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Objetivos do Curso

No curso de gestão da qualidade você compreenderá quais os objetivos
da gestão da qualidade, diferentes paradigmas, processos, modelos de
certificação.

Irá aprender como criar um manual da qualidade, como analisar
modelos de certificação e implantá-los em uma empresa e como
realizar auditoria.
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Introdução

Atualmente existem muitas empresas que oferecem os mesmos
produtos e serviços no mercado.

Para se manterem competitivas e conquistar mais clientes, essas
empresas investem alto em qualidade para atrair os consumidores que,
cada vez mais, exigem produtos e serviços com o maior nível de
qualidade possível e, de preferência, com custo baixo.
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Introdução

Para entender sobre qualidade, é necessário conhecer o significado
dessa palavra.

Qualidade:

✓ Grau de excelência

✓ Adequação ao uso

✓ Conformidade às exigências

✓ Superioridade, excelência
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Introdução

Segundo a norma brasileira ABNT NBR ISO 9000, qualidade significa:

“Grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a
requisitos”

O conceito de Gestão da Qualidade foi evoluindo a medida em que as
pessoas se tornaram mais exigentes com relação às suas avaliações.
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Introdução

Mas, o que é Gestão da Qualidade?

✓ Estratégia para criar consciência da qualidade em todos os
processos executados em uma empresa

✓ Tem o foco na qualidade de produção de um produto ou serviço

✓ Busca a melhoria contínua

✓ Visa a satisfação do cliente
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Histórico

A gestão da qualidade surgiu com segunda guerra mundial para corrigir
erros de fabricação de produtos bélicos

Foi conhecida inicialmente pelo nome de Controle de Processos,
evoluindo para Garantia da Qualidade, a qual era baseada em
diferentes normas de qualidade e, no início do século XX, passou a ser
denominada de Controle da Qualidade
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Histórico

Evolução da Gestão da Qualidade
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Séc. XVIII e 

XIX

Revolução 

Industrial

1ª Guerra 

Mundial

2ª Guerra 

Mundial

Os artesãos 

relacionavam a 

qualidade de um 

produto ao fato 

de atender às 

necessidades de 

seus clientes.

Os artesãos 

foram 

substituídos 

pelas industrias, 

dando  início ao 

modelo do 

Taylorismo, de 

produção em 

série

(1914-1918) 

Foram 

encontrados 

vários defeitos 

em produtos 

bélicos, apesar 

de haver 

supervisão de 

qualidade sobre 

esses produtos

(1939-1945) A 

indústria foi 

impulsionada a 

produzir 

materiais bélicos 

de qualidade. 

Foi nesse 

período, que o 

controle 

estatístico da 

qualidade 

destacou-se



Histórico
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Os Gurus da Qualidade

A partir da década de 1920 foram divulgados
os primeiros trabalhos sobre controle de
qualidade tendo como destaque o físico,
engenheiro e estatístico norte-americano
Walter Andrew Shewhart, considerado o pai
do controle estatístico da qualidade.

Shewhart desenvolveu o CEP – Controle
Estatístico de Processos e criou o PDCA,
método para resolver problemas, controlar e
melhorar os processos de forma cíclica
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Walter Andrew Shewhart



Os Gurus da Qualidade

Em 1950, o americano Edwards Deming,
considerado como o pai da evolução da
qualidade, surgiu com o método de controle
estatístico no Japão, introduzindo-o a técnicos
e engenheiros.

Em torno de 1954, Joseph Juran fez
importantes contribuições para a evolução da
qualidade para os japoneses.

A partir das décadas de 70 e 80 as grandes
potências mundiais aprimoraram as técnicas
de qualidade que começaram a ser adotadas
por organizações no mundo todo.
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Edwards Deming

Joseph Juran



Paradigmas da Qualidade

Como vimos, desde os anos 20 trabalha-se com paradigmas que
objetivam a montagem de sistemas que proporcionem graus
de QUALIDADE cada vez mais expressivos, mas, o que seria uma
paradigma?

Paradigma: modelo, padrão, forma como percebemos o mundo.

Paradigma são referências que utilizamos para justificar ações e
expressar crenças, medos, valores que nos são passados e nos
orientam, explicando escolhas.
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Paradigmas da Qualidade

“Manga com leite faz mal...”

Quem disse isso?
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Os cinco macacos

Videos/Como nascem os Paradigmas   Grupo Macacos Experiência Banana  Água.mp4


Paradigmas da Qualidade

Velhos paradigmas Novos paradigmas

Visão mecanicista Visão holística

Competição – chave do sucesso Cooperação – chave do sucesso

Sigilo nas estratégias Transparência nas estratégias

Foco na produção Foco no cliente

Eficiência em primeiro lugar Flexibilidade em primeiro lugar

Empresa: máquina – Pessoas: peças da 
máquina

Empresa: sistema dinâmico e vivo

Delegar = perder poder Delegar = ganhar poder

Área controle qualidade é responsável 
pela qualidade

Todos são responsáveis pela qualidade

Impessoal e burocrático Organização baseada nas pessoas
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Paradigmas da Qualidade

▪ Sistemas de Gestão da Qualidade Total: reengenharia e
benchmarking, que focam a plena satisfação do cliente.

▪ Conceitos japoneses de Controle da Qualidade Total: abrangia
círculos de qualidade, Just-in-time, Kaizen, House-Keeping e
princípios de Ishikawa

▪ Controle estatístico da qualidade - Stewart, Deming e Juran: a
inspeção era realizada por amostragem estatística

▪ Administração científica Tayloriana: a qualidade era avaliada por
inspeção total dos produtos

17

T
E
M
P
O



A trilogia de Juran

Considerado um dos gurus da qualidade, Juran defendia três pontos
fundamentais que ficaram conhecidas como a sua famosa trilogia:

❖ Planejamento da qualidade;

❖ Melhoria da qualidade;

❖ Controle da qualidade.
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A trilogia de Juran
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TRILOGIA DE JURAN

MELHORIA DA QUALIDADE

01 Reconheça as necessidades de melhoria

02 Transforme as oportunidades de melhoria numa tarefa de todos os 
colaboradores

03 Crie um conselho de qualidade, selecione projetos de melhoria e as 
equipes de projeto e de facilitadores

04 Promova a formação em qualidade

05 Avalie o progresso dos projetos

06 Incentive a equipe através de prêmios

07 Publique os resultados obtidos

08 Reveja os sistemas de recompensa para aumentar o nível de melhorias

09 Inclua os planos de melhoria nos planos de negócio da empresa



A trilogia de Juran
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TRILOGIA DE JURAN

PLANEJAMENTO DA QUALIDADE

01 Identifique os consumidores

02 Determine as suas necessidades

03 Crie características de produto que satisfaçam essas necessidades

04 Crie os processos capazes de satisfazer essas características

05 Transfira a liderança desses processos para o nível operacional

CONTROLE DA QUALIDADE

01 Avalie o nível de desempenho atual

02 Compare-o com os objetivos fixados

03 Tome medidas para reduzir a diferença entre o desempenho atual e o 
previsto



Controle de Processos

O controle de processo é a essência do gerenciamento em todos os
níveis hierárquicos da organização.

O passo inicial no entendimento do controle do processo é a
compreensão do relacionamento causa-efeito e essa compreensão irá
criar pré-condições para que qualquer colaborador da empresa possa
assumir suas próprias responsabilidades, criando assim, as bases para o
gerenciamento participativo.
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Controle de Processos

Sempre que algum fato ocorre (EFEITO, RESULTADO, FIM) existe um
conjunto de causas (MEIOS) que podem ter influenciado esse fato.

Foi com base nessa observação que surgiu o Diagrama de causa e efeito
ou Diagrama de Ishikawa

Um processo é controlado a partir do resultado que gera, ou seja, a
partir dos seus efeitos, fins.
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Controle de Processos

Para se medir um processo é necessário avaliar seus efeitos. Essa
avaliação é efetuada a partir dos itens de controle estabelecidos sobre
os efeitos de cada processo.

Esses itens medem a qualidade, custo, entrega e segurança dos seus
efeitos.

Um efeito de um processo pode ser afetado por várias causas, mas
apenas poucas causas afetam grande parte de um item de controle
(princípio de Pareto)
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Controle de Processos

Um item de controle vai possuir um ou vários itens de verificação.

Um item de verificação é um índice numérico estabelecido sobre as
principais causas que podem afetar um item de controle e são
conhecidos como fatores de qualidade.
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Controle de Processos

O que é problema? um resultado indesejável de um processo. Como o
item de controle mede o resultado de um processo, podemos dizer que
“problema é um item de controle com o qual não estamos satisfeitos”.

O que é controle? é saber localizar o problema, analisar o processo,
padronizar e estabelecer itens de controle de tal forma que o problema
nunca mais ocorra mantendo o processo sob controle

25



Controle de Processos

O controle de processos deve abranger:

a) Estabelecimento da “Diretriz de Controle” – Planejamento da
Qualidade ou ainda Estabelecimento dos Padrões

Uma diretriz é estabelecida sobre os fins e meios de um processo e
consta de:

• META, que é o nível de controle, ou seja, a faixa de valores
desejada para o item de controle (FIM).

• MÉTODO, que são os procedimentos (MEIOS) necessários para
se atingir a Meta.

26



Controle de Processos

b) Manutenção do “Nível de Controle” – Manutenção de Padrões

Se todos os padrões estabelecidos na etapa anterior forem cumpridos
resultarão uma qualidade padrão, um custo padrão, uma entrega
padrão, um moral padrão e segurança padrão. Mas, sempre que
ocorrerem desvios deve-se:

• Atuar no resultado para repor imediatamente o processo em
funcionamento.

• Atuar na causa para prevenir o reaparecimento do desvio.
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Controle de Processos

c) Alteração da “Diretriz de Controle” – Melhoria dos Padrões

Constantemente as coisas mudam. Portanto, a diretriz de controle deve
ser alterada de tal forma a garantir a sobrevivência do processo.

Quando uma diretriz de controle é alterada deve-se:

• Alterar a META, ou seja, alterar a faixa de valores proposta para
o item de controle (FIM), alterar o nível de controle.

• Alterar o MÉTODO, ou seja, alterar os procedimentos-padrão
(MEIOS) de tal forma que o novo nível de controle seja atingido.
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Método PDCA

Também conhecido como ciclo da qualidade PDCA - Plan, Do, Check,
Act, é um instrumento básico de controle gerencial, e constitui o
fundamento da gestão da qualidade total.

Foi criado na década de 20 por Shewhart e sua utilização disseminada
por Deming.

Inicialmente foi concebido como PDSA - Plan, Do, Study, Act.
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Metodologia PDCA

O ciclo da qualidade PDCA combina ação e aprendizagem, exigindo agir 
de acordo com o pensamento e pensar de acordo com as ações. 

Assim, ele leva a uma melhoria contínua dos padrões de desempenho.
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Metodologia PDCA

P – Plan (Planejar): É nessa fase que são estabelecidas as metas sobre
os itens de controle, bem como, a maneira com a qual se atingirá a
meta proposta, ou seja, o método.

Essa é, portanto, a fase do estabelecimento da diretriz de controle.
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Metodologia PDCA

D – Do (Fazer, Executar): Esta fase consiste em:

a) preparar as condições para executar o trabalho, educando e
treinando as pessoas envolvidas, assegurando que elas possuam as
informações e competências necessárias, para então

b) Executar o trabalho conforme planejado.

Nesta etapa também coleta-se dados para verificação do processo na
etapa seguinte.
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Metodologia PDCA

C – Check (Checar, Verificar): A partir dos dados coletados na fase
anterior é feita a avaliação do trabalho realizado em dois momentos:

a) durante a execução, verificando os processos e métodos utilizados
e

b) à medida que os resultados vão sendo obtidos, através de sua
avaliação e comparação aos objetivos visados.

Em resumo, é nesta fase que comparamos o resultado alcançado com a
execução com a meta planejada
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Metodologia PDCA

A – Action (Agir, Atuar): Essa é a fase onde as ações corretivas são
tomadas.

Aqui, devemos agir sobre o sistema organizacional de modo a estimular
os comportamentos que contribuem para o desempenho e eliminar os
fatores que prejudicam o desempenho.
Deste modo, detectado o desvio, é nessa fase que se emprega as ações
necessárias para corrigir os fatores prejudiciais definitivamente, de tal
forma que os mesmos não voltem a ocorrer.

34



Metodologia PDCA

O que deve ser feito em cada fase do ciclo PDCA, quais serão as saídas e 
quando devemos seguir para a próxima etapa? 
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➢ Identificar o problema e a qual processo ele
está relacionado;

➢ Definir metas e objetivos e estabelecer os
critérios de avaliação;

➢ Estabelecer prazos, definir responsáveis e
equipe operacional;

➢ Levantar dados e estabelecer como os
resultados e indicadores serão avaliados;

➢ Determinar as causas e priorizar as mais
relevantes

➢ Definir as ações.

PLAN

➢ Determinação e priorização
das causas;

➢ Definição clara das ações a
serem tomadas;

➢ Indicador implantado



Metodologia PDCA

O que deve ser feito em cada fase do ciclo PDCA, quais serão as saídas e 
quando devemos seguir para a próxima etapa? 
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➢ Treinar as pessoas envolvidas;
➢ Executar as atividades conforme planejado;
➢ Fazer a matriz de ação – análise da causa e

identificação da respectiva ação

DO

➢ Terem sido executadas
todas as ações identificadas
na fase de planejamento



Metodologia PDCA

O que deve ser feito em cada fase do ciclo PDCA, quais serão as saídas e 
quando devemos seguir para a próxima etapa? 
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➢ Verificar se o executado está como o 
planejado;

➢ Avaliar se os resultados são bons para o 
cliente;

➢ Verificar se a melhoria alcançada é 
compatível com o objetivo traçado.

CHECK

➢ Ter sido realizado a
verificação da eficácia dos
resultados alcançado



Metodologia PDCA

O que deve ser feito em cada fase do ciclo PDCA, quais serão as saídas e 
quando devemos seguir para a próxima etapa? 
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➢ Consolidar os resultados alcançados;
➢ Padronizar e normatizar;
➢ Avaliar se as pessoas se comprometeram;
➢ Manter as melhorias alcançadas para evitar 

perdas de dados e repetição dos problemas;
➢ Criação de históricos e registros;
➢ Avaliar as falhas.

ACT
➢ Terem sidos padronizados 

todas as melhorias 
alcançadas;

➢ Definição da nova situação;
➢ Reconhecer as pessoas pelo 

bom desempenho.



Metodologia PDCA - MASP

O ciclo PDCA também pode ser desdobrado no Método de Análise  e 
Solução de Problemas – MASP, também conhecido pelo nome de QC 
Story e MAMP.

Passos do MASP:
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QC Story - Quality Circle Story

Mamp – Método de Análise e Melhoria de Processos

P
LA

N Passo 1: 
Identificação 
do problema

Selecionar o problema a solucionar, priorizando os 
temas existentes

Levantar as perdas atuais e as possibilidades de 
ganhos

Nomear os responsáveis e a equipe, propondo data-
limite para sua
conclusão.



Metodologia PDCA - MASP

Passos do MASP:
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P
LA

N

Passo 2: 
Observação

Entender o problema, levantando seu histórico e a 
frequência de ocorrência

Observar as características no local, como ambiente, 
instrumentos, confiabilidade dos padrões, 
treinamento, entre outras

Passo 3:
Análise

Identificar e selecionar as causas mais prováveis do 
problema

Passo 4:
Plano de Ação

Elaborar a estratégia de ação



Metodologia PDCA - MASP

Passos do MASP:
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D
O Passo 5: Ação

Divulgar o Plano de Ação

Treinar e capacitar as pessoas buscando o 
comprometimento de todos

Executar e acompanhar a ação, registrando os 
resultados

Coletar dados



Metodologia PDCA - MASP

Passos do MASP:
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C
H

EC
K

Passo 6: 
Verificação

Comparar os resultados com as metas esperadas

Verificar a continuidade ou não do problema

Se os resultados não foram alcançados voltar para o 
passo 2

Listar os eventuais efeitos secundários



Metodologia PDCA - MASP

Passos do MASP:
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A
C

T

Passo 7: 
Padronização

Elaborar ou alterar o padrão

Comunicar internamente as alterações

Educar e treinar todos os envolvidos no novo padrão

Passo 8: 
Conclusão

Registrar os avanços obtidos pelo grupo

Relacionar os problemas remanescentes

Refletir sobre o trabalho executado, visando a 
melhoria futura

Planejar a solução dos problemas remanescentes 
voltando ao início do ciclo



Metodologia PDCA - MASP

Resumindo, podemos constatar que o Ciclo PDCA enfatiza a ação
fundamentada em dados e fatos.

O uso sistemático do método de análise de problemas, na manutenção
e na melhoria dos resultados é uma forma concreta de demonstrar e
obter o comprometimento das pessoas no tão almejado crescimento da
organização.
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Metodologia PDCA - MASP
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Metodologia PDCA - MASP

Ao longo dos passos da metodologia PDCA é necessário utilizar várias
ferramentas, as quais são conhecidas como ferramentas da qualidade.

O uso dessas ferramentas não garante, por si só, a resolução dos
problemas, mas garante o seu entendimento e, consequentemente,
fornece subsídios necessários para a adoção de estratégias para sua
solução.
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Ferramentas da Qualidade

São técnicas consagradas e utilizadas com a finalidade de definir,
mensurar, analisar e propor soluções para problemas que
eventualmente são encontrados e interferem no bom desempenho dos
processos de trabalho nas empresas.

Surgiram, principalmente, a partir da década de 50, com base em
conceitos e técnicas existentes na época e desde então são empregadas
com êxito para a melhoria de produtos, serviços e processos.

47



Ferramentas da Qualidade

As 7 principais ferramentas do controle de qualidade são:

✓ Fluxograma,

✓ Diagrama Ishikawa (Espinha-de-Peixe),

✓ Folha de Verificação,

✓ Diagrama de Pareto,

✓ Histograma,

✓ Diagrama de Dispersão e

✓ Cartas de Controle.
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Ferramentas da Qualidade

Fluxograma:

Tem como finalidade identificar o caminho real e ideal para um produto
ou serviço com o objetivo de identificar os desvios.

É uma ilustração sequencial de todas as etapas de um processo,
mostrando como cada etapa é relacionada.

Utiliza símbolos facilmente reconhecidos para denotar os diferentes
tipos de operações em um processo.
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Ferramentas da Qualidade

Fluxograma:

50



Em duplas, fazer:

▪ Analisar o estudo de caso fornecido;

▪ Identificar a situação atual – AS IS;

▪ Elaborar o fluxograma do processo com sugestões de melhorias
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Atividade prática:



Ferramentas da Qualidade

Diagrama Espinha-de-Peixe:

Tem como finalidade explorar e indicar todas as causas possíveis de
uma condição ou um problema específico.

O Diagrama de Causa e Efeito foi desenvolvido para representar a
relação entre o efeito e todas as possibilidades de causa que podem
contribuir para esse efeito.
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Ferramentas da Qualidade

Diagrama Espinha-de-Peixe:

Também conhecido como Diagrama de Ishikawa, foi criado por Kaoru
Ishikawa, da Universidade de Tóquio, em 1943, onde foi utilizado para
explicar para o grupo de engenheiros da Kawasaki Steel Works como
vários fatores podem ser ordenados e relacionados.
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Ferramentas da Qualidade

Diagrama Espinha-de-Peixe:
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Ferramentas da Qualidade

Diagrama Espinha-de-Peixe:

Apesar de ser amplamente utilizado para controle da qualidade na
indústria, o diagrama de Ishikawa pode ser utilizado para qualquer
problema empresarial.

Sua composição leva em consideração que as causas dos problemas
podem ser classificadas em seis causas principais que afetam os
processos.
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Ferramentas da Qualidade

Diagrama Espinha-de-Peixe:

Devido ao fato das seis causas principais – método, meio-ambiente,
mão-de-obra, máquina, medida e material iniciarem com a mesma
letra, o diagrama também é conhecido pelo nome Diagrama 6M’s.
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Ferramentas da Qualidade

Diagrama Espinha-de-Peixe:

Método – É método utilizado para executar o trabalho ou um
procedimento.

Matéria-prima ou material – Se refere ao material que foi utilizado no
processo que pode estar ocasionando o problema.

Mão de Obra – A pressa, imprudência ou mesmo a falta de qualificação
da mão de obra podem ser a causa de muitos problemas. Deve-se
registrar qualquer problema relativo a pessoas que podem influenciar o
processo
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Ferramentas da Qualidade

Diagrama Espinha-de-Peixe:

Máquinas – Muito problemas são derivados falhas de máquinas ou
equipamentos.

Medida – Será que as métricas que usamos para medir o trabalho estão
adequadas? Cabem aqui também as metas que foram postas.

Meio Ambiente – O ambiente pode favorecer a ocorrências de
problemas em alguns processos. Exemplos: poluição, poeira, calor, falta
de espaço, estrutura precária, etc.
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Ferramentas da Qualidade

Diagrama Espinha-de-Peixe – como fazer:

1. Definir o problema;

2. Criar a espinha de peixe e marcar o problema que será analisado:
Fazer um traço horizontal e inserir na ponta da direita o problema
que foi definido, em perpendicular a este traço, aplique os 6Ms.

3. Fazer o brainstorm: ouvir todas as pessoas que estão relacionados
a esse problema;

4. Analisar as causas e fatores correspondentes e planejar ações de
correção: devem ser priorizadas as causas de maior
relevância/impacto. Após isto, planeje um plano de ações definindo
os responsáveis e o prazo para cada ação
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Em duplas, fazer:

▪ Com base no estudo de caso fornecido anteriormente, elaborar o
diagrama de Ishikawa, identificando as principais causas dos
problemas levantados
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Atividade prática:



Ferramentas da Qualidade

Folha de Verificação:

As folhas de verificação são tabelas ou planilhas simples usadas para
facilitar a coleta e análise de dados.

São formulários planejados, nos quais os dados coletados são
preenchidos de forma fácil e concisa.

Registram os dados dos itens a serem verificados, permitindo uma
rápida percepção da realidade e uma imediata interpretação da
situação, ajudando a diminuir erros e confusões.
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Ferramentas da Qualidade

Folha de Verificação:

Vantagens da folha de verificação:

✓ A obtenção dos dados é registrado no momento que ocorre;

✓ Essa situação facilita a identificação da causa junto ao problema;

✓ A atividade é muito simples de aplicar, bastando apenas pouca
concentração.

✓ É um passo básico para a aplicação de outras ferramentas da
qualidade, pois, fornece as informações necessárias para a análise
da causa, identificação da extensão, quando e onde ocorre o
problema, etc.
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Ferramentas da Qualidade

Diagrama de Pareto:

Velfredo Pareto foi um economista italiano que descobriu que a riqueza
não era distribuída de maneira uniforme.

Ele formulou que aproximadamente 20% do povo detinha 80% da
riqueza criando uma condição de distribuição desigual.

O Princípio de Pareto apresenta o conceito de que, na maioria
das situações, 80% das consequências são resultado de 20% das causas.
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Ferramentas da Qualidade

Diagrama de Pareto:

Isso pode ser muito útil para tratar não conformidades, identificar
pontos de melhoria e definir que planos de ação devem ser atacados
primeiro no que diz respeito a prioridade.

Ainda segundo a metodologia, os problemas referentes a qualidade de
produtos e processos, que resultam em perdas, podem ser classificados
da seguinte maneira:

▪ Poucos vitais: representam poucos problemas que resultam em
grandes perdas;

▪ Muitos triviais: representam muitos problemas que resultam em
poucas perdas.
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Ferramentas da Qualidade

Diagrama de Pareto:

O Diagrama de Pareto apresenta um gráfico de barras que permite
determinar, por exemplo, quais problemas devem ser resolvidos
primeiro.

Por meio das frequências das ocorrências, da maior para a menor, é
possível visualizar que, na maioria das vezes, há muitos
problemas menores diante de outros mais graves, que representam
maior índice de preocupação e maiores perdas para a organização
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Ferramentas da Qualidade

Diagrama de Pareto – como fazer:

1. Determine qual é o problema a investigar;

2. Numa folha de verificação, enumerar as possíveis causas do 
problema sendo analisado;

3. Faça as contagens, organize as categorias por ordem 
decrescente de frequência, agrupe aquelas que ocorrem com 
baixa frequência sob denominação “outros” e calcule o total;

4. Calcule as frequências relativas e as frequências acumuladas;

5. Criar o gráfico a partir das informações acumuladas.
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Ferramentas da Qualidade

Histograma:

O histograma tem como finalidade mostrar a distribuição dos dados
através de um gráfico de barras indicando o número de unidades em
cada categoria.

Um histograma é um gráfico utilizado para mostrar a distribuição de
frequências de dados obtidos por medições, com o objetivo de
identificar a frequência com que algo acontece.
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Em duplas, fazer:

▪ Com base na planilha de exercícios 01 Graficos, elaborar o gráfico de
Pareto e o respectivo Histograma

68

Atividade prática:



Ferramentas da Qualidade

Diagrama de Dispersão:

Utilizado para comprovar a relação entre uma causa e efeito.

Está relacionado a uma representação gráfica de valores simultâneos de
duas variáveis relacionadas a um mesmo processo, mostrando o que
acontece com uma variável quando a outra se altera, ajudando desta
forma a verificar a relação entre elas
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Ferramentas da Qualidade

Cartas de Controle:

São usadas para mostrar as tendências dos pontos de observação em
um período de tempo.

Os limites de controle são calculados aplicando-se fórmulas simples aos
dados do processo.

As cartas de controle podem trabalhar tanto com dados por variável
(mensuráveis) como com dados por atributo (discretos).
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Ferramentas da Qualidade

Cartas de Controle:

Também são conhecidos como Gráficos de controle e é elaborado com
base em registros cronológicos (regulares) de uma ou mais
características (por exemplo média, proporção, amplitude).

Os gráficos de controle fornecem assim uma regra de decisão muito
simples:

✓ Pontos dispostos fora dos limites de controle indicam que o
processo está “fora de controle”.

✓ Se todos os pontos dispostos estão dentro dos limites e de
forma aleatória, consideramos que está dentro de controle, pois
não existem evidências do contrário
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Ferramentas da Qualidade

Exemplo:
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Em duplas, fazer:

▪ Elaborar o gráfico de dispersão a partir dos dados fornecidos na
planilha de exercícios 01 Graficos
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Atividade prática:



Gestão da Qualidade Total

O principal objetivo da Gestão da Qualidade é de fornecer meios para
garantir a qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos clientes.

Se resume em qualquer atividade coordenada para dirigir e controlar
uma organização no sentido de possibilitar a melhoria de seus produtos
ou serviços.

Alguns benefícios alcançados com a implantação da GQT:

✓ Aumento da produtividade

✓ Satisfação dos clientes

✓ Redução dos custos

✓ Melhoria na imagem empresarial
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Gestão da Qualidade Total

A palavra “Total” no final da expressão foi adotada a fim de deixar claro
que o objetivo da gestão da qualidade é garantir a qualidade em todas
as partes envolvidas nos processos, incluindo distribuidores,
revendedores, fornecedores e demais parceiros de negócios.

Como vimos anteriormente, os conceitos da GQT vem sendo
desenvolvidos ao longo dos anos a partir da 2ª Guerra Mundial.

Para esclarecer um pouco mais esse assunto, foi criada a norma ISO
9001 a qual tem o objetivo de disseminar as regras e boas práticas da
qualidade.
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Gestão da Qualidade Total

Os sete princípios da qualidade, segundo a ISO 9001:2015:
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Gestão da Qualidade Total

Os sete princípios da qualidade, segundo a ISO 9001:2015:

1. Foco no Cliente: visa buscar o atendimento pleno das necessidades
do cliente sejam elas atuais ou futuras superando suas
expectativas;

2. Liderança: cabe aos líderes em uma organização criar e manter um
ambiente propício para que os envolvidos no processo
desempenhem suas atividades de forma adequada e que se sintam
motivadas e comprometidas a atingir os objetivos da organização;

3. Engajamento das Pessoas: garantir o máximo envolvimento de
todos colaboradores

77



Gestão da Qualidade Total

Os sete princípios da qualidade, segundo a ISO 9001:2015:

4. Abordagem por Processos: a abordagem por processos permite
uma visão sistêmica do funcionamento da empresa como um todo,
possibilitando o alcance mais eficiente dos resultados;

5. Melhoria Contínua: manter o foco voltado sempre para a melhoria
contínua do seu processo e produto/serviço;
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Gestão da Qualidade Total

Os sete princípios da qualidade, segundo a ISO 9001:2015:

6. Tomada de Decisões Baseada em Fatos: implantação e
manutenção de um sistema eficiente de monitoramento;

7. Gestão dos Relacionamentos: toda organização deve buscar o
relacionamento de benefício mútuo com seus fornecedores através
do desenvolvimento de alianças estratégicas, parcerias e respeito
mútuo, pois o trabalho em conjunto de ambos facilitará a criação
de valor.
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Normas da Qualidade

Para assegurar a integração do processo como um todo (produção,
controle da qualidade e as atividades da estrutura organizacional), são
elaborados manuais de procedimentos administrativos e industriais
baseados em normas.

As normas mais usadas para esse fim são as normas ISO 9000, via BS
5750, e, para empresas fabricantes de produtos relacionados à saúde
humana e animal, as Boas Práticas de Fabricação (GMP - Good
Manufacturing Practices), do FDA (Food and Drug Administration).
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Normas da Qualidade

Na década de 90, passaram a ser considerados, também, os paradigmas
relacionados ao

✓ Meio ambiente

✓ Segurança

✓ Saúde ocupacional dos funcionários

Surgiram, então, as normas ISO 14.000 (meio ambiente), derivadas da
BS 7750, estando em fase de gestação as normas ISO 18.000 (segurança
e saúde ocupacional), derivadas das normas BS 8800
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Normas da Qualidade

A expressão ISO 9000 designa um grupo de normas técnicas que
estabelecem um modelo de gestão da qualidade para organizações em
geral, não importando a sua dimensão.

ISO significa International Organization for Standardization e foi criada
em 1946.

A ISO é uma organização não governamental que iniciou oficialmente
suas atividades em fevereiro de 1947. Possui sede em Genebra, na
Suíça e está presente em cerca de 161 países.
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Normas da Qualidade

A sigla “ISO" foi originada da palavra isonomia, sinônimo de igualdade,
cujo objetivo é a padronização do gerenciamento do sistema da
qualidade visando a sua unificação de forma universal.

A sua função é a de promover a normatização de produtos e serviços,
para que a qualidade dos mesmos seja permanentemente melhorada.

Em 1987 foram lançadas as normas para Sistema de Qualidade ISO
Série 9000, sendo divida em 5 normas:

✓ ISO 9000:1987: Normas de Gestão da Qualidade e Garantia da
Qualidade: Diretrizes para seleção de uso;
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Normas da Qualidade

✓ ISO 9001:1987: Normas de Sistema da Qualidade - Modelo para
Garantia da Qualidade em projeto, desenvolvimento, produção,
instalação e serviços associados, aplicava-se a organizações cujas
atividades eram voltadas à criação de novos produtos.

✓ ISO 9002:1987: Normas de Sistema da Qualidade - Modelo para
Garantia da Qualidade em produção, instalação e serviços
associados, compreendia essencialmente o mesmo material da
anterior, mas sem abranger a criação de novos produtos.
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Normas da Qualidade

✓ ISO 9003:1987: Normas de Sistema da Qualidade - Modelo para
Garantia da Qualidade inspeção e ensaios finais, abrangia
apenas a inspeção final do produto e não se preocupava como o
produto era feito.

✓ ISO 9004:1987: Normas de Gestão da Qualidade. Elementos do
Sistema da Qualidade: Diretrizes. Para melhoria do desempenho

85



Normas da Qualidade

Com o passar do tempo, a norma ISO 9001 passou a combinar as
normas 9001, 9002 e 9003 em uma única, a fim de solucionar as
dificuldades com as normas anteriores que exigia muito papel e poucos
resultados práticos.

Hoje, temos as seguintes normas vigentes:

▪ ISO 9001:2015 – última versão publicada;

▪ ISO 9004:2010 – última versão publicada
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Normas da Qualidade

Todas as normas ABNT são avaliadas e revisadas a cada cinco anos a fim
de garantir que estas continuem sendo ferramentas importantes para o
mercado.

Na versão da ISO 9001:2008, as empresas eram obrigadas a elaborar
um manual da qualidade. Essa obrigatoriedade deixou de ser exigida na
versão 2015, porém, as boas práticas do mercado sugerem que esse
documento seja mantido pelas empresas.
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Manual da Qualidade

O Manual da Qualidade é um documento que formaliza o Sistema de
Gestão da Qualidade (SGQ) das empresas e documenta seu
funcionamento de maneira clara, demonstrando como a empresa age
para garantir a qualidade de seu produto ou serviço.

Um manual da qualidade deve contemplar:

✓ Todos fatores relevantes sobre a sua empresa e toda a política
adotada na execução das tarefas

✓ Como a empresa atua para cumprir os requisitos das normas
que pretende atender
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Manual da Qualidade

Porque elaborar um manual da qualidade?

1. Para impulsionar a melhoria contínua;

2. Para compreender o sistema de gestão da qualidade;

3. Para formalizar a postura da empresa em relação à qualidade;

4. Para disseminar a Cultura da Qualidade para os colaboradores;

5. Para formalizar a estrutura do seu SGQ para seus clientes;

6. Para facilitar o gerenciamento do SGQ nas auditorias internas;

7. Para ajudar o auditor a entender sua empresa na auditoria
externa.
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Manual da Qualidade

O manual da qualidade deverá abranger:

1. Termos e definições
2. Identidade organizacional;

2.1 Apresentação da empresa
2.2 Missão
2.3 Visão
2.4 Valores

3. Certificações do Sistema de Gestão
4. Política da qualidade;
5. Escopo do sistema de gestão a qualidade.

5.1 Itens não aplicáveis
6. Procedimentos documentados
7. Interação dos processos
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Análise crítica do SGQT

A ISO 9001 sugere que devemos analisar detalhadamente todos os
processos de nossa empresa antes de implantar um processo de Gestão
de Qualidade.

Essa análise é essencial para que possamos entender o estado atual e
assim, traçar os planos para a implantação do novo sistema.

Além disso, ela também é uma ferramenta fundamental para
acompanhamento e monitoramento do SGQT.

Essa atividade é denominada como Análise Crítica e é de
responsabilidade da alta administração
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Análise crítica do SGQT

Para realizar uma análise crítica adequada do SGQ na versão 2015, a
Alta Direção deve considerar:

✓ As mudanças em questões externas e internas que sejam
pertinentes para o SGQ;

✓ O feedback das partes interessadas;

✓ A extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados;

✓ Os resultados de monitoramento e medição;

✓ O desempenho de provedores externos;

✓ A eficácia das ações tomadas para abordar riscos e
oportunidades.
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Análise crítica do SGQT

Após obter as informações de desempenho e evolução do SGQ, serão
produzidas as ações planejadas para assegurar que o SGQ alcance os
resultados pretendidos:

✓ Quais são as oportunidades de melhoria;

✓ Quais são as necessidades de mudanças;

✓ Qual a necessidade de recursos para executar isso tudo.

A análise crítica pode ser considerada como um acompanhamento do
planejamento estratégico da empresa. Todas as informações analisadas
são para assegurar a adequação, controle, eficácia e alinhamento do
SGQ com o direcionamento estratégico da organização.
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Modelos de Certificação

Qualquer empresa pode implementar o sistema de gestão de qualidade
a fim de melhorar seus processos.

Porém, para que o resultado seja reconhecido, será necessário que
outra empresa especializada em auditoria de gestão da qualidade faça
esse serviço.

O certificado de qualidade, isso irá depender da área onde a empresa
atua, e também, das normas que regem esta área.
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Modelos de Certificação

Existem dois tipos de certificados válidos:

✓ Certificado de acreditação: baseado na norma ABNT NBR ISO/IEC
17025, relacionada aos Requisitos Gerais para a Competência de
Laboratórios de Ensaio e Calibração, e a ABNT NBR ISO 15189, que
diz respeito aos Laboratórios de Análises Clínicas.

✓ Certificação: a empresa baseia-se na norma NBR ISO 9001, ISO
14001, etc.
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Modelos de Certificação

O certificado de acreditação, é obtido através das normas ISO/IEC
17025 e ISO 15189, é realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).

O objetivo é verificar, se a organização está atendendo os requisitos
estabelecidos pela norma, e se tem competência para realizar
determinada atividade.

Uma empresa que possui essa acreditação, terá maior credibilidade
diante de seus concorrentes.
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Modelos de Certificação

A certificação pode ser implantada em qualquer empresa pública ou
privada.

Obter essa certificação, significa que, a empresa atende os requisitos da
qualidade, de acordo com a norma ABNT NBR ISO 9001, ou outro
sistema de gestão, por exemplo, gestão ambiental ou de tecnologia da
informação.

Os benefícios de implantar este sistema, são que, a empresa passa uma
imagem segura para o cliente e para os colaboradores, além de,
aumentar a produção e reduzir os custos.

97



Modelos de Certificação

Para efetuar a implantação do modelo de certificação é essencial seguir
alguns passos que são descritos a seguir:

1. Analisar qual o método para implantação do modelo que seja mais
adequado as necessidades da empresa.

▪ Método convencional: nesse modelo, o consultor faz visitas
presenciais à empresa.

Essas visitas são caras, podendo ultrapassar R$ 1 mil, e a
quantidade de visitas pode chegar a 36.
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Modelos de Certificação

▪ Compartilhamento de consultorias: nesse formato várias
empresas se unem para ter o mesmo consultor. Mesmo assim, o
valor ainda é alto para a maioria das empresas brasileiras.

▪ Sanar as dúvidas diretamente por e-mail: nessa opção, outras
empresas se disponibilizam a sanar dúvidas por e-mail. No
entanto, nem sempre esse método é o mais adequado. Além
disso, ele tem um custo de implantação que pode chegar a
aproximadamente R$ 2,5 mil
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Modelos de Certificação

▪ Implantação de softwares para a gestão da qualidade: eles
podem ser usados por qualquer empresa, independentemente
do tamanho, e oferecem diversas facilidades devido à integração
com outras ferramentas e softwares.

▪ Implantação das normas da ISO 9001 gratuitamente: é preciso
que alguém tenha experiência na implantação dessas diretrizes.
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Modelos de Certificação

2. Análise sistema de Gestão

Após a escolha de qual método será utilizado, é necessário analisar o
sistema de gestão, verificando quais são os requisitos da ISO 9001 que
já são atendidos pela empresa e quais são os pontos não atendidos ou
que necessitam de melhorias.

A partir dessa informação, é necessário construir um Plano de Ação,
com as medidas que deverão ser implementadas para se atingir a
conformidade com a norma.
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Modelos de Certificação

3. Definir a equipe

É necessário ter uma pessoa específica para a condução da
implantação. Essa pessoa deve ter amplo conhecimento dos processos
e do funcionamento da empresa.

Os demais integrantes da equipe também devem conhecer os
processos da empresa e, mais do que isso, precisam ser encarados
como líderes, porque isso permitirá que as ações sejam aplicadas de
forma mais tranquila, sem haver muitas contestações por parte de
outros colaboradores.
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Modelos de Certificação

4. Planejar

A implantação da ISO 9001 requer muito planejamento e a confecção
de um plano de ação. A ideia é que o planejamento seja feito a partir do
diagnóstico realizado, ou seja, é necessário considerar todos os pontos
de melhoria.
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Modelos de Certificação

5. Envolver todos os colaboradores

Toda ação a ser realizada em uma empresa requer o envolvimento dos
colaboradores. Isso também ocorre com a implantação da ISO 9001.

Essa ação deverá abranger:

✓ Repassar conhecimentos: O primeiro passo para envolver os
colaboradores é repassar conhecimentos sobre a implantação da
ISO 9001, porque ninguém adotará uma prática que não
conhece.
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Modelos de Certificação

✓ Apresentar para todos: é preciso não só apresentar a ideia
internamente, mas também externamente, inclusive para a
concorrência.

✓ Comunicar os avanços: cada conquista deve ser apresentada,
não só para mostrar agradecimento à equipe, mas também para
continuar estimulando os colaboradores, que estão envolvidos
no processo de implantação.

✓ Reconhecer as melhores práticas: efetuar o reconhecimento das
boas práticas adotadas pelos colaboradores
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Modelos de Certificação

6. Implantar a ISO 9001:

Efetivar a implantação dos requisitos da ISO 9001 colocando em prática
o novo sistema de gestão da qualidade. Essa implantação é uma etapa
demorada e deve abranger treinamentos para todos os colaboradores.

7. Executar a auditoria interna:

Finalizada a etapa anterior, é necessário que a empresa execute uma
auditoria interna, também chamada de pré-auditoria. O objetivo dessa
ação é confirmar que todas ações foram implementadas de maneira
correta e identificar possíveis falhas e erros que ocorreram no processo
de implantação.
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Modelos de Certificação

8. Contratar auditoria externa:

As empresas que desejam obter a certificação ISO 9001 precisam
contratar a auditoria para obter a certificação.

Nesse caso, é preciso contratar um órgão certificador, que tenha a
possibilidade de realizar a auditoria oficial. Estando tudo certo, esse
órgão poderá aprovar as práticas implantadas na empresa e emitir o
certificado ISO 9001.
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Modelos de Certificação

Softwares de Gestão

Os softwares de gestão são uma alternativa interessante no método de
implantação do SGQ.

Em vez de contratar um consultor, é possível contratar uma empresa
especializada em softwares de gestão da qualidade.

Essa empresa não somente fará a consultoria para a implantação da ISO
9001, mas também dará o suporte necessário para que a organização
que usa o software de gestão tire todas as suas dúvidas.
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Programa 5S

Técnica desenvolvida no Japão que era utilizada pelas donas de casa a
fim de envolver os integrantes da família na organização do lar.

No início dos anos 60 a técnica do housekeeping passou a ser adotada
pelas empresas como um programa básico para o sucesso do sistema
de gestão de qualidade total.

Segundo essa técnica, qualquer programa de qualidade total deve
começar com uma “faxina geral”.
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Programa 5S

Seiri – Senso de Seleção: Significa utilizar os recursos disponíveis de
acordo com a necessidade e adequação, evitando excessos,
desperdícios e má utilização.

Seiton – Senso de Ordenação: Ordenar é organizar, de forma
sistemática, os meios de trabalho (objetos, dados e equipamentos), de
modo a ter acesso rápido e seguro a eles para sua utilização a qualquer
momento.
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Programa 5S

Seiso – Senso de Limpeza: É um compromisso, assumido pelos
integrantes da organização, de responsabilidade pela limpeza de todos
os aspectos do ambiente de trabalho e garantia de que ele seja
aprimorado continuamente.

Seiketsu – Senso de Bem-Estar: É a eliminação de fatores que possam
atuar negativamente sobre as pessoas no ambiente de trabalho.

Shitsuke – Senso de Autodisciplina: A autodisciplina é o cumprimento
da missão e o aprimoramento do desempenho, de modo espontâneo,
sem a necessidade de coação por parte da hierarquia ou pressão de
grupo de pessoas
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Metodologias de Apoio

Metodologias de Gestão de apoio a implantação do Sistema de Gestão
de Qualidade Total:

✓ Criação de um Processo de Gestão Orçamentária

✓ Definição de um processo de Planejamento e Gestão Financeira

✓ Implantação da Gestão de Indicadores de Desempenho

✓ Adoção de práticas de Governança Corporativa

✓ Adoção de práticas de Compliance

✓ Elaboração de um Planejamento Estratégico, Tático e
Operacional
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Auditoria interna

A auditoria interna tem como objetivo responder algumas questões.
Por exemplo:

1. Qual o objetivo da auditoria?

2. Porque é necessário auditar?

3. Que resultado pode-se esperar?

4. Se não for realizada corretamente, o que pode impactar?

Para que a auditoria atinja seus objetivos, alguns passos devem ser
seguidos como orientação para esse processo.
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Auditoria interna

1. Definir os objetivos e resultados;

2. Fazer um cronograma e elaborar um plano de ação. Isso deverá
abranger:

▪ Que processos específicos e subprocessos serão auditados

▪ Quando eles serão auditados

▪ O que será feito para auditá-los

▪ Com base em que requisitos serão auditados
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Auditoria interna

3. Garantir que seja um processo válido: todas as ações de auditoria
devem ser documentadas, determinando-se quais os itens que
devem ser verificados a fim de se obter uma visão realística do
processo. A partir dos resultados obtidos, planos de ação deverão
ser elaborados para todas as não conformidades encontradas;

4. Gerenciar as não conformidades

5. Auxiliar as pessoas a desenvolverem ações

6. Elaborar relatórios de auditoria
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