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Introdução

Ferramentas da Qualidade são técnicas utilizadas 

para definir, mensurar, analisar e propor soluções 

para os problemas que interferem no bom 

desempenho dos processos de trabalho. 

Elas permitem o maior controle dos processos, 

melhoria no processo decisório e redução de custos 

da má qualidade. 

Introdução

• A base conceitual das ferramentas da qualidade é o 
ciclo PDCA. 

1. Planejamento (P – plan) 

2. Execução (D – do) 

3. Controle (C – check) 

4. Ação (A – act) 

Ferramentas para a gestão da qualidade
• Conheceremos algumas ferramentas (MARSHALL JUNIOR et al, 

2008; PALADINI, 1994):
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Folha de verificação

• Também conhecidas como folhas de coleta de dados

• Utilizada para quantificar a frequência com que certos 
eventos ocorrem, em um período de tempo.

• Etapas:

- Estabelecer o evento que será estudado;

- Definir o período de coleta dos dados;

- Construir um formulário claro e fácil;

- Coletar dados consistentes e honestos;

- Analisar verticalmente e horizontalmente

Folha de verificação

Exemplo:

Cartas de controle

• É um tipo de gráfico para monitorar a variação de 
um processo. Busca verificar se um processo está 
dentro dos limites estatísticos de controle estabelecidos 
para ele, permitindo, assim, fazer os ajustes 
necessários.

• Etapas:

• Definir o processo a ser controlado

• Estabelecer o Limite Superior de Controle (LSC), o Limite 
Inferior de Controle (LIC) e o Ponto Intermediário Médio 
(PIM ou média). Elaborar o gráfico.

• Identificar as variações fora do padrão e estabelecer 
meios para controlá-las

Cartas de controle
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Cartas de controle
Exemplo: Controle estatístico aplicado ao processo de colheita 
mecanizada diurna e noturna de cana-de-açúcar

• A  colheita  foi  realizada  em  maio  de  2010,  em  Jaboticabal 
(SP). Quarenta (40) pontos distanciados entre si de 55 x 45 m 
foram  amostrados  em  dois  períodos  de  colheita,  diurna  e 
noturna, sendo duas fileiras de 1100 m de comprimento, 
resultando em malhas retangulares de duas linhas (fileiras) e  20  
colunas. 

http://www.scielo.br/pdf/brag/
v70n4/28.pdf

Estratificação
• A análise de dados separando as perdas diurnas das 

noturnas no exemplo da colheita de cana chama-se 
estratificação.

• Estratificar é o processo de dividir o todo heterogêneo
(colheita total) em sub grupos homogêneos (diurno e 
noturno).

• A estratificação é importante para direcionar ações corretivas 
ou pesquisar oportunidades de melhoria.

• Exemplos de perguntas estratificadas:
- Os turnos de trabalho diferentes podem ser responsáveis por 

diferenças nos resultados?
- Os erros cometidos por empregados novos são diferentes 

dos erros cometidos por empregados mais experientes?
- A produtividade às segundas-feiras é muito diferente de 

outros dias da semana?

Estratificação

Exemplo:

Em uma propriedade agrícola, o número de acidentes de 
trabalho aumentou 10% nos últimos seis meses, chegando 
a 32 acidentes nesse período.

A estratificação pode ajudar a investigar melhor esse 
problema pelo desdobramento do número de acidentes em 
diferentes classificações de ocorrência.

Estratificação

• Total: 32 acidentes

• Coleta de dados estratificada por dia da semana:

Dia da semana Núm. de acidentes

Segunda-feira 5

Terça-feira 3

Quarta-feira 4

Quinta-feira 3

Sexta-feira 16

Turno Num. de acidentes

Manhã 5

Tarde 11

Nova coleta da dados: 
apenas os dados de sexta-
feira, estratificados
por turno
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Diagrama de Pareto

• Gráfico de barras construído a partir de coletas de dados, 
utilizando-se uma folha de verificação. Pode ser empregado 
quando se deseja priorizar problemas relativos a um 
determinado assunto.

• Derivado do Princípio de Pareto: grande parte dos 
problemas (80%) podem ser resolvidos atacando poucas 
causas (20%). Assim, definem-se 

os conceitos: poucos vitais

(poucos problemas, mas de grande 

importância) e muitos triviais

(muitos problemas, mas de pouca 

importância). [regra dos 80/20]

Diagrama de Pareto
O eixo horizontal do diagrama ilustra as causas identificadas para 
determinado problema (A, B, C, D e E). 

O eixo vertical esquerdo mostra o total de ocorrências do problema 
enquanto o eixo direito mostra o percentual acumulado (quanto 
cada causa 
contribui para o 
problema)

Histograma

Enquanto as cartas de controle mostram o comportamento 
de uma variável ao longo do tempo, o histograma fornece 
uma “fotografia” da variável num determinado instante. 

O histograma é um gráfico de colunas para a 
representação de dados. Utilizado para identificar o 
padrão e as variações em uma distribuição de dados.

O histograma permite enxergar:

A forma como os dados se distribuem

A tendência central dos valores

A variabilidade dos dados (dispersão)

Histograma
Exemplo: Um pescador quer avaliar a medida dos lambaris 
que pesca. Para isso, retirou uma amostra de 300 peixes  da 
última pescaria para realizar a medição. 
As medidas estão expressas na tabela de frequência e no 
histograma do slide a seguir.

Com essa informação, ele pode avaliar se o tamanho médio 
do peixe está dentro do padrão histórico para esta época
do ano. Havendo variações significativas, ele pode buscar 
soluções para o problema.
Essa avaliação pode ainda servir para analisar a eficácia de 
ações anteriores (como ações de estímulos à engorda dos 
peixes).
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Histograma Diagrama de causa-efeito 

• Não basta verificar como e onde os problemas acontecem. 
É necessário buscar as causas.

• Este diagrama, conhecido também como gráfico de espinha 
de peixe ou diagrama de Ishikawa, é uma representação 
gráfica das possíveis causas que levam a um efeito.

Etapas:
- Definir o efeito
- Identificar possíveis causas (através de brainstorming, por 

exemplo). Essas podem estar agrupadas em níveis 
diferentes: causas primárias, secundárias (que afetam as 
primárias), e terciárias (que afetam as secundárias)

- Análise do diagrama para escolha das causas mais 
prováveis e sua análise (através da coleta de dados e 
estratificação).

Diagrama de causa e efeito Diagrama de causa e efeito

Exemplo:.

Aumento do 
número de 

reclamações sobre 
o produto “X”

(EFEITO)

MÃO DE 
OBRA

Colaborador novo

Insuficiente 
tempo    de 
treino

Sem 
formação 
especializada

Causa primária

Causa secundária

Causas terciárias
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Diagrama de dispersão

Diagrama que permite a identificação de um possível 
relacionamento entre duas variáveis.

Usado para: 

- Determinação do possível relacionamento entre duas 
variáveis (auxilia a identificar as causas de um 
problema);

- Confirmação da efetividade das ações implementadas

- Ex: avaliar o impacto da adubação sobre a 
produtividade (quantidade colhida por hectare plantado)

Diagrama de dispersão

X

Y

Correlação Positiva

X

Y

Correlação Negativa

X

Y

Sem Correlação

Aumento na adubação (X) 
implica em aumento na
produtividade (Y)

Aumento na adubação (X) 
implica em redução na
produtividade (Y)

Não existe relação entre a 
variável X e a variável Y

A Partir dos dados do diagrama de dispersão, o produtor pode 
enxergar que, a partir de determinada quantidade de 
adubação, a produtividade cai ou o ganho de produtividade 
deixa de ser compensador, devido ao aumento nos custos 
com a adubação (conforme ilustra o gráfico abaixo)

http://www.anda.org.br/multimi
dia/boletim_03.pdf

Fluxograma

• Fluxograma é uma técnica de representação gráfica 
que utiliza símbolos previamente convencionados, 
permitindo a descrição de um processo, bem como 
sua análise e redesenho (melhoria).

• Finalidades:
1) Evidenciar a sequência de um trabalho
2) Facilitar leitura e a análise da sequência de um 

trabalho
3) Padronizar a representação de processos;
4) Identificar e eliminar duplicidade de esforços, 

desperdícios e atividades que não agregam valor;
5) Verificar as vantagens em alterar a sequência das 

operações em um processo;
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Fluxograma

Etapas:

1. Selecionam-se as atividades do processo que se 
deseja representar. 

2. Mapeia-se o fluxo dessas atividades (coleta de dados 
em documentos e junto aos usuários). 

3. Traça-se um desenho inicial com as atividades 
colocadas no fluxo em questão. 

4. Busca-se oportunidades de melhoria nesse fluxo e 
elabora-se um novo fluxograma

5. Documenta-se o novo fluxograma e o utiliza como 
padrão para a execução desse processo.

Símbolos do fluxograma

Exemplo de fluxograma: tentando identificar o botão correto no 
computador

Exemplo de 
fluxograma: 
plantio de mamão

http://www.fucape.br/premio_ex
celencia_academica/upld/trab/7/
anderson_Mono_10.pdf
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Método de análise e solução de problemas

Para utilizar 
adequadamente as 
ferramentas da gestão da 
qualidade, estas devem 
ser agrupadas sob um 
método de análise e 
solução de problemas.

Esse método é conhecido 
como MASP ou QC 
story.

Suas etapas estão 
ilustradas nas figuras a 
seguir.

Método de 
análise e 
solução de 
problemas: 
detalhamento

Textos-base:

MARSHALL JUNIOR, Isnard, et al. Gestão da qualidade. 
Rio de Janeiro. 9ª Ed. Editora FGV, 2008.

CAMPOS, Vicente Falconi. TQC: Controle da Qualidade 
Total. São Paulo: QCFO, 1994.


