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Caro(a) aluno(a),

A qualidade e a produtividade sempre fizeram parte da evolução do ser 

humano. Se por um lado a produtividade pode ser entendida como a 

quantidade produzida em função dos recursos utilizados, a qualidade, 

embora sendo um conceito subjetivo, passou a ser fundamental para 

o crescimento das organizações contribuindo para a melhoria dos 

resultados e, consequente aumento nos lucros, sendo uma das principais 

estratégias competitivas frente ao rápido avanço tecnológico e à era da 

tecnologia da informação. 

Nesse contexto, com os conceitos elucidados nesse livro, você poderá 

entender a importância da qualidade como apoio na melhoria da 

produtividade nas organizações, através do entendimento e compreensão 

do conceito da qualidade e sua evolução ao longo do tempo.

Faremos ainda uma revisão histórica dos fundamentos da qualidade, 

destacando os pensadores e as principais ferramentas da qualidade e 

sua aplicação. Observe a seguir os assuntos a serem estudados em seu 

percurso de aprendizagem durante a realização desta disciplina:

Apresentação 
da disciplina



Assuntos a serem  
estudados na disciplina

Elaborado pelo Autor, layout 
adaptado, Núcleo de Educação a 
Distância (NEaD), Ănima, 2014.

Bons estudos!

Controle de 
Processo

Planejamento e Prática  
do Controle da Qualidade

Auditoria da 
Qualidade

Programas e Métodos para 
Melhoria da Qualidade

Processo de Administração 
da Qualidade

Custos da  
Qualidade



UNIDADE 1  003
Fundamentos da qualidade  004
Conceitos e definições  006
Evolução da qualidade - Eras da qualidade  009
Gurus da qualidade 012
O modelo japonês 020
A qualidade no Brasil 022
Revisão 027

UNIDADE 4  090
Planejamento e prática do controle da qualidade  091
QFD: Desdobramento da qualidade 097
FMEA  101
Gerenciamento da rotina do trabalho 104
Sistemas de padronização 109
Gerenciamento pelas diretrizes 113
Revisão 121

UNIDADE 3  063
Controle de processos 064
Produtividade e o processo produtivo  066
Conceito de controle de processo  072
Ciclo PDCA de controle 074
CCQ - Círculos de Controle da Qualidade 082
Revisão 087

UNIDADE 2  031
Ferramentas da qualidade  032
Definições e idealizadores  035
As ferramentas e sua utilização  036
Benefícios da aplicação das ferramentas da qualidade 056
Revisão 061



UNIDADE 7  184
Processo de administração da qualidade  185
Política e objetivos da qualidade  187
Sistemas de gestão da qualidade  193
Organização da qualidade 196
Garantia da qualidade 198
Liderança no contexto da gestão da qualidade 205
Revisão 210

REFERÊNCIAS  233

UNIDADE 8  212
Custos da qualidade  213
Definições  216
Classificação dos custos da qualidade  218
Como medir os custos da qualidade 226
Revisão 231

UNIDADE 6  151
Programas e métodos para melhoria da qualidade  152
5S  155
Bechmarking  165
Kaizen 165
Just-in-time 169
Lean production 176
Revisão 182

UNIDADE 5  123
Auditoria da qualidade  124
Conceitos  125
Normas da qualidade 128
Revisão  149





Fundamentos  
da qualidade 

• Conceitos e 
definições

• Evolução da 
qualidade - Eras 

da qualidade

• Gurus da 
qualidade

• O modelo 
japonês

• A qualidade no 
Brasil

• Revisão

Introdução

Nessa unidade você irá entender a importância da qualidade para 

a sociedade e sua evolução ao longo dos anos como apoio na 

melhoria da produtividade nas organizações. Serão apresentados 

alguns conceitos e, embasado na teoria, você poderá tirar as suas 

próprias conclusões sobre o que realmente é um produto ou um 

serviço de qualidade. Observe, por exemplo, as imagens dos dois 

automóveis abaixo:

FIGURA 1 -  Fusca FIGURA 2 - Ferrari 

Um Fusca, daqueles mais antigos, com 

pelo menos uns 30 anos de fabricação.
Um modelo Ferrari.

Fonte: Acervo Institucional

Você sabe que um automóvel ou carro é um veículo motorizado, 
com quatro rodas e utilizado, dentre outros, para o deslocamento de 
pessoas, certo? Partindo desta definição, num primeiro momento, 
como você analisaria a qualidade para cada automóvel apresentado?

Se analisarmos friamente, é fácil dizer que a Ferrari, no que tange a 

qualidade do produto tem “muito mais qualidade” do que o Fusca. 

Qualidade de motor, aparência, acabamento, conforto, etc.



Sob outra ótica, se analisarmos o poder de compra talvez a 

percepção de qualidade, na visão do consumidor poderá mudar. 

Imagine um trabalhador que luta para comprar o seu primeiro carro. 

É de se esperar que o Fusca possa atender perfeitamente à sua 

necessidade e, desta forma, passa a ser o seu desejo imediato uma 

vez que é o mais próximo da sua realidade. Sendo assim, podemos 

entender que o Fusca supera a Ferrari e tem uma “qualidade” 

superior. Concorda?

Percebeu como podemos conceituar a qualidade de maneiras 

diferentes? Mas, será que esses conceitos estão corretos? Quais 

são esses conceitos? O que há por trás dessa simples questão? É o 

que você verá a seguir. 
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Dentre algumas definições para o termo “qualidade”, iremos adaptar 

e explicar o conceito preconizado por Falconi (2004), que associa 

diretamente a qualidade ao produto ou serviço. Para o autor:

[...] um produto ou serviço de qualidade é aquele que 
atende perfeitamente, de forma confiável, de forma 
acessível, de forma segura e no tempo certo às 
necessidades do cliente [com a devida assistência, 
é claro].

Esta definição pode assim ser explicitada:

Conceitos e 
definições

O produto ou serviço 
não deve apresentar 

defeitos.

QUADRO 1 - Definição de qualidade

O projeto deve ser adequado ao que foi destinado. Por 
exemplo, um avião, a não ser um hidroavião, não foi 
projetado para decolar ou aterrissar em água.

O produto ou serviço não deve apresentar defeitos. 
Deve cumprir as funções para as quais foi projetado. 
Para o mesmo caso do avião destacado anteriormente, 
ao pousar em uma pista de aeroporto, o trem de pouso 
não pode apresentar problemas (defeitos).

Deve facilitar a compra, ter baixo custo e por sua vez 
ter preço compatível com o mercado.

Que não coloque em risco a vida das pessoas e não 
comprometa a harmonia do meio ambiente.

Que seja entregue no prazo certo, no local e quantidade 
acordado com o cliente.

Que o cliente tenha atendimento, mesmo após ter 
adquirido o produto ou o serviço.

Atender 
perfeitamente

Confiável

Acessível

Segurança

Oportunamente

Assistência

Fonte: Núcleo de Educação a Distância (NEaD), Ănima, 2014.
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O conceito destacado por Falconi (2004), está relacionado com a 

qualidade externa, ou seja, com a percepção do cliente em relação 

a um produto ou serviço oferecido. No entanto, para chegar a 

qualidade externa, temos que entender e conceituar também a 

qualidade interna, que na realidade é a interpretação do que o 

cliente necessita ou deseja através das especificações de produto e 

processo. Essas questões serão estudadas posteriormente quando 

tratarmos do Desdobramento da Qualidade. 

O principal nome do movimento da qualidade no Brasil é Vicente Falconi, 

professor de Engenharia na UFMG entre 1964 a 1992 que trabalhou 

durante muitos anos com os japoneses da Union of Japanese Scientistis 

and Engineers (JUSE) em empresas brasileiras. Falconi publicou seis 

livros na área de Gestão Empresarial. Ele foi ainda responsável por vários 

trabalhos referentes à implantação da qualidade em empresas brasileiras. 

Atualmente, é sócio fundador e consultor do Instituto de Desenvolvimento 

Gerencial (INDG). Foi membro da Câmara de Gestão da Crise de Energia 

Elétrica (2001) e reconhecido pela American Society for Quality como 

“Uma das 21 vozes do Século 21”. 

FIGURA 3 - Vicente Falconi

Fonte: BLOG DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2012.

Para chegar a 
qualidade externa, 

temos que entender 
e conceituar também 

a qualidade interna, 
que na realidade é a 

interpretação do que 
o cliente necessita 
ou deseja através 

das especificações 
de produto e 

processo. 
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Apesar de conceituarmos a qualidade conforme preconiza Falconi 

(1992), você deve entender ainda o conceito de qualidade conforme 

destacado por David Garvin, da Harvard Business School. Segundo o 

autor, a maioria das definições de qualidade está, necessariamente, 

relacionada a cinco fatores distintos, daí a confusão sobre a 

real definição do termo. Garvin teoriza que a qualidade pode ser 

entendida como um conceito:

QUADRO 2 - Fatores para a definição de qualidade

Qualidade é aquilo que é entendido por intuição, mas 
que é difícil de ser comunicado, como beleza e amor. 

Qualidade é baseada nos atributos ou componentes 
do produto (características do produto).

Qualidade é baseada na satisfação do consumidor. Se 
ele está satisfeito, então o produto tem qualidade.

Se o produto está dentro das normas e especificações 
da produção, então o produto tem qualidade.

Se o produto é percebido como bom para o preço, 
então tem boa qualidade. 

Transcendental

Produto

Consumidor

Produção

Valor

Fonte: Núcleo de Educação a Distância (NEaD), Ănima, 2014.

Você sabe diferenciar a qualidade do produto e do serviço? Quando 

queremos destacar a qualidade em relação a funcionalidade e 

aparência de um carro, por exemplo, o cliente procura aspectos como 

forma, acabamento, estética, consumo de combustível, velocidade, 

espaço e potência do motor. Já para uma viagem de avião, o cliente 
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procura, segurança, tempo de voo, serviço de bordo e conforto, espaço 

entre os assentos.

Bem, agora que você já se familiarizou com os primeiros conceitos 

de qualidade, é hora de entender como foi a evolução ao longo do 

tempo. Vamos lá!

Evolução da 
qualidade  
Eras da 
qualidade
O conceito de qualidade, conforme destacado anteriormente, 

evoluiu ao longo do tempo e os gestores, pesquisadores e cientistas 

também foram percebendo a mudança. Em determinado período,  

por exemplo, o mais importante era a qualidade da produção, 

em outro a qualidade do produto (especificações), em outro a 

percepção do cliente e assim por diante. Entenda essas mudanças 

acompanhando a evolução do conceito de qualidade através das 

Eras da Qualidade.

PRIMEIRA ERA DA QUALIDADE

A Primeira Era da Qualidade se confunde com a Primeira Revolução 

Industrial que teve sua origem na Inglaterra e como marco a 

máquina a vapor. No período, que data do século XVIII, a produção 

era caracterizada pelo trabalho artesanal e em pequena escala, 

logo, é de se esperar que a qualidade era alcançada de maneira 

diferente dos dias atuais. O foco era apenas na qualidade final do 

produto e a ênfase era na conformidade. Não havia preocupação 

com a qualidade na produção, embora os artesãos agissem de 

forma intuitiva. Essa Era ficou conhecida como Era da Inspeção.

A Primeira Era 
da Qualidade se 
confunde com a 

Primeira Revolução 
Industrial que teve 

sua origem na 
Inglaterra e como 

marco a máquina a 
vapor. 
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SEGUNDA ERA DA QUALIDADE

A Segunda Era da Qualidade se confunde com a Segunda 

Revolução Industrial. Após a Primeira Revolução Industrial, 

com a mecanização, as máquinas foram poupando o tempo do 

trabalho humano, a produção de mercadorias ficou maior e os 

lucros também cresceram. A energia movida a vapor passou 

a ser utilizada na extração de minério, na indústria têxtil e 

na produção de uma variedade de bens, até então produzido 

de forma artesanal. O desenvolvimento industrial arruinou 

os artesãos, pois os produtos eram confeccionados com 

mais rapidez nas fábricas. A mecanização se espalhou pelo 

mundo e os EUA foi o berço da Segunda Revolução Industrial, 

já com o aparecimento de grandes empresas, do telégrafo, da 

eletricidade e da indústria de automóveis. Em meados do século 

XX, surgem nomes importantes no campo industrial como 

Taylor e Ford1 , surgindo os estudos de tempos e movimentos, 

produção em série e a administração científica. Esses princípios, 

juntamente com a explosão da indústria automobilística e 

bélica, impulsionada pelas guerras, fizeram com que o foco da 

qualidade se modificasse. Não era mais possível fazer inspeção 

em cada produto. As empresas, para atender às necessidades 

de produção e lucratividade, passaram a investir pesado em 

tempo e produtividade, surgindo a Era do Controle Estatístico 

da Qualidade, a qual chamamos de Segunda Era da Qualidade. 

Nesse período, primeira metade do século XX, merece destaque 

o desenvolvimento significativo para resolução de problemas 

referentes à qualidade dos produtos da Bell Telephone, nos 

Estados Unidos. O foco da qualidade passa a envolver também 

o processo, mas mesmo com a preocupação com o chamado 

“cliente interno” ou com a qualidade interna, a concepção de 

qualidade final do produto ainda era o princípio básico, obtendo 

maior atenção da indústria. 

1    Henry Ford foi um empreendedor americano e fundador da Ford Motor Company. 
Foi o primeiro empresário a aplicar a montagem em série de forma a produzir em 
massa automóveis em menos tempo

As empresas, 
para atender às 

necessidades 
de produção e 
lucratividade, 

passaram a investir 
pesado em tempo 

e produtividade, 
surgindo a Era do 

Controle Estatístico 
da Qualidade, a 

qual chamamos 
de Segunda Era da 

Qualidade. 
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Ainda durante toda a primeira metade do século XX surgiram os 

diferentes cargos relacionados à qualidade, tais como supervisores, 

mestres e inspetores da qualidade, todos com o foco da qualidade 

do produto.

FIGURA 3 - Linha de montagem de automóveis fordista

Fonte: BLOG SOCIEDADE DO ABSURDO, 2013.

TERCEIRA ERA DA QUALIDADE

A Terceira Era da Qualidade se confunde com a Terceira Revolução 

Industrial. Os avanços da robótica, da indústria eletro eletrônica, da 

engenharia genética e da tecnologia de informação são incorporados 

ao processo produtivo, que depende cada vez mais da alta tecnologia. 

A produção combina novas técnicas com máquinas cada vez mais 

sofisticadas, a fim de produzir mais com menos recursos e menos 

mão de obra. A produção em massa, ponto marcante da primeira 

metade do século XX, cede espaço para a produção enxuta, marco da 

indústria japonesa. Esse período (anos 50-60-70 do século XX), marca 

o início da qualidade Estilo Japonês, onde a indústria automobilística 

do Japão, apoiada pela indústria em eletro eletrônica, supera os 

americanos nos padrões de qualidade do produto, sustentado pelos 

padrões de qualidade dos processos. 

Esta Terceira Era da Qualidade, conhecida como Era da Qualidade 

Total tem o foco direcionado para os processos, inserindo a 

A produção em 
massa, ponto 

marcante da primeira 
metade do século 

XX, cede espaço para 
a produção enxuta, 
marco da indústria 

japonesa. 
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concepção de cadeia produtiva e tendo como consequência um 

produto com qualidade diferenciada. As técnicas foram além 

das ferramentas estatísticas, incluindo conceitos, habilidades e 

técnicas gerenciais. Nessa Era é possível destacar quatro principais 

movimentos: 

• quantificação dos custos da qualidade; 

• controle total da qualidade; 

• técnicas de confiabilidade e; 

• programa Zero Defeitos.

Embora não seja evidenciado, existem alguns autores que 

consideram ainda uma Quarta Era da Qualidade. Sendo Terceira ou 

Quarta o que importa é que o Estilo Japonês ou a Era da Qualidade 

Total (Terceira Era da Qualidade) é o divisor de águas na concepção 

da qualidade e entendimento da mesma como forma de aumento da 

produtividade e competitividade. Desde então, esta Era está sendo 

vivida até os dias atuais, onde os conceitos de gestão estratégica 

foram incorporados aos conceitos de qualidade surgindo a Gestão 

da Qualidade Total e a Gestão Estratégica da Qualidade.

Gurus da 
qualidade

A história da qualidade se confunde com os pesquisadores ou 

pensadores da qualidade. Vamos agora procurar entender a 

contribuição de cada um deles para a evolução do entendimento do 

conceito da qualidade. 

Embora não seja 
evidenciado, existem 

alguns autores que 
consideram ainda 

uma Quarta Era da 
Qualidade.
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FIGURA 4 - Frederick Winslow 

Fonte: WIKIMÉDIA COMMONS [Internet]. 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915), mais conhecido por Taylor, 

era um Engenheiro Mecânico que nasceu nos EUA. A história de 

Taylor se confunde com a Segunda Revolução Industrial. É comum 

associar a produção seriada e em massa ao mestre. Para Taylor, 

um sistema de bonificação só seria eficaz para qualidade se fosse 

combinado com tarefas devidamente e cuidadosamente planejadas 

e facilmente ensaiadas. Taylor acreditava no treinamento e no 

uso de metodologias como forma de aumento da produtividade 

e qualidade. As principais contribuições de Taylor foram: a 

Administração Científica, o estudo de tempos de movimentos nos 

processos produtivos, a padronização do trabalho e a especialização 

de tarefas.

Para Taylor, 
um sistema de 
bonificação só 

seria eficaz para 
qualidade se fosse 

combinado com 
tarefas devidamente 

e cuidadosamente 
planejadas 

e facilmente 
ensaiadas.
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FIGURA 5 -  William Edwards Deming

Fonte: MOONMENTUM [Internet]. 

William Edwards Deming (1900-1993) ou simplesmente Deming, 

é um dos mais celebrados gurus da qualidade. Mesmo sendo 

estatístico, a sua orientação foi mais filosófica. Ele destacava que a 

qualidade estava também relacionada a profundas transformações 

no relacionamento entre empresa, funcionários, fornecedores e 

clientes. Nos EUA, país de seu nascimento, ficou conhecido pela 

melhoria dos processos produtivos durante a Segunda Guerra 

Mundial, porém, o seu reconhecimento como mestre da qualidade 

se deve ao seu trabalho no Japão, trabalho este relacionado à 

melhoria da qualidade no projeto, produto e vendas através da 

aplicação de métodos estatísticos como a análise de variantes e 

teste de hipóteses. 

William Edwards 
Deming destacava 

que a qualidade 
estava também 

relacionada 
a profundas 

transformações 
no relacionamento 

entre empresa, 
funcionários, 

fornecedores e 
clientes. 
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Fonte: QUALITY CONTROL ARTICLES [Internet]. 

FIGURA 6 - Walter Andrew Shewhart

Walter Andrew Shewhart (1891-1967) era físico, engenheiro e 

estatístico, nascido nos EUA. Ficou conhecido como o pai do 

Controle Estatístico da Qualidade. A contribuição mais importante 

de Shewhart tanto para a Estatística quanto para a indústria foi o 

desenvolvimento do Controle Estatístico de Qualidade.  Shewart 

observou que era improvável que duas peças fossem fabricadas 

precisamente de acordo com as mesmas especificações. Na sua 

opinião, haveria um certo grau de variação das matérias primas, 

da habilidade dos operadores e dos equipamentos e todos esses 

fatores acabam contribuindo para a qualidade ou não do produto 

final. Até a mesma peça produzida por um único operador, numa 

única máquina, provavelmente revelaria alguma variação com o 

tempo. Shewhart utilizou a estatística para determinar os limites das 

variações, além de métodos gráficos de representação de valores 

de produção para avaliar se eles ficavam dentro da faixa aceitável. 

As suas principais contribuições foram o controle estatístico de 

processos, as cartas de controles e a inspeção por amostragem.

A contribuição 
mais importante de 

Shewhart tanto para 
a Estatística quanto 

para a indústria foi o 
desenvolvimento do 
Controle Estatístico 

de Qualidade.
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FIGURA 7 -  Joseph Moses Juran

Fonte: FUNDATIA “PREMIUL ROMAN PENTRU CALITATE" J. M. Juran [Internet]. 

Joseph Moses Juran (1904-2008) contribuiu decisivamente 

no movimento japonês em prol da qualidade. Para Juran, a 

administração da qualidade compreendia três processos básicos: 

planejamento, controle e melhoria. Esses três processos ficaram 

conhecidos como a Trilogia de Juran. Ao contrário de Crosby, Juran 

não acreditava que a implantação da qualidade fosse simples, mas 

também não entendia como tão complexa, conforme Deming. Foi 

o pioneiro na aplicação dos conceitos da qualidade à estratégia 

empresarial, destacando que a falta de qualidade estava na falta de 

planejamento organizacional.

Para Juran, a 
administração 

da qualidade 
compreendia três 

processos básicos: 
planejamento, 

controle e melhoria.
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FIGURA 8 -  Armand Feigenbaum

Fonte: MAESTROS DE LA CALIDAD [Internet]. 

Armand Feigenbaum (1922) foi um expert em qualidade da General 

Eletric em Nova Iorque, EUA. Feigenbaun deu origem ao conceito de 

Controle da Qualidade Total (TQC – Total Quality Control), tratando-o 

como questão estratégica que demanda profundo envolvimento de 

todos dentro da organização. Empregou ainda a noção de custos da 

qualidade, enfatizando aos administradores que os investimentos 

feitos em qualidade geravam retornos maiores do que os realizados 

em outras áreas. Para Feigenbaun nove fatores fundamentais 

afetam a qualidade, os 9M’s de Feigenbaun: Mercados (Markets); 

Dinheiro (Money); Gerência (Management); Pessoas (People); 

Motivação (Motivation); Materiais (Materials); Máquinas (Machines); 

Métodos (Methods); Montagens do produto requisito (Mounting 

product requirements).

Para Feigenbaun 
nove fatores 

fundamentais afetam 
a qualidade, os 9M’s 

de Feigenbaun.
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FIGURA 9 - Kaoru Ishikawa

Fonte: QUALIDADE BRASIL [Internet]. 

Kaoru Ishikawa (1915-1989) foi um engenheiro de controle de 

qualidade no Japão. Ishikawa criou os famosos Círculos de Controle 

da Qualidade (CCQ). Além dos CCQ, as sete ferramentas de Ishikawa 

constituem importante instrumento de auxílio nos processos de 

controle da qualidade. Ele acreditava ainda que as sete técnicas 

podiam ser utilizadas por qualquer trabalhador. Ishikawa redefiniu 

o conceito de cliente. Para ele, cliente seria qualquer funcionário 

que recebia como insumo os resultados do trabalho executado 

anteriormente por um colega. Ishikawa é conhecido e sempre 

lembrado pela ferramenta Diagrama de Espinha de Peixe, o famoso 

Diagrama de Ishikawa.

Ishikawa é 
conhecido e sempre 

lembrado pela 
ferramenta Diagrama 
de Espinha de Peixe, 
o famoso Diagrama 

de Ishikawa.
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FIGURA 10 - Philip Crosby

Fonte: QUALIDADE BRASIL [Internet]. 

Philip Crosby (1926-2001) foi um empresário e escritor norte 

americano que contribuiu para a Teoria da Gestão e Métodos 

de Gestão da Qualidade. Crosby criou a concepção Zero Defeito 

e popularizou o conceito de fazer certo da primeira vez. Ele é o 

único entre os mestres que considera a qualidade um conceito 

muito simples. Para ele se o gerenciamento demandar um padrão 

mais alto de performance e se este padrão for comunicado, então 

o “defeito zero” é possível. As técnicas não preventivas como 

inspeção, teste e controle da qualidade, são pouco eficazes, assim, 

a prevenção deve ser ponto a ser seguido. É conhecido também 

pelos 4 Absolutos da Qualidade: Definição; Sistema; Padrão de 

Desempenho; Medida.

Crosby criou a 
concepção Zero 

Defeito e popularizou 
o conceito de fazer 

certo da primeira 
vez. 
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O modelo 
japonês

Quando se fala do Modelo Japonês é de se esperar que todas as 

técnicas e filosofias da qualidade dos dias atuais vieram do país. 

No entanto, o modelo Japonês nada mais é do que um sistema 

administrativo aperfeiçoado no Japão, a partir de ideias americanas 

que foram introduzidas no país após a Segunda Guerra Mundial. O 

modelo Japonês do qual falamos é conhecido no Japão como Total 

Quality Control ou simplesmente Controle da Qualidade Total. Na 

realidade existem muitas considerações a respeito da “Qualidade 

Total”. Ficamos com o conceito de Falconi (2004):

[...] qualidade total são todas aquelas dimensões que 
afetam a satisfação das necessidades das pessoas e 
por consequência a sobrevivência da empresa.

Ressalta-se que o TQC japonês é diferente do TQC destacado 

anteriormente quando falamos de Feignbaum, por isto, em 

alguns países, a sigla utilizada é o CWQC (Company Wide Quality 

Control). O TQC japonês foi o marco da Terceira Revolução 

Industrial e, consequentemente, da Terceira Era da Qualidade. 

Dentre os princípios fundamentais do sistema está a participação 

de todos (setores e empregados) no estudo e condução da 

qualidade nas organizações.

O modelo Japonês 
nada mais é do 

que um sistema 
administrativo 

aperfeiçoado no 
Japão, a partir de 

ideias americanas 
que foram 

introduzidas no país 
após a Segunda 
Guerra Mundial.



GESTÃO DA QUALIDADE E CONFIABILIDADE

unidade 1
021

FIGURA 11 - Aperfeiçoamento do TQC japonês

Aperfeiçoamento do TQC Japonês

1.  Aproveita o 
trabalho de Taylor 
– empregando 
o método 
cartesiano, da 
racionalidade.

2.  Utiliza as técnicas 
de Shewart – 
com o controle 
estatístico nos 
processos de 
produção.

3.    Aproveita o 
conhecimento 
de Juran – 
conceitos de 
qualidade na 
visão ocidental.

Fonte: Núcleo de Educação a Distância (NEaD), Ănima, 2014.

Um dos grandes feitos dos japoneses, então, foi conseguir 

estabelecer um equilíbrio na economia do país logo após 

a Segunda Guerra Mundial, utilizando para isto um Modelo 

Japonês de Administração. O marco do Modelo Japonês é o 

Sistema Toyota de Produção, é claro, da Toyota. Naquela época, 

a indústria japonesa tinha alcançado a produtividade com 

escassez de recursos, o que impedia a empresa de adotar o 

modelo da produção em massa marco da Segunda Revolução 

Industrial (Taylor e Ford). Não era possível produzir em grandes 

quantidades, gerando estoques. Logo, a produção deveria ser 

enxuta, por isto, o Sistema Toyota de Produção foi também 

chamado de Produção Enxuta ou Lean Manufacturing. 

O Sistema Toyota de Produção objetivava a qualidade dos 

produtos reduzindo os estoques e custos, sendo uma combinação 

dos princípios e técnicas de qualidade total, da administração 

científica e das tradições culturais japonesas. O Sistema Toyota foi 

criado por membros da família Toyota e foi baseado nas técnicas 

de Henry Ford e Frederick Taylor. Os princípios mais importantes 

do Sistema Toyota são: eliminação de desperdícios e fabricação 

com qualidade.

O marco do Modelo 
Japonês é o 

Sistema Toyota de 
Produção.
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O princípio de eliminação de desperdícios era aplicado à fábrica, 

constituindo a produção enxuta (lean production) que consiste em 

fabricar com o máximo de economia de recursos. O princípio da 

fabricação com qualidade era produzir sem defeitos, não deixando 

de ser também uma forma de eliminar desperdícios.

Além dos dois princípios citados acima, a Toyota também tem um 

terceiro princípio que é essencial para o funcionamento dos outros 

dois. O comprometimento e envolvimento dos funcionários ao lado 

da fabricação com qualidade e da eliminação de desperdícios. 

O Sistema Toyota de Produção foi um marco e até os dias 

atuais coloca a Toyota em evidência no campo da qualidade e 

produtividade. O modo como a empresa fabricava e concebia 

os seus produtos foi durante muito tempo, e ainda, uma arma 

competitiva poderosa dando credibilidade e confiabilidade à marca. 

Atualmente, a Toyota é uma das maiores fabricantes de automóveis 

do mundo com números expressivos de lucratividade. Esse sucesso 

se deve a sua notável reputação no critério de qualidade do produto, 

resultado de uma precisa qualidade nos processos de produção.

A qualidade  
no  Brasil

Avaliar como o cliente relaciona-se com a organização 
e qual o nível de satisfação, insatisfação e fidelidade do 
cliente são alguns aspectos apresentados no critério 
“clientes” do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) 
da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). Esse critério 
aborda, entre outros aspectos, os processos gerenciais 
relativos ao relacionamento com clientes, o que de 
certa forma obriga as organizações a aprenderem a 
monitorar os clientes e o mercado. Fonte: (FUJIHARA, 
2013 [Online]). 

Todo o movimento da Qualidade no Brasil se inicia na década 

de 90. A globalização da economia, a abertura de mercado e a 

O princípio da 
fabricação com 

qualidade era 
produzir sem 
defeitos, não 

deixando de ser 
também uma 

forma de eliminar 
desperdícios.
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competitividade fizeram com que as universidades e depois as 

empresas voltassem a atenção para a Qualidade. Professores, 

pesquisadores e cientistas procuraram entender o que havia de 

intrigante no modelo japonês de qualidade. A partir desse período 

surgiram publicações na área e as empresas brasileiras passaram 

a adotar sistemas de gestão da qualidade desenvolvidos no 

Japão, como a Gestão pela Qualidade Total - TQC, a Manutenção 

Produtiva Total – TPM e a Produção Enxuta – Just-In-Time ou Lean 

Manufacturing (inspirado no Sistema Toyota de Produção). Ainda 

na década de 90, foi criada a Fundação para o Prêmio Nacional 

da Qualidade, responsável pelo prêmio de maior reconhecimento 

de excelência de gestão, que utilizou como referência para seus 

critérios os Prêmios Malcolm Baldridge (Estados Unidos) e o 

Europeu.

Em outubro de 2013, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) completou 

22 anos de atuação. Trata-se de um marco no movimento pela 

excelência da gestão, que reúne milhares de pessoas em rede em prol da 

disseminação da causa e inserção das organizações e do Brasil na rota da 

competitividade mundial.

Fonte: FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE – FQN. Sobre a FNQ.

O governo brasileiro, com o objetivo de disseminar a Qualidade 

em todas as instituições, públicas e privadas, criou o Programa 

Brasileiro para Qualidade e Produtividade. 

Ainda no final da década de 90, e já neste milênio, cresceu a 

utilização das técnicas de Seis Sigma, para garantir a estabilidade 

de processos, com o objetivo de reduzir à quase zero o número 

de não-conformidades, além da disseminação das normas da 

qualidade (normas ISO), abordadas com detalhes em outra unidade 

desse livro.

O governo brasileiro, 
com o objetivo 

de disseminar a 
Qualidade em todas 
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Produtividade. 
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1. Pesquisa realizada em 2010 pela consultoria Allcon aponta que 

para 78% das empresas o papel do profissional de qualidade é 

adequar a empresa para as certificações ISO. Por isso, apenas 

1,9% das empresas atuam na cultura organizacional, e apenas 

0,9% se voltam para os colaboradores da organização. 

Fonte: FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE - FNQ. Elevar 

a competitividade brasileira está na ordem do dia do País. 

2. O Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ), concedido pela FNQ, 

constitui o maior reconhecimento público à excelência da gestão 

das organizações com sede no Brasil. 

3. Em 2012, a 21ª edição do Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ), 

reconheceu um número recorde de empresas, foram 13 ao total, 

sendo 6 Premiadas. O maior número desde sua primeira edição, 

em 1992. 

Fonte: FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE - FNQ. PNQ.

Considerando todos os assuntos elucidados e a qualidade no 

contexto atual, vejamos um exemplo prático do que acontece no 

modelo de telefonia.

Case - O sucesso do modelo de telefonia

O número de telefones celulares habilitados deve ultrapassar este ano 

o da população brasileira. Segundo levantamento da Agência Nacional 

de Telecomunicações (Anatel), em agosto último haviam no país 189,4 

milhões de telefones móveis, uma proporção (97,96%) de quase um 

aparelho por habitante.
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Como 84% dos brasileiros vivem hoje em áreas urbanas, e mais de 70% em 

cidades médias e grandes, a telefonia móvel se transformou no principal canal 

de comunicação de jovens e adultos. Seja por chamadas de voz, mensagens de 

texto ou acesso à internet, os brasileiros usam hoje o celular tão rotineiramente 

que não aceitam mais um serviço de qualidade apenas sofrível. A cobertura 

deve ser a maior possível e a queda do sinal causa irritação ao usuário. Isso seria 

impensável anos atrás, antes de se adotar um modelo de competição no setor 

de telecomunicações. As operadoras disputam cliente por cliente, e o resultado 

é que há participação equilibrada das principais no mercado (a empresa líder 

detém uma fatia de 30% e a que está em quarto lugar, 20%).

No antigo modelo de monopólio estatal, a telefonia celular era um luxo. 

E mesmo a telefonia fixa não estava disponível na maior parte do Brasil. 

Com a privatização, concessionárias e operadoras autorizadas tiveram 

de cumprir programas de investimento para universalizar o serviço. O 

avanço tecnológico do setor criou novos desafios, entre os quais o acesso 

à internet em alta velocidade. A agência reguladora também estuda a 

possibilidade de as operadoras oferecerem linhas fixas com a cobrança 

de assinaturas que mesmo famílias de renda muito baixa possam pagar.

Ao transferir para várias empresas a responsabilidade por conduzir os 

investimentos em telecomunicações, o governo foi liberado para atuar 

em programas sociais específicos apoiando-se nessa infraestrutura. 

No fim deste ano, com apoio das operadoras, provavelmente as 70 mil 

escolas públicas do país terão laboratórios de informática conectados à 

internet. E a proposta de adotar esse sistema público de um computador 

por aluno será factível em prazo relativamente curto. O resultado prático 

de iniciativas como essa tem sido fantástico. A evasão escolar em escolas 

onde o computador está presente em todas as salas de aula diminuiu para 

menos de 1%, enquanto nas demais tal índice pode chegar a 26%.

A experiência brasileira no setor de telecomunicações deveria servir 

de alerta quando o governo tem recaídas estatizantes e monopolistas, 

como está acontecendo, por exemplo, nas mudanças pretendidas para 

exploração de futuros campos de petróleo na camada do Pré-sal. Ou 

mesmo com o plano para instalação de banda larga supostamente em 

municípios do interior.

A experiência 
brasileira no setor de 
telecomunicações 
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e monopolistas.
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O mercado certamente não é uma panaceia, capaz de resolver qualquer 

tipo de problema. Para funcionar bem, como um poderoso instrumento em 

condições de atender os anseios de consumo da população, o mercado 

às vezes precisa de regulação do Estado. Esse modelo foi a razão do 

sucesso das telecomunicações no Brasil. Querer voltar a um passado 

de ineficiência e mau atendimento à população só se justifica devido ao 

fundamentalismo ideológico.

Fonte: JORNAL O GLOBO, 23 set. 2010.

No texto fica claro que a mudança do modelo de telefonia trouxe vários 

benefícios ao setor, melhorando a qualidade de comunicação entre as 

pessoas e, desta, forma, do serviço. No entanto, o sucesso do modelo se 

deve a um conjunto de ações de todos os envolvidos no processo: empresas, 

trabalhando na melhoria da qualidade dos produtos; governo, trabalhando na 

infraestrutura de apoio; clientes, buscando a satisfação através de modelos 

de telefone, sua utilização e qualidade do serviço prestado. Não podemos 

esquecer que as empresas têm hoje condições suficientes para monitorar 

e melhorar qualidade do serviço prestado através das informações obtidas 

pelos SAC´s (Serviços de Atendimento ao Consumidor). 

As empresas têm 
hoje condições 
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de Atendimento ao 
Consumidor). 
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Revisão
Nessa unidade, estudamos os conceitos de qualidade teorizados 

por David Garvin, como:

QUADRO 3  - Conceitos de qualidade segundo David Garvin

Transcendente:

Qualidade é 
aquilo que é 

entendido por 
intuição, mas 
que é difícil de 

ser comunicado, 
como beleza e 

amor.

Baseado no 
consumidor: 

Qualidade é 
baseada na 

satisfação do 
consumidor. Se 

ele esta satisfeito, 
então o produto 
tem qualidade

Baseado no 
produto: 

Qualidade é 
baseada nos 
atributos ou 

componentes  
do produto.

Baseado na 
produção:

 Se o produto está 
dentro das normas 
e especificações 

da produção, 
então o produto 
tem qualidade.

Baseado  
no valor:

 
Se o produto é 

percebido como 
bom para o preço, 

então tem boa 
qualidade.

Fonte: Núcleo de Educação a Distância (NEaD), Ănima, 2014.

Estudamos ainda quais são os principais “gurus” da qualidade e as 

suas principais contribuições. São eles: Taylor, Deming, Shewart, 

Ishikawa, Juran, Feigenbaum, Crosby.

Fizemos uma reflexão sobre as eras da qualidade e com isto 

chegamos a seguinte conclusão: A Segunda Guerra Mundial, ou as 

guerras, foram um marco importante quanto ao foco da qualidade. 

Antes, o foco estava no produto, depois passou a ser no processo, 

conforme pode ser observado no esquema abaixo:
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GRAFICO 1- Evolução da qualidade

Produto Processo

Mestre
Supervisor

Núcleo de 
Inspetores

Controle 
Estatístico

Controle Total 
de Qualidade

Garantia de 
qualidade  

Elaborado pelo Autor, layout adaptado, Núcleo de Educação a Distância (NEaD), Ănima, 2014.

Segunda Guerra Mundial

FIGURA 12 - Eras da qualidade

Primeira Era da Qualidade Segunda Era da Qualidade Terceira Era da Qualidade

Primeira Revolução Industrial 

- Século XVIII - Qualidade no 

produto final

Segunda Revolução Industrial 

– Primeira metade do Século 

XX -Qualidade no processo e 

no produto

Terceira Revolução Industrial 

–  Década de 60 - Século XX - 

Qualidade Total

 Fonte: Núcleo de Educação a Distância (NEaD), Ănima, 2014.
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A Qualidade pode ser conceituada de várias formas. Depende do ponto 

de vista, da situação... Vamos conhecer alguns destes conceitos? 

No artigo “Definindo Qualidade”, disponível no link http://www.

banasqualidade.com.br/2012/portal/qualidade.asp, você encontra 

informações que enriquecerão seu aprendizado. Acompanhe a seguir 

alguns dos conceitos apresentados. 

QUADRO 4 - Definindo qualidade

QUALIDADE DA 
ORGANIZAÇÃO

 
QUALIDADE DE 
PROCESSO

 
 

QUALIDADE 
NO TRABALHO 
DIÁRIO

 

QUALIDADE 
DE VIDA NO 
TRABALHO

QUALIDADE 
ORIENTADA AO 
CLIENTE

Resultado conjunto do nível de cumprimento da sua missão principal, da 
qualidade dos processos, produtos e serviços, do perfil de motivação de 
seus membros e do grau de satisfação de seus clientes

a)  Medida estatística da qualidade de um material, item, produto ou serviço 
obtido por um determinado processo. Pode ser qualitativa (atributos) ou 
quantitativa (variáveis). 

b)  Integração eficaz das operações e atividades que compõem um 
processo. A forma de medida mais comum da qualidade de um processo 
é a porcentagem de unidades não-conformes ou defeituosas.

Processo de melhoria contínua das rotinas diárias e repetitivas e das 
condições de trabalho, incluindo a prevenção sistemática de problemas, 
que dá consistência às operações e aos resultados e identifica claramente 
as responsabilidades individuais, visando a satisfação do cliente. É a 
aplicação do ciclo PDCA no trabalho diário.

Conceito associado com a satisfação e felicidade do trabalhador com 
o local de trabalho. A QVT varia, dentre outros fatores, em função dos 
relacionamentos racionais e afetivos dos grupos de trabalho entre si, das 
pessoas entre elas, com o trabalho que fazem, com os ambientes físicos 
(locais, equipamentos, materiais etc.), com a própria empresa, com os 
grupos formais e informais, e com a coordenação dos trabalhos e das 
atividades pessoais e grupais.

Encantar o Cliente; Excelência Voltada ao Cliente; Momentos da Verdade; 
Qualidade Percebida; Requisitos Válidos; Satisfação de Clientes; Valor; 
Valor Agregado; Voz do Cliente.

Fonte: BANAS QUALIDADE [Internet].

http://www.banasqualidade.com.br/2012/portal/qualidade.asp
http://www.banasqualidade.com.br/2012/portal/qualidade.asp
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Acesse o link http://www.banasqualidade.com.br/2012/portal/qualidade.

asp para visualizar todos os conceitos.  

No site www.banasqualidade.com.br é possível ainda ter acesso a 

diferentes assuntos relacionados a qualidade. Consulte-o!

http://www.banasqualidade.com.br/2012/portal/qualidade.asp
http://www.banasqualidade.com.br/2012/portal/qualidade.asp
www.banasqualidade.com.br
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Introdução

Nesta unidade, você conhecerá e entenderá a contribuição 

das ferramentas da qualidade e de seus idealizadores para 

as organizações. Tratam-se de ferramentas que ajudam na 

identificação de problemas e no auxílio para tomada de decisões, 

sendo, portanto, poderosas na melhoria contínua das diversas 

atividades produtivas.

Para começar, imagine uma situação em que uma empresa 

qualquer tem uma cartela de fornecedores e pretende fazer um 

levantamento simples para entender quais deles apresentam 

os maiores problemas em relação à entrega de produtos com 

defeitos (problemas de qualidade). É de se esperar que, caso a 

empresa tenha um pequeno número de fornecedores e poucas 

quantidades de itens entregues, a análise possa ser feita através de 

um levantamento de dados e uma simples compilação numa tabela 

Excel, certo?

Agora imagine uma montadora de aeronaves, com uma cartela 

de centenas de fornecedores em sua cadeia produtiva, com 

milhares de itens em sua estrutura de produto.



Fonte: Núcleo de Educação a Distância (NEaD), Ănima, 2014.

FIGURA 13 - Montadora de aeronaves



Não poderíamos identificar, com um simples levantamento de 

números, quais fornecedores apresentariam os maiores problemas 

de qualidade em relação aos produtos fornecidos para a montadora. 

Através da utilização de uma ferramenta da qualidade, a empresa 

pode determinar com mais propriedade esses fornecedores e, 

dessa forma, agir com precisão sobre os responsáveis pelos 

maiores problemas de má qualidade.
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As sete ferramentas do controle de qualidade podem ser utilizadas 

para resolver a maioria dos assuntos relacionados à qualidade nas 

organizações. Veja a seguir:

Definições e 
idealizadores

QUADRO 5   - Ferramentas de controle de qualidade

FERRAMENTA    DEFINIÇÃO

1. Diagrama ou  
Gráfico de Pareto

2.  Diagrama de  
Causa e efeito ou 
Espinha-de-Peixe ou 
de Ishikawa

Essa ferramenta tem no nome “Pareto” o seu fundamento, ou seja, 
evidenciar itens, produtos ou variáveis (em ordem crescente) que mais 
impactam em determinado efeito. Juran foi um importante teórico que 
contribuiu para a utilização dessa ferramenta baseando-se no princípio 
de que a maioria das perdas tem poucas causas. 

Vilfredo Pareto era um economista italiano que, em 1897, publicou 
um estudo sobre a distribuição de renda e, através dele, percebeu-
se que a distribuição de riqueza não se dava de maneira uniforme. 
Percebeu-se que havia uma grande concentração (80%) nas mãos de 
uma pequena parcela da população (20%). Também conhecida como 
a “Regra dos 80/20”, a Lei de Pareto diz que, para cada fenômeno, 80% 
das consequências vêm de 20% das causas.
 
Fonte: Julio Cesar de Souza Santos. A Lei de Pareto na Solução de 
Problemas Empresariais. Site “Meu artigo”.

Tem como finalidade explorar e indicar todas as causas possíveis de 
uma condição ou um problema específico, ou seja, representar a relação 
entre o efeito e todas as possibilidades de causa que podem contribuir 
para esse efeito. Essa ferramenta foi proposta por Kaoru Ishikawa, em 
1943, sendo aperfeiçoada nos anos seguintes.

3. Histograma Ferramenta que mostra a distribuição de dados através de um gráfico 
de barras, indicando o número de unidades em cada categoria. Pode 
ser definido como um gráfico de representação de uma série de dados. 
Constata-se que o termo histograma foi utilizado, pela primeira vez, em 
1895 pelo matemático Karl Pearson.

4. Folha de Verificação Trata-se de uma tabela ou planilha usada para coleta e análise de dados. 
Pode ser ainda um formulário planejado, em que os dados coletados 
são preenchidos e registrados para depois serem verificados. O Controle 
Estatístico do Processo, criado por Shewart, foi o marco no que tange a 
necessidade de coleta de dados através de tabelas e planilhas.
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5.  Diagrama ou Gráfico 
de Dispersão

Gráfico que mostra o que acontece com uma variável quando a outra 
muda, testando, dessa forma, possíveis relações de causa e efeito.

6.  Diagrama ou Gráfico 
de controle

Utilizado para o acompanhamento e monitoramento de dados durante 
um processo e um período de tempo, determinando uma faixa chamada 
de tolerância. 

7. Fluxograma Ilustração sequencial de todas as etapas de um processo, mostrando a 
relação entre cada uma delas.

Elaborado pelo Autor, layout adaptado, Núcleo de Educação a Distância (NEaD), Ănima, 2014.

Essas ferramentas da qualidade foram estruturadas com base 

em conceitos e práticas existentes na época em que foram 

concebidas. Não destacamos quando cada uma delas surgiu, 

entretanto, foi Ishikawa que as organizou especificamente para 

aperfeiçoar o Controle de Qualidade Industrial na década de 60 do 

século passado.

As ferramentas da qualidade têm sido muito importantes para a 

implantação de sistemas de gestão no que diz respeito à melhoria da 

qualidade dos produtos e processos. Elas fazem parte de um grupo de 

métodos estatísticos elementares, que devem ser de conhecimento de 

todas as pessoas envolvidas com a empresa. Sendo assim, devem fazer 

parte dos programas básicos de treinamentos das organizações.

As ferramentas 
e sua utilização

A competitividade atual e a necessidade de respostas rápidas na 

resolução de problemas no cotidiano das organizações exigem 

o uso de ferramentas da qualidade. Agora você irá conhecer 

em detalhes as sete ferramentas inicialmente apresentadas e 

idealizadas por Ishikawa. No entanto, existem outras ferramentas 

A competitividade 
atual e a 

necessidade de 
respostas rápidas 

na resolução de 
problemas no 
cotidiano das 

organizações exigem 
o uso de ferramentas 

da qualidade. 
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da qualidade: o PDCA, 5W2H, brainstorming, que você terá ainda a 

oportunidade de conhecer em outras unidades.

Diagrama ou  gráfico de Pareto

Em termos de melhoria da qualidade, grande parte dos problemas 

(80%) são produzidos por apenas algumas causas essenciais (20%). 

Listamos alguns exemplos para você entender melhor:

80% do lucro de uma organização 

provém de apenas 20% de seus 

produtos ou serviços;

20% de itens estocados 

correspondem a 80% do valor 

monetário total de todos os 

itens estocados. 

Fonte: Núcleo de Educação a Distância (NEaD), Ănima, 2014.

FIGURA 14  - Problemas e causas

80% das reclamações dos 

clientes surgem a partir de 20% de 

seus produtos ou serviços;

20% de sua força de vendas 

responde por 80% do faturamento 

da sua empresa.

80% dos atrasos no cronograma 

surgem a partir de 20% das 

possíveis causas dos atrasos;

20% de defeitos nos sistemas 

operacionais causam 80% dos 

seus problemas.

É claro que, na prática, não teremos sempre essa relação 80-20. 

No entanto, devemos entender que o que vale é a certeza do menor 

estar diretamente relacionado ao maior, independentemente se é: 

80-20, 75-25, 85-15, 70-30, etc. Por exemplo, pode ser que 75% 

dos defeitos correspondam a 20% dos itens e não necessariamente 

a 80% dos defeitos. O fato é que uma menor porcentagem está 

relacionada a uma maior porcentagem, sempre.



GESTÃO DA QUALIDADE E CONFIABILIDADE

unidade 2
038

Veja abaixo os passos que devem ser seguidos para construir um 

diagrama ou gráfico de Pareto, com o qual é possível analisar itens 

com defeito, lista de fornecedores, itens estocados, volume de 

vendas, etc.:

Fonte: Núcleo de Educação a Distância (NEaD), Ănima, 2014.

1º Passo: Criar uma tabela estabelecendo as variáveis e sua frequência 
em porcentagem;

2º Passo: Organizar as linhas na ordem decrescente de importância das 
causas, ou seja, a causa mais importante primeiro;

3º Passo: Adicionar uma coluna de percentual acumulado para a 
variável;

4º Passo: Destacar as variáveis no eixo X, em formato de barras e o 
percentual acumulado no eixo Y, em formato de linha (o que vai gerar uma 
curva quando os pontos representativos forem ligados uns aos outros);

5º Passo: Verificar na linha o percentual acumulado dos fatores em 
relação ao total;

6º Passo: Desenhar uma linha vertical em 80% do eixo Y ou o valor 
correspondente. Essa linha tem a função de separar as variáveis 
importantes (que ficam à esquerda da linha) das menos importantes ou 
triviais (que ficam à direita).

FIGURA 15 - Passos para diagrama ou gráfico de Pareto

Veja a aplicação da análise de Pareto para melhorar a qualidade de itens 

comprados.  No exemplo, é possível observar a relação entre a quantidade 

de itens defeituosos por tipo de fornecedor.
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Na tabela abaixo, temos uma lista de 15 fornecedores em uma coluna e em 

outra, a quantidade de itens defeituosos de cada um.

Observe que não estamos considerando valor, importância e nem a quantidade 

de cada item que o fornecedor entrega. O que importa aqui é a quantidade de 

itens defeituosos de cada fornecedor.

TABELA 1 - Lista de fornecedores e quantidade de defeituosos

Fonte: Elaborado pelo Autor.

 Fornecedor

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O

1
3
2

39
4

18
1
2
1

12
2
6
1

58

Quantidade de 
Defeituosos

1. O primeiro passo é totalizar a quantidade de defeituosos e depois 

ordenar os fornecedores em ordem decrescente de quantidade 

de defeituosos. Observe como deverá ficar o quadro.
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TABELA 2 -  Quantidade de defeituosos em ordem decrescente

 Fornecedor

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O

1
3
2

39
4

18
1
2
1

12
2
6
1

58

Quantidade de 
Defeituosos

 Fornecedor

O
D
G
K
M
F
B
E
L
C
I
A
J
H
N

TOTAL

58
39
18
12
6
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1

153

Quantidade de 
Defeituosos

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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2.  Em seguida deve-se calcular a participação individual de cada 

fornecedor (%). Para efetuar esse cálculo, divide-se a quantidade 

de produtos defeituosos que cada fornecedor tem pela somatória 

da quantidade de todos os fornecedores. Em seguida, multiplica-

se o valor por 100 para chegar à porcentagem individual. 

Por exemplo: para o fornecedor O, divide-se a quantidade de 

defeituosos desse item (58) pelo total de defeituosos (153) 

e multiplica-se por 100, chegando ao valor de 37,91%. Esse 

procedimento é feito para todos os outros fornecedores.

Valor de cada item   X 100      =       porcentagem individual 
Total de defeitos

Exemplo para o fornecedor O:

                  58   X 100  =  37,91%

153

Depois calcula-se a participação acumulada, também em porcentagem: 

somatório do item mais o acumulado anterior. Por exemplo: o primeiro 

item da coluna (O) possui porcentagem individual de 37,91%. Por ele ser 

o primeiro, o seu valor é o mesmo para a porcentagem acumulada. Para o 

segundo item (D), a porcentagem acumulada é a porcentagem acumulada 

do item anterior (37,91%) somada com a porcentagem individual do item 

D, que é 25,49%, chegando a uma porcentagem acumulada de 63,40%. 

Esse procedimento é realizado para todos os itens até o último, quando a 

porcentagem acumulada deve ser igual a 100%.
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TABELA 3 - Participação individual e acumulada (%)

Fornecedor Fornecedor

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

O
D
G
K
M
F
B
E
L
C
I
A
J
H
N

TOTAL

1
3
2

39
3
4

18
1
2
1

12
2
6
1

58

58
39
18
12
6
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1

153

37,91
25,49
11,76
7,84
3,92
2,61
1,96
1,96
1,31
1,31
1,31
0,65
0,65
0,65
0,65

37,91
63,40
75,16
83,01
86,93
89,54
91,50
93,46
94,77
96,08
97,39
98,04
98,69
99,35

100,00

Quantidade de 
Defeituosos

Quantidade de 
Defeituosos

Participação 
individual (%)

Participação 
acumulada (%)

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

3. Os dados em (2) originam o gráfico de Pareto apresentado abaixo. 

GRÁFICO 2 - Diagrama ou gráfico de Pareto da participação  
dos fornecedores no total dos defeitos
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A tabela anterior foi transcrita abaixo, mas com a identificação dos 

fornecedores em três tipos (A, B e C). Os representados pelo tipo A (20%) 
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correspondem a 75% do total de defeituosos. Logo, você deve notar que 

se ações de qualidade forem tomadas sobre os 3 primeiros fornecedores, 

elimina-se aproximadamente 75% dos defeitos.

TABELA 4 - Tipos de fornecedores

Fornecedor

O
D
G
K
M
F
B
E
L
C
I
A
J
H
N

TOTAL

58
39
18
12
6
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1

153

37,91
25,49
11,76
7,84
3,92
2,61
1,96
1,96
1,31
1,31
1,31
0,65
0,65
0,65
0,65

37,91
63,40
75,16
83,01
86,93
89,54
91,50
93,46
94,77
96,08
97,39
98,04
98,69
99,35

100,00

Quantidade de 
Defeituosos

Participação 
individual (%)

Participação  
acumulada (%)

TIPO A
20% dos fornecedores  
(3 fornecedores) representam 
a maior quantidade de itens 
defeituosos (75%).

TIPO B
33% dos fornecedores  
(5 fornecedores) representam 
uma quantidade intermediária de 
itens defeituosos (18%).

TIPO C
33% dos fornecedores  
(7 fornecedores) representam 
uma quantidade menor de itens 
defeituosos (7%)

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Em geral, a classificação A, B e C segue a seguinte característica: 

TABELA 5 - Caraterísticas dos tipos A, B e C

Fonte: Núcleo de Educação a Distância (NEaD), Ănima, 2014.

Tipo A (relação 80% – 20%)

Tipo b (relação 15% – 30%)

Tipo C (relação 5% – 50%)

Resumindo, o Diagrama ou Gráfico de Pareto fornece informações que 

contribuem para uma ação sobre as áreas onde maiores ganhos podem 

ser obtidos. 
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Essa ferramenta é muito importante porque permite identificar pequenos 

problemas que são críticos e causam grandes perdas.

Diagrama de causa e efeito 

O Diagrama de Causa e Efeito é também conhecido como Espinha 

de Peixe devido ao seu formato, como pode ser visualizado na 

figura abaixo:

FIGURA 16 – Diagrama de causa e efeito

Site do Administrador[Online], layout adaptado, Núcleo de Educação a Distância (NEaD), Ănima, 2014.

MÉTODO

MEIO AMBIENTE

MEDIÇÃO

MÁQUINA

MÃO DE OBRA

MATÉRIA-PRIMA

Resultado

CAUSAS EFEITO

Observando o diagrama, você deve perceber que as causas de um 

efeito estão relacionadas a 6M´s: 
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FIGURA 17 - M´s do Diagrama de causa e efeito

Fonte: Núcleo de Educação a Distância (NEaD), Ănima, 2014.

Meio Ambiente

Método

Medição

Máquina

Mão de obra

Matéria-prima

Ou seja, dado um efeito no produto ou em um processo, devemos 

procurar dentro dos quadrados quais poderiam ser as causas 

relacionadas ao 6M´s e que poderiam ser responsáveis pelo 

efeito detectado.

O sucesso no uso da ferramenta está relacionado à formação 

de grupos interdisciplinares, de forma que cada um deles tenha 

condições de detectar diversas possíveis causas para o efeito. 

Dessa forma, cada participante contribui com seu conhecimento 

específico sobre o assunto. 

É importante destacar que todas as causas possíveis devem ser 

consideradas, sejam elas originadas de um consenso entre os participantes 
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ou que exista um ou mais deles que não considere determinada causa 

como responsável pelo efeito. Ou seja, não é necessário que a opinião seja 

unânime entre os participantes para se estabelecer determinada causa.

É comum a utilização do brainstorming (chuva de ideias) na determinação 

das possíveis causas de um determinado efeito.

Devido à complexidade de determinados problemas, pode ser 

necessária a construção de um subdiagrama para a causa que o 

grupo considera ser a mais provável. Isso se ocorre quando esse 

fator é composto de subfatores, conforme pode ser observado na 

figura abaixo:

FIGURA 27 - Diagrama de Causa e Efeito com os subdiagramas

Fonte: PESSOA, 2007 citado por PESSOA, 2010 [Blog].

Espinha Grande

Espinha Dorsal

Espinha Pequena

Espinha Média

Característica

Característica  
ou Problema  

(Efeito)

Fatores (Causas)

Histograma

O histograma é um gráfico composto por duas linhas 

perpendiculares. Em y, anota-se o valor da grandeza; em X, são 
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anotadas as grandezas. Sobre cada uma, levanta-se uma barra que 

termina na altura relativa ao valor de sua grandeza, gerando assim 

um gráfico de barras. Veja a figura abaixo.

Espessura de arruelas

6 8 10 12 14 16

GRAFICO 3 - Histograma

0 
10

 
20

 
30

 
40

Fonte: Site "Portal Action" [Internet]. 

É possível acompanhar como fazer um histograma no seguinte site: http://

www.portalaction.com.br/content/histograma.

O histograma é utilizado quando os dados são numéricos e 

quando, por exemplo, você quiser ver a forma de distribuição dos 

dados, especialmente para determinar se a saída de um processo 

é distribuído de forma normal.   Você deve entender que a área da 

barra é proporcional à frequência do intervalo, dando-nos uma ideia 

visual da distribuição de frequência, bem como a noção sobre o tipo 

de distribuição que representa o efeito ou fenômeno. 

Folha de verificação

Embora simples, a folha de verificação é um bom meio de 

coleta de dados. A partir dela é possível detectar a ocorrência de 

características defeituosas em determinados itens, possibilitando 

http://www.portalaction.com.br/content/histograma
http://www.portalaction.com.br/content/histograma
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a sua correção. Na figura abaixo, você pode observar um exemplo 

dessa ferramenta. Na primeira coluna, observamos determinadas 

ocorrências (defeitos) relacionadas à determinada peça. A 

marcação dessas ocorrências nos lotes possibilita a leitura de onde 

há maior incidência de defeitos.

TABELA 6 - Folha de verificação

 Fonte: Elaborado pelo Autor.

Manchas

Característica Lote
1

Lote
2

Lote
3

Lote
4

Lote
5

Lote
6

Lote
2

Lote
7

Lote
8

Lote
9

Rugosidade
Quebra durante a extração
Falhas de Injeção
Problemas de Soldagem

Existem vários tipos de folhas de verificação. Em alguns casos, 

como a verificação de um item de controle de um processo 

produtivo, as informações podem conduzir diretamente à formação 

de um histograma ou até mesmo a um gráfico de controle.

Diagrama ou Gráfico de dispersão

Essa ferramenta é utilizada para estudar as possíveis relações 

entre duas variáveis, indicando inclusive a existência ou não dessa 

relação e a força desse relacionamento. Um diagrama de dispersão 

é constituído por um eixo horizontal que contém os valores de 

medição de uma variável e um eixo vertical que representa as 

medições da outra variável. A finalidade é mostrar o que acontece 

com uma variável quando a outra é alterada. 

Para construir um diagrama, você deve coletar informações das 

variáveis que você suspeita estar relacionadas, pareando os dados. 

Em seguida, você deve desenhar os eixos do diagrama onde a 

primeira variável (variável independente) estará localizada no eixo 

horizontal e os seus valores devem aumentar à medida que você se 

move para a direita. O eixo vertical deverá conter a segunda variável 

(a variável dependente) e seus valores devem aumentar à medida 

Para construir um 
diagrama, você deve 
coletar informações 

das variáveis que 
você suspeita 

estar relacionadas, 
pareando os dados. 
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que você se move para cima do eixo. Os dados devem ser plotados 

e o diagrama de dispersão resultante pode ter a seguinte aparência:

GRÁFICO 4 - Diagrama ou gráfico de dispersão
Y = 0.6899x + 1.4366 

R
2 
= 0.5677
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Fonte: http://www.edti.com.br/como-intepretar-uma-regressao-linear/

A última etapa é a interpretação do diagrama. As variáveis do gráfico 

são ditas positivamente correlacionadas quando a variável em Y 

aumenta com o aumento da variável em X. Quando uma variável 

tem o seu valor diminuído com o aumento da outra, diz-se que as 

mesmas são negativamente correlacionadas.

+          Y      e   X

-          Y      e    X      ou    X      e   Y

Fonte: Núcleo de Educação a Distância (NEaD), 
Ănima, 2014.

A venda de carros é negativamente correlacionada com o aumento de 

desemprego. Quanto maior o índice de desemprego, menor a venda de carros.

http://www.edti.com.br/como-intepretar-uma-regressao-linear/
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Esse gráfico permite que façamos uma regressão linear e 

determinemos uma reta, mostrando o relacionamento médio linear 

entre as duas variáveis. 

Entre vários benefícios da utilização de diagramas de dispersão como 

ferramenta da qualidade, um de particular importância é a possibilidade de 

inferirmos uma relação causal entre variáveis, ajudando na determinação 

da causa-raiz de problemas.

Fluxograma

Ferramenta útil na determinação e visualização das etapas de um 

determinado processo. O fluxograma utiliza alguns símbolos que 

representam diferentes tipos de ações, atividades e situações. 

Através da representação gráfica é possível compreender de forma 

rápida e fácil a transição de informações ou documentos entre os 

elementos que participam no processo em causa. 

Como fazer um Fluxograma? 

1. Identificar e relacionar todas as ações, tais como as 

atividades ou operações do processo ou procedimentos 

a serem representados (mapeados) no fluxograma. Por 

exemplo: pegar o material X, misturar, esperar, analisar, 

transferir, entregar, decidir, comprar, descartar, etc.;

2. Colocar uma ação dentro de cada bloco do fluxograma em 

sequência lógica de dependência;

3. Interligar os blocos com setas mostrando a relação de 

sequência entre as ações. Na figura abaixo, você pode 

observar alguns dos símbolos utilizados no Fluxograma:

O fluxograma utiliza 
alguns símbolos 
que representam 

diferentes tipos de 
ações, atividades e 

situações. 
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FIGURA 18 - Símbolos utilizados no fluxograma

Processo 
alternativo

Vários 
documentos Dados

Armazenamento 
interno Documento Atraso

Dados 
armazenados

Operação 
manual

Entrada 
manual

Conector para 
outra página

Conector

Terminação
Processo 

predefinido Preparação Ou Somador

Agrupar Classificar Mesclar Extrair 

Fonte: FARIA, Caroline [Online].

Podemos citar alguns benefícios do fluxograma:

• Fornece uma experiência de aprendizado para a equipe;

• Fornece uma exibição visual do processo atual;

• Facilita o projeto de um novo processo;

• Demonstra os papéis e as relações entre as etapas e os 

departamentos envolvidos num processo;

• Ajuda a explicar um processo a outras pessoas em um 

treinamento ou quando houver necessidade de passagem 

de informações;

• Indica áreas problemáticas, ciclos desnecessários, 

complexidade e aqueles pontos/áreas onde o processo 

pode ser simplificado;

• Ajuda a identificar o lugar para coletar dados e onde uma 

investigação mais detalhada pode ser necessária;

• Ajuda a identificar quais elementos de um processo pode 

ter um impacto sobre o desempenho;
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• Documenta e padroniza o processo.

Diagrama ou gráfico de controle

Essa ferramenta, muito conhecida e difundida atualmente, é baseada 

em dados estatísticos e tem como princípio que todo processo tem 

variações estatísticas. A partir da determinação dessa variação, 

são calculados os parâmetros que informam se o processo está 

ocorrendo dentro dos limites esperados ou se existe algum fator que 

está fazendo com que o mesmo esteja saindo do controle.

Para saber mais, você deve acessar o site onde vai encontrar o passo a 

passo para construir um gráfico de controle: 

DME/ ESALQ/ USP. Qualidade Total. Gráfico de Controle. Disponível em: 

<http://www.esalq.usp.br/qualidade/mod4/pag1_4.htm>. 

Uma forma mais utilizada dessa ferramenta envolve registros 

cronológicos regulares (dia a dia, hora a hora) de uma ou mais 

características (média, amplitude, proporção, etc.). Essas são 

calculadas em amostras obtidas de medições em fases apropriadas 

do processo, sendo os valores dispostos, pela sua ordem, em um 

gráfico que possui uma linha central e dois limites, denominados 

“limites de controle”, conforme pode ser observado na figura a seguir.

http://www.esalq.usp.br/qualidade/mod4/pag1_4.htm
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GRAFICO 5 - Gráficos de controle
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Fonte: Site "Portal Action".

Uma última ferramenta da qualidade, que pode ser destacada como 

a oitava ferramenta, é a estratificação. Consiste no agrupamento de 

informações (dados) sob vários pontos de vista, de modo a focalizar 

a ação. O agrupamento da informação é feito com base em fatores 

apropriados que são conhecidos como fatores de estratificação.

A ideia básica da estratificação é que os dados que estão sendo 

examinados necessitam ser protegidos de fatores originários que 

possam conduzir a diferentes características estatísticas.

1. A empresa Refeitex é uma empresa que fornece refeições 

industriais. Nos últimos três meses, observou-se que as sobras 

nos pratos dos usuários atendidos em um refeitório de uma 

fábrica aumentaram consideravelmente, conforme apresenta o 

quadro abaixo.



GESTÃO DA QUALIDADE E CONFIABILIDADE

unidade 2
054

A quantidade de restos vem aumentando mês a mês. Mas por que isso 

está acontecendo? Na busca por maiores informações, esses dados foram 

estratificados. Não existe uma regra para o tipo de estratificação a ser 

realizado. A empresa Refeitex fez uma primeira estratificação por turno 

de trabalho, para verificar se o aumento das sobras ocorria em todos os 

turnos de forma homogênea, conforme mostrado no quadro abaixo.

TABELA 7 - Primeira estratificação por turno de trabalho

PERÍODO JANEIRO   FEVEREIRO       MARÇO

Turno do dia       20         19      17

Turno da noite       30         51      63

Essa estratificação mostrou que o problema é mais relevante com o 

pessoal do turno da noite. Dessa forma, a empresa Refeitex tem agora o 

problema melhor definido, tornando-se mais fácil determinar e tratar sua 

causa. A empresa pode estratificar novamente, na busca de compreender 

melhor o problema.

A empresa Refeitex considerou então o desperdício de alimentos ocorrido 

no mês de março, apenas para o pessoal do turno da noite e o estratificou 

por dia da semana, conforme TABELA 8 abaixo.

TABELA 8 -  Estratificação por dia da semana

PERÍODO    SEGUNDA   TERÇA QUARTA QUINTA        SEXTA

Quantidade            1,0      1,2     0,8     0,7 12,5

Essa segunda estratificação mostra que o maior volume de desperdício ocorre 

no jantar das sextas-feiras. Assim, fica mais fácil verificar a causa do problema: 

alguma coisa está acontecendo nas sextas-feiras à noite. A estratificação 

permitiu isolar o problema, tornando ainda mais fácil a sua solução.

A estratificação deve ser vista pelas empresas como uma importante 

ferramenta da qualidade que age diretamente na causa, auxiliando dessa 

forma na solução do problema.

Fonte: BLOG DA QUALIDADE. Estratificação. 26 fev. 2013. Disponível em: <http://

www.blogdaqualidade.com.br/estratificacao/>. Acesso em: 20 jan. 2014.

http://www.blogdaqualidade.com.br/estratificacao/
http://www.blogdaqualidade.com.br/estratificacao/
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2. Tomando por exemplo a distribuição de peso de 200 indivíduos, 

podemos estratificá-lo de diversas formas.  Poderíamos utilizar os 

seguintes fatores de estratificação: sexo, idade, etnia. É evidente 

que cada um desses fatores podem influenciar a distribuição. Se 

fizermos uma estratificação por sexo, por exemplo, com certeza 

iremos perceber que o valor médio dos dados estratificados para 

homens e mulheres irão diferir significativamente, uma vez que 

as mulheres, na média, são mais baixas que os homens. 

Alguns exemplos de fatores de estratificação utilizados na indústria são:

• Lote de produto final; 

• Lote de matéria-prima; 

• Máquina utilizada no processo; 

• Operador que efetuou o produto; 

• Turno.

Com as descrições apresentadas, podemos notar que todas as 

ferramentas são de grande utilidade no tratamento de dados de processo 

e, por consequência, no controle da qualidade. 

As ferramentas da qualidade são complementares entre si e, quando 

usadas em conjunto, permitem uma determinação mais apurada das 

causas de problemas ou efeitos encontrados. É de grande utilidade para o 

administrador do sistema da qualidade ou para os envolvidos na solução 

de problemas, auxiliando-os a obter resultados mais eficazes.

As ferramentas 
da qualidade são 
complementares 

entre si e, quando 
usadas em conjunto, 

permitem uma 
determinação mais 

apurada das causas 
de problemas ou 

efeitos encontrados.
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Benefícios da 
aplicação das 
ferramentas da 
qualidade

As ferramentas da qualidade podem ser aplicadas em diferentes 

situações, conforme a seguir:

FIGURA 19 - Ferramentas da qualidade em diferentes situações

1.  No nível organizacional, estruturando a forma como as 
pessoas trabalham em conjunto;

2.  No nível individual, ajudando as pessoas e grupos a 
resolver problemas e realizar seus trabalhos;

3.  No nível operacional, contribuindo para a melhoria dos 
processos e para a melhoria contínua da qualidade;

4.  No nível estratégico, servindo de base para tomada 
de decisão e para o estabelecimento de estratégias 
empresariais.

Fonte: Núcleo de Educação a Distância (NEaD), Ănima, 2014.

Entre os benefícios, podemos citar:

1. Simplicidade e facilidade de implementação, o que auxilia a 

utilização e retorno;

2. Resultados rápidos;

3. Melhorias em termos de negócios;

4. Valorização do foco no cliente;

As ferramentas da 
qualidade podem 
ser aplicadas em 

diferentes situações.


