operador deveria posicionar a peça a ser medida, a fita pet graduada, e 

uma lupa de auxílio para visualização da régua em unidades de 0,01 milímetros. 

Neste segundo teste não foi possível observar melhores resultados no estudo de R&R, ainda 

distantes do que se é desejado para a validação de um sistema de análise de medições. 

Ocorreu praticamente uma transferência de variação da reprodutibilidade para a 

repetitividade, visto que o valor da componente de variação “peça a peça” permaneceu 

praticamente o mesmo.  

Como a empresa não dispunha de outros instrumentos de medição, passíveis de realização de 

novos testes, o grupo sugeriu medidas que pudessem remediar a situação encontrada. 
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Quadro 1 – Propostas de melhoria para medição do passo 

Fonte: Autor (2018) 

Proposta Forma de atuação 

Treinamento de funcionários 

Proporcionar aos funcionários um treinamento para melhorar a 

interação com a fita Pet graduada, que possui maior precisão 

de medição se comparada com a trena. 

Aquisição de novos instrumentos de 

medida 

Comprar instrumentos mais precisos para realização das 

análises, tais como: 

- Paquímetro (analógico ou digital); 

- Graminho. 

 

Após a adesão das sugestões, novos testes deveriam ser realizados, para avaliar a nova 

situação encontrada. Porém, este estudo do grupo dentro da empresa já teria terminado, 

ficando a critério do setor prosseguir com a análise de R&R. 

 

4.2. Aplicação da análise de R&R para teste qualitativo 

Após a realização da avaliação de cada peça pelos 10 operadores da empresa, tal como 

apresentado na seção metodologia, os pareceres sobre cada peça foram inseridos no Minitab 

17, e foram trabalhados no próprio programa, que retornou os seguintes resultados: 

 

Figura 12 – Resultados da análise de concordância de atributos – relatório resumo 

Fonte: Autor (2018) 
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Figura 13 – Resultados da análise de concordância de atributos – Frequência de classificação errada 

Fonte: Autor 

(2018)

 

 

A observação dos resultados encontrados mais relevantes apresenta taxa de erro global de 

48%, classificação de 88% de itens bons classificados como ruins e 8% de itens ruins 

classificados como bons. A discussão deste resultado pelo grupo permitiu concluir que 

melhorias devem ser encontradas para esse processo de análise. A interpretação dos dados 

indica que o setor de qualidade não permite que muitos itens com defeitos sejam aprovados 

(8%), o que é desejável. Porém, os operadores tendem a reter muitos produtos bons, 

classificando-os como defeituosos (88%). Isso significa um alto nível de desperdício de 

produto, material, tempo e força de trabalho.   
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Diante disso, o grupo sugeriu uma mudança no sistema de análise de atributos. Por ser uma 

análise muito subjetiva e individual, dado que também é analisada até mesmo a tonalidade da 

coloração do produto, o primeiro passo a ser realizado é de restringir o número de avaliadores 

para estes atributos, encarregando apenas os mais experientes, e com melhor olhar crítico para 

estes parâmetros para esta função. Além disso, devido ao número elevado de erro global e de 

classificação errada dos itens, foi sugerida a realização de um treinamento de reciclagem para 

os funcionários, para esclarecimento dos tipos de defeitos, e realização periódica de testes tais 

como este, para que os operadores tenham um olhar mais claro na definição dos itens bons e 

ruins.  

5. Conclusão 

 

O presente artigo teve como objetivo analisar o sistema de medição de uma empresa de 

laminados no interior do estado de São Paulo, a fim de concluir se a metodologia aplicada era 

capaz de atribuir valores confiáveis ao controle do processo produtivo. Caso o sistema fosse 

validado, o passo seguinte do processo seria a criação das cartas de controle. 

Para este estudo, foi utilizado o software Minitab 17 e suas ferramentas de estudo Gage R&R, 

que é o estudo de repetitividade e reprodutibilidade. No entanto, os resultados encontrados 

indicaram que o SM da empresa não é aceitável, de acordo com os índices de referência 

propostos por AIAG (2010), tanto para as características contínuas, quanto categóricas. 

Para melhorar esta situação, o grupo sugeriu a troca dos instrumentos de medição, 

treinamentos periódicos dos operadores, e recomendou a constante reprodução deste tipo de 

estudo, a fim de atingir e posteriormente manter o grau de qualidade desejado.  

O objetivo do estudo foi alcançado, já que além de avaliar o SM e obter uma conclusão que 

pudesse elucidar os responsáveis do setor sobre a atual situação do método utilizado, houve 

maior conscientização da importância da confiabilidade dos dados em todos os envolvidos, 

que observaram desde o princípio possíveis melhorias na realização de suas tarefas. 
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