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4 ferramentas da qualidade

São técnicas por meio das quais a 
qualidade total pode ser implantada nas 
empresas.



4 ferramentas da qualidade

As ferramentas mais usuais da qualidade 
são:

1. histogramas;
2. folhas de checagem (ou folha de 
controle de dados);controle de dados);
3. diagrama de causa-efeito (ou 
diagrama de Ishikawa);
4. diagrama de Pareto (ou análise 
ABC);
5. gráfico de controle (ou gráfico de 
Shewhart);
6. diagrama de dispersão;
7. fluxogramas.



4 ferramentas da qualidade

4.1 Histogramas
São ferramentas que descrevem muito 
claramente a frequência com que varia 
cada fenômeno ou processo e a forma 
que assume a distribuição de seus 
dados.
Por exemplo, se o processo em estudo 
for o tempo total de atendimento ao 
consumidor, o histograma informa 
quantas vezes, na amostra coletada, 
esse tempo esteve entre 0 e 1 hora, entre 
1 e 2 horas e assim sucessivamente.



4 Ferramentas da qualidade

4.2 Folhas de checagem (ou folha de 
controle de dados)
As folhas de checagem são documentos 
que representam graficamente as 
situações que requerem grande 
organização de dados.
Reúne dados e estabelece um ponto 
lógico para o início da maioria dos 
controles de processos e esforços para 
soluções de problemas.



4 Ferramentas da qualidade

4.3 Diagrama de causa-efeito (ou 
diagrama de Ishikawa ou espinha de 
peixe)
Essa ferramenta permite a identificação 
de causas que conduzem a 
determinados efeitos. 
As causas potenciais são expostas em 
sessões de brainstorming. 
Se o efeito for nocivo, as causas poderão 
ser eliminadas; se for benéfico, suaser eliminadas; se for benéfico, sua 
consistência será conferida, garantindo 
sua continuidade.



4 Ferramentas da qualidade

4.4 Diagrama de Pareto (ou análise ABC)
Se as causas de produtos defeituosos 
são identificadas e registradas, é 
possível determinar o percentual para 
cada uma das causas. 
O modelo de Pareto afirma que a maior 
parte da renda está concentrada em 
poucas pessoas. 
Esse conceito foi importado para a 
qualidade total ao se observar que aqualidade total ao se observar que a 
maior parte, geralmente 80%, dos erros, 
perdas ou “efeitos” têm origem em 
poucas causas, em média 20%.



4 Ferramentas da qualidade

Existe uma semelhança com a curva 
ABC, muito utilizada para controle e 
reposição de estoques. 
A análise e o objetivo são os mesmos: 
identificar quais são as causas mais 
relevantes para o efeito e administrá-las 
de tal forma que a organização não seja 
prejudicada.



4 Ferramentas da qualidade

4.5 Gráfico de controle (ou gráfico de 
Shewhart)
É uma ferramenta para controlar 
processos e indicar oportunidades de 
melhorias.



4 Ferramentas da qualidade

Monitora continuamente o grau de 
variabilidade de uma atividade, ao longo 
do tempo, por meio de três parâmetros: 
LC (Linha Central de Controle), LSC 
(Limite Superior de Controle) e LIC 
(Limite Inferior de Controle)(Limite Inferior de Controle). 
Portanto, um processo ou atividade está 
sob controle quando nenhuma medição 
está acima do LSC ou abaixo do LIC.



4 Ferramentas da qualidade

4.6 Diagrama de dispersão
O diagrama de dispersão resulta de 
procedimentos estatísticos usuais e é 
uma ferramenta que permite um rápido 
relacionamento entre causas e efeitos. 
Ele cruza informações de duas variáveis 
para as quais se estuda a correlação. 



4 Ferramentas da qualidade

Pode-se constatar uma relação direta ou 
uma relação inversa, como, por exemplo, 
no caso do consumo de combustível de 
um carro e a quantidade de quilômetros 
percorridos (mais quilômetros 
percorridos maior o consumo depercorridos, maior o consumo de 
gasolina); 
ou como no caso da quantidade de 
quilômetros percorridos e a vida útil do 
motor (mais quilômetros percorridos, 
menor a vida útil do motor)menor a vida útil do motor).



4 Ferramentas da qualidade

4.7 Fluxogramas
O fluxograma é uma ferramenta utilizada 
pela qualidade total para determinar um 
fluxo de operações. 
O fluxo possui uma facilidade visual queO fluxo possui uma facilidade visual que 
permite uma visão global do processo, a 
identificação de pontos de cruzamento 
entre vários fluxos, podendo ocasionar 
congestionamentos de operações, além 
de localizar atividades de controle, por 
exemplo.



4 Ferramentas da qualidade

A grande utilidade é integrar as pessoas, 
(participantes diretos ou indiretos no 
processo), permitindo que cada um 
tenha uma melhor percepção de seu 
papel e de como seu trabalho influi no 
resultado da organizaçãoresultado da organização. 
Outra forma de utilizá-lo é confrontando 
o fluxograma de como as atividades 
estão sendo desenvolvidas com o 
fluxograma de como as atividades 
deveriam ser desenvolvidasdeveriam ser desenvolvidas. 



Interatividade

Nas ferramentas usuais de qualidade, a 
ferramenta que descreve a frequência com 
que varia cada fenômeno é:
a) Folha de checagem (ou folha de controle 

de dados).
b) Diagrama de causa-efeito (ou diagrama 

de Ishikawa).
c) Histograma.
d) Diagrama de Pareto.
e) Fluxograma.



5 Comunicação para a qualidade

Para uma empresa se organizar na busca 
pela qualidade, é indispensável uma 
comunicação clara e eficaz com seus 
clientes internos (funcionários) e 
externos (consumidores).
A comunicação interna utiliza alguns 
meios como jornais, revistas, Intranete, 
correio eletrônico, vídeos, murais, 
cartilhas, entre outros. 
Dessa forma, a cultura da qualidade 
começa a ser difundida entre os 
membros da organização.



5 Comunicação para a qualidade

A estratégia essencial para mudar as 
atitudes com relação à qualidade é 
ganhar a aceitação para a ideia da 
necessidade de mudar; 
para que isso aconteça, é necessário 
fornecer informações pertinentes e gerar 
interesse e consciência por meio de 
processos de comunicação.



5 Comunicação para a qualidade

este é o aspecto mais negligenciado nas 
operações de muitas organizações;
a falha em se comunicar eficazmente 
resulta em perda de interesse e declínio 
da qualidade, pela aparente falta de 
orientação e estímulo. 



5.1 Comunicando a qualidade total

O gerenciamento da qualidade total 
muda a maneira como as organizações 
operam. 
Essa mudança exige comunicações 
diretas e claras da alta administração ao 
pessoal de todos os níveis, explicando a 
necessidade de concentração nos 
processos.
É necessário que todos sejam 
continuamente informados sobre o que 
está ocorrendo.



5.1 Comunicando a qualidade total

Um aspecto que merece atenção é o 
processo de comunicação 
interdepartamental.
Deve-se evitar uma linguagem complexa 
e cheia de jargões, pois isso dificulta a 
compreensão das informações.
Simplificar e abreviar é a ordem para 
evitar uma comunicação prejudicial à 
organização.



5.1 Comunicando a qualidade total

É preciso que todos os níveis de 
gerenciamento implantem e enfatizem 
métodos “abertos” de comunicação.
Devem manter-se acessíveis às pessoas, 
tomando parte nas interações do dia a 
dia.
Isso promoverá uma boa fluência de 
informações entre todos os setores e o 
melhoramento do processo de 
implantação da qualidade total.



5.1 Comunicando a qualidade total

Resistências às mudanças sempre irão 
ocorrer, e a organização deverá estar 
preparada para minimizá-las.
Deve-se minimizar não pela imposição, 
mas pelo convencimento de que as 
mudanças são importantes e todos 
devem participar de seu 
desenvolvimento.



5.2 Tipos de comunicação

Os métodos mais apropriados de 
comunicação são:
a) Comunicação verbal direta:

o emissor deve possuir habilidade de 
apresentação e boa comunicaçãoapresentação e boa comunicação 
individual;
deve estar devidamente amparado pelo 
conhecimento do assunto; 
deve transmitir credibilidade pelo 
autocontrole nos momentos de seremautocontrole nos momentos de serem 
levantadas questões inerentes ao seu 
assunto. 



5.2 Tipos de comunicação

b) Comunicação verbal indireta:
é um método impessoal de 
comunicação; 
sua eficácia para comunicar qualidade é 
questionável, pois sofre de muitasquestionável, pois sofre de muitas 
deficiências;
não há garantia de que a mensagem 
tenha sido compreendida ou mesmo 
recebida; 
não há o conhecimento do feedbacknão há o conhecimento do feedback
(retorno) da informação transmitida. 



5.2 Tipos de comunicação

c) Comunicação escrita:
pode ser pessoal ou impessoal, 
dependendo da forma como é elaborada 
e a quem se destina;
para ser eficaz, é necessário que opara ser eficaz, é necessário que o 
emissor da informação possua a 
habilidade de expressar a mensagem de 
modo claro e conciso; 
de tornar as palavras interessantes para 
a leitura e dizer exatamente o que éa leitura e dizer exatamente o que é 
desejado, sem ambiguidade.



5.2 Tipos de comunicação

d) Comunicação visual:
as pessoas aprendem pelos seus 
sentidos. O percentual do que é 
absorvido pela visão, porém, é 
indiscutivelmente maior; 
os métodos de comunicação visual 
podem ter sucesso, especialmente 
quando combinados com outros 
métodos:
o verbal, na forma de filmes,o verbal, na forma de filmes, 
apresentações audiovisuais, 
treinamentos, etc.



5.2 Tipos de comunicação

e) Comunicação por exemplos:
o exemplo pessoal é um meio poderoso 
de transmitir mensagens; 
é feito pela atitude geral positiva e 
atenção de todos para a qualidade;atenção de todos para a qualidade; 
por exemplo, pelo modo como as 
pessoas se comportam em determinados 
ambientes;
pela adesão às regras, aos 
procedimentos e aos sistemasprocedimentos e aos sistemas 
normalizados. 



5.3 Métodos de comunicação para a 
melhoria da qualidade

Como as organizações podem 
comunicar a qualidade?
Reuniões rápidas, mas organizadas, para 
discutir assuntos relacionados à 
qualidade; devem ocorrer em cada setor;
treinamentos de integração e 
vocacionais para a qualidade;
cartazes para sensibilizar os 
funcionários. Por exemplo, “A qualidade 
começa aqui e agora” ou “Faça certo dacomeça aqui e agora  ou Faça certo da 
primeira vez e evite o desperdício”;



5.3 Métodos de comunicação para a 
melhoria da qualidade

estimular competições saudáveis na 
busca pelo troféu da qualidade, 
utilizando como critério de avaliação a 
redução de perdas ou defeitos;
conceder certificados de 
reconhecimento em cerimônias para que 
as pessoas possam exibir seu sucesso e 
incentivar os demais;
utilizar publicações (jornais, tabloides, 
cartazes, revistas) internas para divulgar 
o processo de implantação da qualidade 
total.



Interatividade

Nos métodos de comunicação da 
qualidade, podemos dizer que na 
comunicação direta:
a) É um método impessoal de 

comunicação.
b) O emissor deve possuir habilidade de 

apresentação e boa comunicação 
individual.

c) Utiliza publicações tais como jornais, 
tabloides, revistas.tabloides, revistas.

d) Utiliza cartazes para sensibilizar os 
funcionários.

e) Nenhuma das anteriores.



6 Organização para a qualidade

A gestão da qualidade total possui três 
elementos fundamentais:
foco no cliente;
melhoria dos processos;
envolvimento das pessoasenvolvimento das pessoas.
Para que a GQT ocorra com sucesso nas 
organizações, é necessário selecionar o 
modelo gerencial adequado para a 
implantação da qualidade total.



6.1 Qualidade por toda a empresa

Definir os responsáveis (individuais ou 
equipes) pela implantação do programa;
haver um grande envolvimento de todos 
que compõem a organização para que as 
metas de qualidade estabelecidas sejam 
alcançadas; 
o sucesso depende das ações que serão 
desenvolvidas em cada um dos vários 
níveis. 



6.1 Qualidade por toda a empresa

As metas devem ser avaliadas 
constantemente.
Para desenvolver essa avaliação, deve-
se confrontar o planejado com o 
realizado em relação à qualidade;
dois elementos são essenciais para a 
qualidade total, mas nem sempre são 
devidamente utilizados pela organização:
o planejamento da qualidade e o controle 
da qualidade.da qualidade.



6.1 Qualidade por toda a empresa

Muitos autores consideram a 
administração da qualidade total como 
uma extensão do planejamento dos 
negócios da empresa.
Ou seja, consideram o planejamento da 
qualidade em nível estratégico.
A administração da qualidade total é 
conhecida por várias siglas; entre as 
mais conhecidas, estão: 
TQM (Total Quality Management) e GQTTQM (Total Quality Management) e GQT 
(Gestão da Qualidade Total).



6.1 Qualidade por toda a empresa

É fundamentada em sete atividades, as 
quais são definidas como os sete pilares 
do GQT. São eles:
1. Orientação: posicionamento 
estratégico da empresa, visão de 
negócio, diretrizes e objetivos.
2. Informação: processamento de 
informações, em todas as áreas, para 
embasar as decisões.



6.1 Qualidade por toda a empresa

3. Planejamento: desdobramento da 
decisão e orientação estratégica em 
termos operacionais, definindo 
caminhos, meios e prazos para o alcance 
dos objetivos.
4. Organização: mobilização de recursos 
(humanos, físicos e financeiros) para a 
execução do planejamento com eficácia 
e eficiência.
5. Comunicações: troca de informações 
e coordenação de pessoas e setores 
para garantir a condução dos processos 
de forma participativa.



6.1 Qualidade por toda a empresa

6. Motivação: prover ações visando à 
conscientização, ao envolvimento e ao 
comprometimento necessários em todos 
os níveis.
7. Liderança: acionamento, monitoração 
e controle dos processos inerentes ao 
programa e capacitação contínua e 
progressiva das pessoas envolvidas.



6.2 Diferenças entre os modelos de 
gestão

Existem muitas divergências entre a 
gerência tradicional da qualidade e a 
gestão da qualidade total.
Há prioridades divergentes e diversidade 
de alcance de determinadas ações, que 
tornam as duas posturas gerenciais 
antagônicas.



6.2 Diferenças entre os modelos de 
gestão

Alguns pontos são expostos, a seguir, 
para caracterizar as diferenças entre os 
dois modelos (Ger. Trad. Qual.) X GQT:
Metas por setores X Metas da 
organização
Gestão voltada ao produto (in-line) X 
Gestão voltada ao mercado (on-line)
Cultura por resistência X Cultura de 
mudanças
Correção de erros X Prevenção de errosCorreção de erros X Prevenção de erros



6.2 Diferenças entre os modelos de 
gestão

Comunicação informativa X 
Comunicação interativa
O erro implica demissão X O erro implica 
melhoria
Gestor especialista X Gestor generalistaGestor especialista X Gestor generalista
Níveis tolerantes de defeitos X “Zero 
defeito”



6.2 Diferenças entre os modelos de 
gestão

Foco em tarefas X Foco em resultados
Retorno imediato X Retorno a longo 
prazo
Visão técnica do trabalho X Visão 
sistêmica do trabalhosistêmica do trabalho
RH tático/operacional X RH estratégico



6.3 O perfil do novo gestor da 
qualidade

Deve ser um líder com a capacidade de 
influenciar, motivar e conduzir pessoas;
deve possuir qualidades como 
objetividade, capacidade de síntese, 
proatividade, agilidade para decidir;
definir as linhas gerais de ação do 
programa de qualidade total: programar 
as atividades de implantação, definir o 
modelo de controle para avaliação da 
qualidade, organizar o fluxo de 
informações da qualidade, avaliar o 
produto sob o ponto de vista do mercado 
consumidor e analisar sua qualidade 
percebida.



6.3 O perfil do novo gestor da 
qualidade

Cabe ao gestor administrar as barreiras 
que surgem com a introdução de novos 
conceitos e novas posturas de trabalho 
que são sugeridas pela qualidade total.
No caso de resistência a mudanças, ele 
deve introduzi-las gradualmente, de 
forma a produzir o mínimo de 
modificações perceptíveis, e exibir os 
resultados que evidenciem as vantagens 
do novo sistema. 



Interatividade

Dos conceitos apresentados sobre 
qualidade por toda empresa, identifique a 
alternativa incorreta:
a) As metas devem ser avaliadas 

constantemente.
b) Muitos autores consideram a 

administração da qualidade total como 
uma extensão do planejamento dos 
negócios da empresa.

c) Deve haver um envolvimento de todos 
õ i ãque compõem a organização.

d) Para que a GQT ocorra com sucesso nas 
organizações, é necessário um modelo 
de gerência tradicional de qualidade.

e) Nenhuma das alternativas anteriores.



7 Inovar para competir

As empresas perceberam que, para 
conseguir um lugar em mercados 
altamente competitivos, é imprescindível 
investir na qualificação das pessoas; 
e incentivar seu efetivo engajamento nas 
mudanças.
A qualidade tornou-se uma técnica capaz 
de renovar o espírito competitivo das 
organizações.



7.1 A qualidade nas organizações

O nascimento da qualidade total trouxe 
consigo a visão do processo 
administrativo que antecede e 
acompanha até o término tudo o que 
envolve a qualidade. 
O processo de qualidade e sua gestão 
existem, na prática, como resultado de 
um desafio maior que a necessidade de 
manter-se atualizado. 
As mudanças cobram flexibilidade das 
organizações para atender de forma mais 
eficaz e eficiente às necessidades dos 
consumidores finais, cada vez mais 
exigentes.



7.1 A qualidade nas organizações

É necessário mudar a mentalidade das 
pessoas que estão envolvidas no 
processo; 
isso acarreta uma renovação de postura 
de dentro para fora.
As organizações passam a se preocupar 
com os produtos, os serviços, o 
desempenho dos setores, a eliminação 
de desperdícios, a minimização de 
custos, a redução de prazos, a 
produtividade e cada vez mais com o 
atendimento aos clientes.



7.1 A qualidade nas organizações

Um processo de qualidade não se 
resume ao controle na produção ou de 
um setor específico, mas realiza outras 
atividades nas quais estão envolvidos 
planejamento, finanças, marketing, 
sistemas de informação e desistemas de informação e de 
comunicação, estilo e postura gerencial 
em todos os níveis da organização.
A alta direção tem papel fundamental de 
fomentar as oportunidades e de 
estimular o comprometimento pelaestimular o comprometimento pela 
busca da qualidade.



7.2 A inovação e a competição

Drucker (1989) afirma que inovar é um 
dos grandes e importantes objetivos de 
qualquer organização. 
A inovação mantém a empresa viva e 
competitiva.
As organizações são compostas por 
pessoas, e cada uma delas representa 
uma possibilidade infinita de 
conhecimento e de ideias.
Cabe à alta gerência coordenar essasCabe à alta gerência coordenar essas 
ideias, para evitar resistências à 
implementação da qualidade total.



7.3 Qualidade, liderança, estratégia e 
cultura

São grandes os esforços necessários 
para equacionar de forma eficiente as 
necessidades das organizações com as 
transformações impostas pelo ambiente. 
As empresas devem estar atentas às 
novas tecnologias, pois a 
conscientização dos consumidores por 
produtos melhores ocorre de forma 
imprevisível.
Cabe à administração perseguir essa 
qualidade e passá-la a seus 
colaboradores, pois estar longe do que o 
mercado demanda implica correr o risco 
de “fechar as portas”.



7.3 Qualidade, liderança, estratégia e 
cultura

As empresas buscam a excelência em 
seus processos, o que, para muitos, 
significa conviver com a necessidade de 
atingir a perfeição. 
A excelência torna-se um objetivo, 
mesmo intangível, da empresa, e esta 
deve preparar a todos para absorver a 
nova cultura de busca incessante pela 
melhoria.



7.4 A procura pela inovação

A procura pela inovação é vista como 
possível a partir da elaboração de um 
plano que trata de direcionar todos os 
esforços, decidindo quais ações e em 
que ordem deverão ser executadas.
Segundo Tom Peters (1998), para 
sobreviverem nos anos que estão por 
vir, as empresas devem empreender 
esforços, em meio ao caos, na busca 
pela inovação.
A inovação é possível com ideias e 
ciência, mesmo enfrentando pressões e 
resistências.



Interatividade

Sobre o conceito apresentado da qualidade 
nas organizações, é falso afirmar:
a) É necessário mudar a mentalidade das 

pessoas que estão envolvidas no 
processo.

b) A renovação de postura ocorre de 
dentro para fora.

c) O processo de qualidade se resume ao 
controle na produção ou de um setor 
específico.específico.

d) As mudanças cobram flexibilidade das 
organizações para atender de forma 
eficiente os consumidores finais.

e) Nenhuma das anteriores.



ATÉ A PRÓXIMA!




