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RESUMO 
 
 

O objetivo desse trabalho de conclusão de curso será de analisar e compreender a 
aplicabilidade da teoria de 8S na área de manutenção aeronáutica, analisando a melhora 
significativa nas falhas na manutenção em prol da segurança de voo. Os 8 sigmas são 
compostos de: Shikari Yaro (Senso de determinação e de união) onde a ideia da participação 
da alta administração em parceria com a união de todos os funcionários; Shido (Senso de 
treinamento) prega o treinamento e a educação do ser humano; Seiri (Senso de utilização) 
senso que prega a separação de objetos, documentos, dados e serviços; Seiton (Senso de 
Ordenação) senso que difunde a ideia de ordem e progresso, ou seja, os itens necessários 
para o trabalho são identificados, ordenados e armazenados de forma a serem usados de 
forma rápida e segura; Seiso (Senso de limpeza) senso que difunde a ideia de que em 
ambientes limpos, bonitos, agradáveis e seguros existem uma maior motivação, além das 
pessoas utilizarem melhor as suas capacidades criativas; Seiketsu (Senso de bem estar) esse 
senso é o resultado dos cinco sensos anteriores (Shikari Yaro, Shido, Seiri, Seiton e Seiso), 
onde, em um ambiente de participação coletiva, união, com treinamento e educação, 
organizado, limpo e seguro, o bem estar aflora naturalmente; Shitsuke (Senso de 
Autodisciplina) senso que prega a compreensão de que todos fazem parte do elo da corrente, e 
que se um elo se rompe, a corrente se enfraquece, causando desperdícios e prejuízos; e por 
ultimo Setsuyaku (Senso de Economia e combate aos desperdícios) esse é o principal ponto do 
programa 8S, pois, se os outros sete sensos estiverem incorporados aos comportamentos das 
pessoas, estas se sentirão motivadas para sugerirem melhorias e modificação, na maioria das 
vezes de baixo ou nenhum investimento, mas que combatem os desperdícios e aumentam a 
produtividade. Aplicando esses sensos na manutenção aeronáutica, podemos ter um número 
menor de defeitos, reparos com profissionais devidamente treinados, uma manutenção 
financeiramente correta sem gastos extras e sem desperdício de homem/hora na execução de 
serviços. Os resultados serão obtidos através de estudos da aplicação da filosofia em linhas de 
manutenção aeronáuticas, desde o engenheiro até box de manutenção e ferramentas, 
analisando as mudanças de comportamentos e hábitos da educação, organização, qualidade e 
treinamento dos recursos humanos. Os resultados esperados são as confirmações de que a 
aplicabilidade desta filosofia na manutenção aeronáutica proporciona elevação do nível de 
segurança de voo e de qualidade, redução de custo da manutenção, aumento de 
produtividade, entre outras melhorias. A conclusão esperada é a de que a filosofia 8S está 
completamente relacionada com segurança de voo, uma vez que a mesma é baseada em 
organização, treinamento de pessoal, qualidade de manutenção, etc. 


