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Gestão da Qualidade V5 

Qualidade é a percepção do grau que um produto ou serviço satisfaz 
as expectativas de seus consumidores. Entender os aspectos básicos 
da gestão da qualidade é fundamental para iniciarmos o estudo. Neste 
curso, o aluno irá aprender sobre os principais pilares da qualidade, 
identificar possíveis causa de problemas na gestão de qualidade e 
entender a importância de todo o processo de qualidade ao longo da 
história até os dias atuais. 
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01 – Aspectos Básicos da Gestão da Qualidade 
Entender os aspectos básicos da gestão 
da qualidade é fundamental para 
iniciarmos o estudo. 

Para entender sobre qualidade, é 
necessário conhecer o significado de 
seu termo.  

A palavra qualidade, vem do latim 
‘qualitate’: Atributo que designa uma 
característica boa de algo ou de 
alguém; virtude ou dom. 

Qualidade é a percepção do grau que 
um produto ou serviço satisfaz as expectativas de seus consumidores. 

É definida como um conjunto de propriedades presentes em algo, em 
conformidade com suas especificações e que atenda o que o seu 
público alvo espera. 

Gestão  

Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização. 

Sistema de Gestão 

Sistema para estabelecer políticas e objetivos e para atingir estes 
objetivos. 

Seus recursos, a interação dos seus processos, como as coisas 
funcionam dentro da sua empresa, as rotinas de feedback, os recursos 

para execução dos processos, 
dentre outros aspectos. 

Política da Qualidade 

Intenções e diretrizes globais de 
uma organização, relativas à 
qualidade, formalmente expressas 
pela alta direção. 

Objetivos da Qualidade 

Aquilo que é buscado, almejado, no 
que diz respeito à qualidade. 

Perfeição, satisfação, valor, durabilidade, confiança, excelência. 
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A cultura organizacional é entendida como um conjunto de padrões de 
comportamento, crenças e conhecimentos que distinguem o “jeito” de 
uma empresa.  

Como Mudar a Cultura de Uma Empresa? 

A mudança acontece através da aprendizagem.  

A aprendizagem vem de uma rotina que ensina e aprende, através de 
uma liderança que tem como primazia a melhoria contínua dos seus 
processos. 

 

Eficiência 

A eficiência está ligada diretamente ao processo e ao seu tempo de 
realização. Se alguma coisa é realizada dentro do prazo estipulado, da 
melhor maneira possível, usando os recursos disponíveis e sem gerar 
gastos que não estavam previstos, o processo foi eficiente. 

Eficácia 

A eficácia está diretamente ligada ao resultado, ou seja, quando 
alguém faz alguma coisa com resultados corretos, essa pessoa foi 
eficaz no trabalho.  

É possível que além de eficaz a pessoa também seja eficiente e 
produtiva. Ou seja, o caminho que ela encontrou para aquele resultado 
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foi o realizado dentro do prazo esperado 
(eficiência), executando de forma proveitosa 
(produtiva) e correta (eficácia). 

Produtividade 

A produtividade tem relação com fazer mais 
com menos.  

Se em todo aquele processo eficiente 
(realizado dentro do prazo estabelecido), não 
foi possível fazer mais rápido do que o 

esperado, quer dizer que não houve produtividade no trabalho. 

Efetividade 

Ter efetividade é ter eficiência, produtividade e eficácia ao mesmo 
tempo.  

Competitividade 

A competitividade empresarial é o que mantém empresas sempre 
motivadas a continuar melhorando e a superar suas concorrentes.  

A inovação, a gestão otimizada, a tecnologia e o capital humano 
qualificado são apenas alguns dos fatores que capacitam empresas a 
disputarem um lugar no mercado. 

Princípios da Gestão da Qualidade 

Princípio 1: Foco no Cliente 

Abrange as necessidades e o 
atendimento ao cliente. Este 
princípio enfatiza que uma empresa 
deve entender seus clientes, o que 
eles precisam e quando precisam. 

Princípio 2: Liderança 

Sem uma liderança clara e forte, 
um negócio fracassa. A empresa 
deve ter metas e objetivos claros e 
garantir que seus funcionários 
estejam ativamente envolvidos no 
alcance dessas metas, tendo uma excelente direção.  
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Princípio 3: Envolvimento de 
Pessoas 

Uma organização não é nada sem 
o seu pessoal. Funcionários 
capacitados e engajados que se 
destacam em seu trabalho são a 
chave para o sucesso dos 
negócios.  

Quando as pessoas se sentem 
valorizadas, elas trabalham com o 

seu potencial máximo e contribuem com ideias – motivação e inovação 
aumentam.  

Princípio 4: Abordagem de Processo 

A abordagem do processo é toda voltada à eficiência e 
eficácia. Processos bem gerenciados reduzem custos, melhoram a 
consistência, eliminam o desperdício e promovem a melhoria contínua. 

Princípio 5: Abordagem Sistemática da Gestão 

Uma empresa concentra seus esforços nos processos principais, além 
de alinhar processos complementares para obter melhor 
eficiência. Isso significa que vários processos são gerenciados juntos 
como um sistema, o que deve levar a uma maior eficiência. 

Princípio 6: Melhoria Contínua 

A melhoria contínua deve ser um objetivo comercial ativo.  

Os benefícios são claros:  

 Maior capacidade de abraçar novas oportunidades 
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 Flexibilidade organizacional Melhor desempenho 

Especialmente em tempos 
econômicos difíceis, os negócios 
que prosperam são aqueles que 
podem se adaptar a novas situações 
de mercado. 

Princípio 7: Abordagem Factual 
Para a Tomada de Decisões 

É uma abordagem lógica, baseada 
em dados e análises.  

Infelizmente, em um ambiente de 
trabalho acelerado, as decisões 
muitas vezes podem ser feitas 
precipitadamente, sem o pensamento 
apropriado.  

Decisões informadas levam a uma 
melhor compreensão do mercado à 
medida que os dados são coletados e 
analisados. 

Princípio 8: Relações Mutuamente Benéficas com Fornecedores 

Lida com cadeias de suprimentos. Promove o relacionamento entre a 
empresa e seus fornecedores; reconhecendo que são 
interdependentes.  

Um relacionamento forte aumenta a produtividade e estimula práticas 
de trabalho contínuas. O resultado é a otimização de custos e recursos, 
melhorando e construindo relacionamentos de longo prazo. 

02 - Referenciais da Gestão da Qualidade 
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Veremos sobre os Conceitos de qualidade, as Dimensões 
da qualidade e os seus objetivos. 

“Qualidade é a ausência de deficiências” - Joseph Juran. 

“Qualidade é desenvolver, projetar, produzir e 
comercializar um produto que é mais econômico, mais útil 
e sempre satisfatório para o consumidor” - Kaoru 
Ishikawa. 

“Qualidade é a conformidade do produto às suas 
especificações” - Philip Crosby. 

“Qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto 
de vista do cliente” - William Edwards Deming.  

Abordagens da Qualidade 

Há 5 abordagens principais para definir qualidade: 

1) Transcendente  

Segundo este enfoque, qualidade seria sinônimo de beleza, 
atratividade e excelência nata. 

Ex.: Relógio Suíço. 

2) Baseada no Produto 

Esta abordagem vê a qualidade como uma variável precisa e 
mensurável e também na diversidade de algumas características 
adicionais que agregam valor ao produto. 

Ex.: Quantidade de Recheio. 

3) Baseada na Produção 

Se o produto está dentro das normas e especificações do projeto do 
produto/serviço na sua fase de produção, o produto tem qualidade.  
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Ex.: Produto sob Encomenda. 

4) Baseada no Consumidor 

Reflete as preferências do 
consumidor, se ele estiver satisfeito 
então o produto tem qualidade.  

Ex.: Novo sabor de Coca-Cola Zero. 

5) Baseada no Valor 

Desempenho ou conformidade a um 
preço aceitável.  

Ex.: Iphone. 

Dimensões da Qualidade 

Com base nas abordagens anteriores foram estabelecidas 08 (oito) 
dimensões: 

1) Desempenho 

Refere-se às características operacionais básicas do produto.  

Ex: Eficiência do carro, funcionamento perfeito do eletrodoméstico. 

2) Características 

São as funções secundárias do produto que suplementam seu 
funcionamento básico. Ex.: Os acessórios do carro. 

3) Confiabilidade 

Um produto é considerado confiável quando a probabilidade de 
apresentar defeito durante o seu ciclo de vida é baixo.  

Ex.: Trinca, empenamento, descolamento, rachadura. 

4) Conformidade 

Refere-se ao grau de acerto em que o produto está de acordo com os 
padrões especificados. Ex.: Quantidade, valor, dimensões, medidas. 

5) Durabilidade 

Refere-se à vida útil de um produto, ou seja, o uso proporcionado por 
um produto até que ele possa ser substituído por outro, ou seja, 
reparado. Ex.: Monitor de computador (3 anos garantia). 

6) Atendimento 
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Refere-se à rapidez, cortesia, facilidade de reparo, substituição.  

Ex.: Venda e pós-venda (SAC – serviço de atendimento ao consumidor 
que seja eficiente). 

7) Estética 

Refere-se ao julgamento pessoal e ao reflexo das preferências 
individuais. 

Ex.: Sabor, cor, som, tato, cheiro, aparência, ou seja, atributos que 
satisfaçam o cliente. 

8) Qualidade Percebida 

Baseada na opinião do cliente, suas referências individuais de 
qualidade. 

Ex.: Preferência por uma determinada marca. 

Objetivos da Qualidade 

Os objetivos da qualidade são 
fundamentais para a melhoria 
contínua das organizações.  Eles 
precisam: 

1) Ser coerentes com a política da 
qualidade: a política é criada 
pensando nos requisitos que os clientes 
exigem de qualidade. Alguns exemplos 
são melhorias no prazo de entrega e 
redução de não conformidades. 

2) Ser mensurável e controlado: possuir metas bem definidas e 
controlá-las será sinônimo de sucesso para o alcance da política da 
qualidade. Os objetivos da qualidade podem ser expressos através de 
números facilitando para a organização um melhor controle e 
acompanhamento. 

3) Ser pertinente para conformidade dos produtos e serviços: 
serem adequados às condições de uso e serem flexíveis para se 
adaptarem. Os objetivos devem ser alcançados sem que haja esforço 
fora da normalidade. 

4) Aumentar a satisfação dos clientes. 
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03 - Agentes de Gestão da Qualidade 
Conheceremos o papel dos agentes da 
qualidade: 

Agentes de decisão, transformação e 
consolidação. 

Os agentes da gestão da qualidade são 
fundamentais para o sucesso  da organização 
e cumprimento dos objetivos.   

São três agentes da gestão da qualidade: 

1. Agente de Decisão 

2. Agente de Transformação  

3. Agente de Consolidação 

Agente de Decisão 

É o Gerente da Qualidade 

No processo de gestão existe um 
elemento básico: O agente de 
decisão, ou seja, aquele que 
define as metas da qualidade e as 
formas de envolver os recursos da 
organização no esforço de atingi-
las. 

Tipos de Agentes de Decisão – 
podem ser: 

 Grupo de Pessoas 

 Área técnica da empresa  

 Função administrativa 
periodicamente ocupada 

 Gestor específico 

Quando se define " Gerente de Qualidade”, não se deve entender 
apenas uma pessoa, mas também um grupo de pessoas, uma área ou 
uma função. 

Características comuns do Gerente da Qualidade: 

 Liderança 
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 Oportunidade de motivação 

 Controle de informação 

 Dinamismo  

 Planeamento 

 Competência técnica 

 Visão horizontal da empresa 

 Conhecimento do produto e processo 

 Relacionamento Humano 

 Capacidade de interação 

 Capacidade de compreensão 

Agente de Transformação 

O recurso humano é o Agente de Transformação na gestão da 
qualidade.  

Os recursos humanos sempre desempenharam papel bastante 
específico no esforço pela qualidade nas organizações.  

Eles são os agentes de transformação, 
ou seja, aqueles que mudam 
efetivamente a história da organização 
em termos da qualidade. 

Características do Recurso Humano 

É o de mais difícil compreensão, porque 
envolve aspectos subjetivos que não 
podem ser descritos por dispositivos 
teóricos ou procedimentos analíticos.  

É o de mais difícil Avaliação, porque o 
processo de aprendizagem depende de sua 
motivação - o que pode acelerar ou retardar, 
de forma intensa e pouco previsível, todos 
os mecanismos de reação ao conhecimento 
transmitido.  

É o que requer as mais complicadas formas 
de envolvimento, porque possui vontade 
própria e capacidade de proceder a análises 
críticas.  
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Por essas razões é o mais Complexo Recurso da organização. 

Considera-se que o envolvimento das pessoas no empenho em 
produzir qualidade depende do atendimento a três requisitos básicos:  

1. Objetivos (O que fazer?): é o direcionamento do 
envolvimento - elas devem entender os objetivos das ações a 
serem tomadas.  

2. Ambiente (Onde fazer?): é o contexto do envolvimento. 

3. Recursos (Como fazer?): é a viabilidade do envolvimento - 
deve haver recurso disponível para a correta adequação e 
capacitação das pessoas. 

Ações fundamentais do programa de envolvimento 

 Alterações comportamentais e estruturais 

 Treinamentos 

 Motivação – gerando motivos 

 Participação e incentivos 

 Reciprocidade – benefícios 

Agente de Consolidação da Qualidade 

Cultura local da organização: conhecida como cultura 
organizacional é um conjunto de hábitos, crenças e valores, que por 
sua vez, são estabelecidos através de normas, princípios, atitudes e 
perspectivas compartilhadas pelos colaboradores de uma empresa. 

Através da cultura organizacional entende-se o quanto a qualidade é 
significativa para seus funcionários e para a organização. 

É necessário inserir qualidade na cultura organizacional. 

04 - Perspectiva Histórica e Evolução da Gestão da 
Qualidade 
A Qualidade evoluiu em meio a dificuldades de mercado, guerras, 
industrialização e outros fatores do ambiente externo. Vamos conhecer 
os seus 4 estágios. 



20 Gestão da Qualidade V5 

1 - Inspeção 

Antes da industrialização: 
Qualidade era somente inspecionada.  

A inspeção não afetava a 
confiabilidade na Qualidade da 
Produção. 

Nos séculos XVIII e XIX, os artesãos 
relacionavam a qualidade de um 
produto ao fato de atender às 
necessidades de seus clientes. 

Objetivo: Separar produtos bons dos 
ruins. 

 A produção era sob encomenda 

 Cliente conhecia o produtor 

 Artesão era o dono do conhecimento 

 Qualidade era sinônimo de beleza artística 

2 - Controle de Qualidade 

Depois da industrialização: 
Estruturação ocorreu nas décadas de 
30 e 40. 

Com a Revolução Industrial, os 
artesãos perderam clientela, assim, a 
mão de obra de trabalhos manuais foi 
substituída por trabalhos mecânicos, 
sendo necessário inspecionar todos os 
processos, dando início ao modelo do 
Taylorismo, o de produção em série. 

Objetivo: Produzir a Qualidade de 
acordo com as especificações. 

Houve a produção em série. 

 Cliente não tem contato com o produtor 

 Na Produção, houve a especialização dos operários 

 Qualidade = preocupação das empresas em vender um produto 
que corresponda às especificações 
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3 - Garantia de Qualidade 

Na 2ª Guerra Mundial: Exército americano 
necessitava da garantia da qualidade dos 
produtos comprados através de especificações 
contratuais. 

Objetivo: Manter a Qualidade estável e 
procurar melhorá-la. 

O exército mantinha inspetores nos 
fornecedores. 

A indústria foi impulsionada a produzir 
materiais bélicos de qualidade.  

4 - Gestão da Qualidade Total 

Década 60, 70, 80: Modo de gestão 
de uma empresa que define a política 
da Qualidade, os objetivos e as 
responsabilidades e sua 
implementação.  

Objetivo: Satisfação do Cliente 

A Qualidade é responsabilidade de todos – Qualidade Total. 

Surgem autores americanos Feigenbaum, Deming e Japoneses, como 
Ishikawa. 

Foco na gestão e surgimento das normas ISO. 

Os modernos profissionais da qualidade são gerentes, não inspetores; 
planejadores, e não controladores; sensíveis aos mercados e à 
produção.  

Em um número cada vez maior de empresas, a qualidade tem se 
incorporado ao sistema empresarial como um todo, tornando-se uma 
atividade tão merecedora de atenção quanto o marketing e as finanças. 

05 - Teóricos da Qualidade 
Dentro da literatura concernente ao assunto, são vários os teóricos que 
contribuem para o melhor entendimento e aplicação deste termo: 
Walter Shewhart, Armand Feigenbaum, Joseph Juran, Kaoru Ishikawa, 
Philip Crosby e William Deming. 
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Os principais teóricos que contribuíram para a evolução da gestão da 
qualidade a partir da década de 1950 são conhecidos como Gurus da 
qualidade. São seis importantes teóricos. 

Joseph Moses Juran 

Em 1950, Juran publicou o “Manual de controle 
da qualidade”.  

Suas principais contribuições foram:  

Conceito de qualidade como “adequação ao uso”. 

Para alcançar a qualidade, é preciso saber o que 
o cliente deseja. 

Incorporação do controle de qualidade desde o 
projeto do projeto ao pós-venda. 

Cliente interno: cada processo é cliente e fornecedor. 

Trilogia de Juran 

• Planejamento 

• Controle  

• Melhoria 

William Edwards Deming 

É o pai do TQC (Total quality control) japonês.  

Propôs o ciclo PDCA (juntamente com Shewhart) 
e os 14 princípios da qualidade.  

Deming talvez seja o mais famoso dos Gurus da 
Qualidade. Grande parte dessa fama se deve a 
sua importante contribuição na reconstrução do 
Japão pós 2ª guerra.  

Deming foi responsável pela difusão do PDCA, 
que veio a se tornar uma das ferramentas mais 
utilizadas no mundo para promoção de melhoria contínua.  

14 Princípios de Deming para a Qualidade 

1. Crie constância de propósito 

2. Adote a nova filosofia – vivemos em uma nova era econômica 
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3. Não dependa da inspeção para atingir a Qualidade 

4. Pare de aprovar orçamentos com base nos preços 

5. Aperfeiçoe constante e continuamente os processos da empresa 
(melhoria contínua) 

6. Institua treinamento no local de trabalho 
7. Adote e estabeleça lideranças 
8. Elimine o Medo 
9. Quebre as barreiras entre os departamentos 
10. Elimine slogans, exortações e metas da 

força de trabalho 
11. Elimine quotas (padrões de trabalho) e 

metas numéricas 
12. Remova as barreiras que roubam das 

pessoas o direito de orgulhar-se de seu 
trabalho 

13. Estabeleça um programa rigoroso de educação e autoaprimoramento 
14. Coloque a empresa toda para trabalhar pela transformação 

Armand Feigenbaum 

Em 1951, Feigenbaum publicou o livro 
“Controle da qualidade total”, propondo que 
as atividades da qualidade incluam:  

 Controle do projeto  

 Controle do material recebido  

 Controle de produto  

 Estudo de processos gerenciais 

Atuou fortemente para debater custos e 
mostrar a importância deles para a organização. Ele chegou a 
desenvolver um conceito, a Planta Oculta, que mostrava o quanto 
certos desperdícios (custos desnecessários) podiam afetar o resultado 
da empresa. 
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0kaoru Ishikawa 

Influenciado por Deming e Juran.  

Propõe uma visão ampla da qualidade, a ênfase no 
seu lado humano, o desenvolvimento e uso de 
ferramentas da qualidade. 

Criou o círculo de controle da qualidade – CCQs. 

Desenvolveu o diagrama de Causa e efeito (espinha 
de peixe). 

Entre suas maiores contribuições está a organização 
das 7 Ferramentas da Qualidade. 

Sete Ferramentas da Qualidade de Ishikawa 

 

Walter Andrew Shewhart 

Entre suas contribuições mais importantes estão o 
desenvolvimento da  ferramenta base que, mais 
tarde, daria origem ao PDCA e do CEP (Controle 
Estatístico de Processos), que ainda hoje é muito 
utilizado em programas de monitoramento de 
processo e de estímulo à melhoria contínua. 
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Philip Bayard Crosby 

Foi forte defensor do Defeito Zero e de um outro conceito muito 
relacionado a isso: o “Fazer certo na primeira vez”.  

 

06 - Os Benefícios da Gestão da Qualidade para as 
empresas 
As principais funções administrativas de uma organização são 
aprimoradas pelo processo de gestão da qualidade, através de um 
modelo que integra todas as áreas da empresa na direção dos objetivos 
estratégicos definidos pelas necessidades de mercado. 

Gestão da Qualidade 

A gestão da qualidade é uma forma de administrar, utilizando meios 
para alcançar as metas de qualidade: 

 O planejamento da qualidade 

 O controle da qualidade 

 A garantia da qualidade 
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 A melhoria da qualidade, através do rompimento da situação 
atual. 

A gestão da qualidade constitui um fator 
fundamental para o alcance das metas 
estratégicas de mercado, considerando a 
estrutura organizacional da qualidade como 
o alicerce do sistema gerencial da empresa 
direcionado para o ambiente interno e 
externo. 

As principais funções administrativas de uma 
organização, (planejamento, organização, 
direção e controle) são aprimoradas pelo 

processo de gestão da qualidade, através de um modelo que integra 
todas as áreas da empresa na direção dos objetivos estratégicos 
definidos pelas necessidades de mercado. 

Vantagens da Gestão da Qualidade 

1. Aumento da satisfação dos 
clientes: a empresa que opta 
pela gestão da qualidade estará 
em melhoria constante, o que 
aumenta a satisfação e 
confiabilidade dos clientes 
(internos e externos).  

2. Fortalece a imagem da 
empresa:  pois terá um produto 
ou serviço profundamente 
melhorado. Este é um dos fatores 
que garante que seus produtos ou 
serviços são seguros em termos 
de saúde do consumidor. 

3. Maior lucro da empresa: com a 
utilização dessa ferramenta 
ocorre redução de recursos desperdiçados, pois quanto mais 
cedo encontrar um defeito, menor será o custo da produção; a 
prevenção é mais barata que a detecção. Com isso há uma 
oportunidade de aumentar o lucro da empresa. 

4. Melhoria na comunicação: com sua implantação há um 
aumento da capacidade de comunicação, melhorando o  
trabalho em equipe. 
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5. Maior satisfação e motivação dos empregados: 
proporciona melhoria no conforto e bem-estar dos 
trabalhadores, menor risco de acidentes de trabalho, 
consequentemente os funcionários irão trabalhar mais 
motivados. 

6. Melhora a competitividade: no competitivo mercado que as 
empresas estão inseridas a utilização da gestão da qualidade é 
uma grande vantagem concorrencial, pois uma empresa se 
diferencia de seus concorrentes quando prova algo único que é 
valorizado pelo cliente a um preço aceitável. 

A competição forçou as empresas a 
utilizarem a normalização como um 
instrumento de administração e de 
gerência da produção nos processos 
industriais.  

Pode-se atribuir à normalização 
três grandes benefícios: 

 Benefícios Qualitativos 

 Benefícios Quantitativos 

 Benefícios Processuais 

Benefícios Qualitativos 

 Utilização adequada dos recursos (equipamentos, materiais, 
mão de obra)  

 Disciplina a produção e uniformiza o trabalho 

 Auxilia o treinamento e melhora o nível técnico da mão de obra  

 Registra o conhecimento tecnológico  

 Facilita a contratação ou venda de tecnologia 

Benefícios Quantitativos 

 Redução do consumo e do desperdício (gestão de materiais) 

 Especificação de matérias-primas  

 Padronização de componentes e equipamentos 

 Redução de variedade de produtos  

 Procedimentos para cálculos e projetos  
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 Aumento da produtividade  

 Melhoria da qualidade de produtos e serviços 

Benefícios Processuais 

 Participação em programas de garantia da qualidade 

 Controle de produtos e processos 

 Padronização de controle e testes de laboratórios 

 Segurança do pessoal e dos equipamentos 

 Racionalização do uso e tempo 

07 - Cartas de Controle 
As cartas de controle são utilizadas para nos dizer se o processo está 
sob controle estatístico ou não. Com a utilização desta ferramenta, 
conseguimos identificar a evolução e a tendência do processo e, assim, 
agir corretivamente antes do problema de fato ocorrer. 

Cartas de Controle 

Carta de controle é um tipo de gráfico utilizado para o 
acompanhamento de um processo.   

 

Carta de Controle, Gráfico de Controle ou Controle 
Estatístico de Processo (CEP) 

A Carta de Controle é uma ferramenta muito utilizada para 
acompanhar um processo. Ela mostra de forma ampla as informações 
relevantes, a partir de um padrão de referência, possibilitando o 
controle eficiente do processo. 
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É uma das ferramentas mais ricas dentro das Sete Ferramentas da 
Qualidade.  

Evidencia se o processo está seguindo conforme esperado e indica 
quando ele apresenta sinais de desvio. 

Este gráfico determina estatisticamente uma faixa denominada limites 
de controle que é limitada pela linha superior (limite superior de 
controle) e uma linha inferior (limite inferior de controle), além de uma 
linha média. 

 
O objetivo é verificar, por meio do gráfico, se o processo está sob 
controle, isto é, isento de causas especiais.  

As funções destes gráficos são: 

1. Mostrar evidências de que um processo esteja operando em 
estado de controle estatístico e dar sinais de presença de causas 
especiais de variação para que medidas corretivas apropriadas 
sejam aplicadas. 

2. Manter o estado de controle estatístico estendendo a função dos 
limites de controle como base de decisões. 

3. Apresentar informações para que sejam tomadas ações 
gerenciais de melhoria dos processos. 

Formas de Aplicação 

A forma mais usual das cartas de controle envolve registros 
cronológicos regulares (dia a dia, hora a hora, etc.) de uma ou mais 
características (por exemplo, média, amplitude, proporção).  

São calculadas em amostras obtidas de medições em fases apropriadas 
do processo.  
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Estes valores são dispostos, pela sua ordem, em um gráfico que possui 
uma linha central e dois limites, denominados “limites de controle”. 

Os gráficos de controle fornecem assim uma regra de decisão muito 
simples: pontos dispostos fora dos limites de controle indicam que o 
processo está “fora de controle”.  

 

Se todos os pontos dispostos estão dentro dos limites e dispostos de 
forma aleatória, consideramos que “não existem evidências de que o 
processo esteja fora de controle". 

 

Modelo de Carta de Controle 

Podemos observar no gráfico XBARRA que os dados estão dispostos 
entre os limites do intervalo, exceto uma observação, há indícios de 
falta de aleatoriedade ou falta de controle. Os últimos 8 pontos estão 
abaixo da linha central.  
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Podemos observar no gráfico Amplitude que os dados estão dispostos 
entre os limites do intervalo. Apresenta um comportamento 
supostamente aleatório e não existem evidências de que o processo 
esteja fora de controle. 

 

 

 

Benefícios da Carta de controle 

Ao distinguir as causas comuns das causas especiais de variação e 
indicar se o problema é local ou merece atenção gerencial, evita 
frustrações e o custo de erros no direcionamento da solução de 
problemas. 
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Ao melhorar o processo, as cartas de controle produzem: 

1. Um aumento na porcentagem de produtos capazes de satisfazer 
aos requisitos do cliente 

2. Uma diminuição do retrabalho e sucata, diminuindo os custos 
de fabricação 

3. Aumenta a probabilidade geral de produtos aceitáveis 

4. Informações para melhoria do processo 

08 - Histograma 
O Histograma ou Gráfico de 
distribuição de frequências é 
uma representação gráfica 
para distribuição de dados 
numéricos, ou seja, um 
modelo estatístico para a 
organização dos dados, 
exibindo a frequência que uma 
determinada amostra de 
dados ocorre. 

Uma das 7 Ferramentas da Qualidade, o Histograma é também 
chamado de Gráfico de distribuição de frequências.  

Estamos sempre lidando com variáveis quantitativas como: peso, 
largura, comprimento, temperatura, volume, tempo, entre outras 
grandezas.  

Após coletarmos esses dados em um determinado intervalo de tempo, 
podemos fazer uma análise gráfica do comportamento dessa variável, 
que pode ser de números absolutos ou não.  

Se falarmos, por exemplo, de uma pesquisa de satisfação onde os 
clientes avaliam o seu produto de 1 a 5, o Histograma te ajudará a 
visualizar graficamente quantas vezes cada nota foi dada. 

O histograma é uma variação do gráfico de barras. Enquanto o gráfico 
de barras descreve os dados em barras e categorias separadas, o 
histograma representa os dados da mesma categoria no intervalo 
analisado, por isso, sem espaço entre as barras. 

Quando os dados são dispostos no histograma, o gráfico pode 
apresentar vários formato. 
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Histograma Simétrico ou Normal  

Acontece quando o processo é padronizado e os dados são estáveis, 
permitindo variações pequenas. O pico dos dados fica ao centro do 
gráfico e suas variações vão decrescendo de maneira simétrica dos dois 
lados.  

Histograma Assimétrico  

Acontece geralmente quando os dados são tolerados até um número 
limite, não podendo ultrapassar este limite. Seu pico é concentrado em 
um dos lados e os dados fora de padrão decrescem para o lado oposto.   
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Histograma com Dois Picos 

Acontece quando são apresentadas duas coletas de dados diferentes 
para comparação. A análise deve ser feita separadamente, observando 
o desenho dos dois gráficos.  

Histograma “Platô” 

Acontece geralmente quando há anormalidade nos dados decorrentes 
de falhas. As barras têm praticamente os mesmos tamanhos.  
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Histograma Aleatório 

Acontece quando os dados analisados não apresentam nenhum 
padrão. As barras sobem e descem sem critério.  

Quando Utilizar o Histograma? 

O histograma é usado para analisar a frequência de vezes que as saídas 
de um processo estão padronizadas, atendendo aos requisitos 
estabelecidos e qual a variação que elas sofrem. 

Com os dados dispostos graficamente, o Histograma permite a 
visualização de resultados históricos e a análise de evidências para a 
tomada de decisão da variação de frequências de maneira visual 
facilmente. 

09 - Ferramentas da Qualidade: Diagrama de 
Pareto 

Diagrama de Pareto 

O Diagrama de Pareto é um gráfico utilizado para 
identificar quais são os fatores mais significativos, 
indicando os itens que devem ser priorizados e, 
assim, auxiliando na tomada de decisão. 

Uma das 7 Ferramentas da Qualidade, o Diagrama 
de Pareto utiliza-se da relação 80/20 para analisar 
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os problemas de Qualidade encontrados no SGQ 
– Sistema de Gestão da qualidade.  

Com o uso dessa ferramenta, é possível estudar 
e descobrir quais ocorrências são mais 
relevantes e, com isso, devem ter a tratativa 
priorizada.  

O Princípio de Pareto foi formalizado no século 
XIX por Vilfredo Pareto, um economista italiano 
que desenvolveu métodos para estudar e descrever a distribuição 
desigual das riquezas no país.  

Como resultado de seus estudos, Pareto chegou a conclusão de que 
20% da população detinha 80% das riquezas produzidas (Relação 
80/20). 

O Diagrama de Pareto é composto por dois conjuntos de dados: 

1. Um gráfico em que os  fatores a serem analisados (ocorrências, 
não conformidades, reclamações de clientes, defeitos, etc) 
devem ser organizados em colunas, começando com os 
problemas mais recorrentes e avançando gradativamente do 
mais recorrente para o menos recorrente.  

2. Uma linha que representa a porcentagem acumulada da 
frequência das ocorrências. 

Juntos, esses dois conjuntos de dados apresentam um panorama geral 
de todas as ocorrências e as que mais se repetem no sistema de Gestão 
da Qualidade.  
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Quando Usar Um Diagrama de Pareto? 

O Diagrama de Pareto é um 
gráfico utilizado para 
identificar quais são os fatores 
mais significativos, indicando 
os itens que devem ser 
priorizados e, assim, 
auxiliando na tomada de 
decisão. 

Originalmente, o diagrama foi 
criado para estudar perdas na 
indústria, organizando-as por 
ordem de frequência, por isso 

é comum dizer que o Diagrama de Pareto ajuda a estabelecer 
prioridades por mostrar a ordem em que as causas das perdas devem 
ser sanadas de acordo com sua frequência.  

Também pode ser utilizado em várias outras situações, como por 
exemplo, na implantação de melhorias. 

Como Fazer? 

1. Determinar os fatores que 
serão comparados no 
gráfico e coletar os dados 
necessários. 

2. Determinar a medida de 
comparação (frequência, 
tempo, custo) e o total de 
ocorrências no período 
analisado para cada um dos 
fatores 

3. Somar as ocorrências, para determinar o valor total. 

4. Calcular o percentual de cada ocorrência, de acordo com o valor 
total 

5. Calcular o percentual acumulado das ocorrências (Frequência 
Acumulada), chegando a 100% 

6. Listar os fatores, do mais frequentes para o menos frequente, 
e colocá-los no eixo horizontal do gráfico 
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7. Desenhar as colunas com as quantidades de ocorrências 
coletadas 

8. Traçar uma linha que represente o percentual acumulado 
iniciando sempre na primeira coluna à esquerda 

 

9. Analisar o diagrama, identificando quais fatores são mais 
recorrentes e quais devem ser priorizados 
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10 - Diagrama de Ishikawa 

Diagrama de Ishikawa 

Uma das 7 Ferramentas da Qualidade, o Diagrama de Ishikawa 
também conhecido como Diagrama de Espinha de Peixe ou Diagrama 
de Causa e Efeito, é uma ferramenta da qualidade que ajuda a levantar 
as causas-raízes de um problema, analisando todos os fatores que 
envolvem a execução do processo.  

Criado na década de 60, por Kaoru Ishikawa, o diagrama leva em conta 
todos os aspectos que podem ter levado à ocorrência do problema. Ao 
utilizá-lo, as chances de que algum detalhe seja esquecido diminuem 
consideravelmente. 

Na metodologia, todo problema tem causas específicas, e essas causas 
devem ser analisadas e testadas, uma a uma, a fim de comprovar qual 
delas está realmente causando o efeito (problema) que se quer 
eliminar. Eliminado as causas, elimina-se o problema. 

O Diagrama de Ishikawa é uma ferramenta prática muito utilizada para 
realizar a análise das causas-raízes em avaliações de não 
conformidades. 

O Diagrama de Ishikawa apresenta a relação existente entre o 
resultado indesejado ou não conforme de um processo (efeito) e os 
diversos fatores (causas) que podem contribuir para que esse resultado 
tenha ocorrido.  

 

Sua relação com a imagem de uma espinha de peixe se dá devido ao 
fato que podemos considerar suas espinhas as causas dos problemas 
levantados, que contribuirão para a descoberta de seu efeito, além do 
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formato gráfico que muito se assemelha ao desenho de um esqueleto 
de peixe.  

 

Para Que é Utilizado? 

• Para visualizar as causas principais e secundárias de 
um problema (efeito) 

• Para ampliar a visão das possíveis causas de um problema, 
enxergando-o de maneira mais sistêmica e abrangente 

• Para identificar soluções, levantando os recursos disponíveis 
pela empresa 

• Para gerar melhorias nos processos 

Como Fazer Um Diagrama de Ishikawa? 

1. Defina o problema (efeito) a ser analisado. 

2. Desenhe uma seta horizontal apontando para a direita e 
escreva o problema no interior de um retângulo localizado na 
ponta da seta. 

 

3. Realize um brainstorming para levantar as possíveis causas que 
possam estar gerando o problema. Para isso, procure responder 
a seguinte pergunta: “Por que isto está acontecendo?” 
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4. Divida as causas identificadas em categorias, por exemplo: 
máquina, mão de obra, método e materiais ou da forma que for 
mais coerente com o problema analisado e o contexto da sua 
empresa. 

 

5. Logo após, defina as subcausas, ou seja, os fatores que levaram 
aquela causa a acontecer. 

 

São Propostas Seis Categorias Pelo Método (6M) : 

1. Máquina 

2. Materiais 

3. Mão De Obra 

4. Meio Ambiente 

5. Método 

6. Medidas  
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Nem todos os processos ou problemas utilizam-se de todos esses 
fatores dos 6M, assim é preciso avaliar quais deles estão presentes ou 
são importantes para a sua execução. 

É possível que você só avalie quatro deles. Não há nenhum problema 
com isso, desde que a análise seja feita com base em fatos e dados e 
nenhum aspecto importante seja deixado de lado. 

11 - Fluxograma 
Também chamado de gráfico 
de procedimentos ou gráfico de 
processos, o Fluxograma é a 
representação gráfica da 
sequência das etapas de um 
processo. É uma ferramenta de 
documentação do processo 
permitindo entender de forma 
rápida o funcionamento do 
mesmo.  

Reconhecido como uma das 7 
ferramentas da qualidade, o 
Fluxograma é estruturado por 
símbolos geométricos. 

Esses símbolos geométricos 
indicam quais são os materiais, 
serviços, recursos envolvidos nos processos e as decisões que devem 
ser tomadas, delimitando o caminho que deve ser percorrido para 
entregar o melhor resultado através da execução do processo. 
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A representação gráfica do fluxograma é composta por símbolos. 
Alguns deles: 

 

Tipos de Fluxogramas 

Diagrama de blocos 

Também conhecido como fluxograma linear, é um fluxograma mais 
simples, composto apenas por blocos e não envolve pontos de decisão, 
apenas a sequência de funcionamento de um processo.  
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Fluxograma de processo simples 

É um diagrama de blocos que contém pontos de decisão. Indica a 
sequência de funcionamento em processos simples, que depende de 
uma condição para executar um tipo de tarefa. 

Fluxograma funcional 

Mostra a sequência de atividades de um processo entre as áreas ou 
seções por onde ele acontece. 

É muito útil para processos transversais, que passam por diversas 
áreas até ser concluído.  

Fluxograma vertical 

Também conhecido como diagrama de processo, é um diagrama de 
formato diferente, composto por colunas verticais onde estão 
disponíveis simbologias referentes aos tipos de processo, descrição e 
outras informações. 

 

Quando Usar Um Fluxograma? 

O fluxograma é uma ferramenta fundamental tanto para o 
planejamento (elaboração do processo) como para o aperfeiçoamento 
(análise crítica e alterações) do processo. 

Pode ser utilizado: 

• No planejamento de projetos 

• Na documentação de processos 

• No estudo de melhorias de processos 

• No desenvolvimento da comunicação entre as pessoas 
envolvidas na execução e compreensão de como um processo 
é executado 
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Um fluxograma pode ser desenvolvido para: 

1. Padronizar a representação de métodos administrativos 

2. Permitir maior rapidez da descrição de métodos administrativos 

3. Facilitar leitura e entendimento de um processo 

4. Melhorar a análise de um processo 

5. Facilitar a localização e identificação dos pontos mais 

6. Importantes de um processo ou método 

Como Fazer? 

O fluxograma é composto por três 
etapas: o início que compõe as entradas 
e os assuntos a serem considerados 
durante o planejamento; posteriormente 
o processo e em si, que engloba todas as 
operações; e o fim, que são os resultados 
gerados durante o processo. 

Cada atividade do processo deve ser 
descrita dentro de um símbolo, ajudando 
na identificação do que deverá ser 
realizado. 

Devido ao grande número de símbolos, é 
importante que a empresa defina uma 
padronização para a utilização deles, 
para simplificar a compreensão por parte 
das pessoas envolvidas. 

Para fazer um fluxograma você deve: 

 Debater as atividades que acontecem durante o processo 

 Organizar as atividades em sequência adequada 

 Desenhar os símbolos referentes as atividades 

 Desenhar setas para mostrar o fluxo do processo 
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12 - Diagrama de Dispersão 

Diagrama de Dispersão 

O Diagrama de Dispersão (também conhecido 
como Gráfico de Dispersão, Gráfico de 
correlação ou Gráfico XY), é uma representação 
gráfica da possível relação entre duas variáveis 
e, dessa forma, mostra de forma gráfica os 
pares de dados numéricos e sua relação. 

Considerado uma das 7 ferramentas básicas da 
qualidade, o Diagrama de Dispersão é uma 
representação gráfica da possível relação entre 
duas variáveis. Mostra de forma gráfica os pares de dados numéricos 
e sua relação. 

Geralmente, a relação vem de uma variável que é independente e outra 
variável que é dependente da primeira, ou seja, a variável 
independente é a causa que provoca o efeito e a dependente é o efeito 
(a consequência gerada pela causa). 
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Se formos analisar a relação entre a temperatura ambiente com a 
quantidade de sorvetes vendidos, em um diagrama de dispersão, 
veremos que quanto mais alta a temperatura mais sorvetes são 
vendidos. 

Neste caso, a variável independente é a temperatura e a dependente 
é a quantidade de sorvetes vendidos. 
 

 
 

 

Relação Entre as Variáveis 

Você também pode utilizar o Diagrama de Dispersão para validar se 
determinada variável independente analisada 
tem impacto real em determinada variável 
dependente. 

Essa relação entre as variáveis é chamada de 
correlação, e existem três tipos: positiva, 
negativa e nula. 
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Correlação positiva:  

Quando há uma aglomeração 
dos pontos em tendência 
crescente, significa que 
conforme uma variável 
aumenta, a outra variável 
também aumenta.  

Por exemplo, no caso da 
relação entre temperatura e 
número de sorvetes vendidos, 

temos uma relação positiva. 

Correlação negativa:  

Quando os pontos se concentram 
em uma linha que decresce, 
significa que conforme uma 
variável aumenta, a outra 
variável diminui, ou seja, quanto 
maior for a ocorrência de um dos 
dados, menor será a ocorrência 
do outro dado. 

Por exemplo, se 
correlacionarmos a taxa de 
natalidade com a riqueza de um país, veremos que quanto mais rico 
um país, menor é a taxa de natalidade. 

Correlação nula:  

Quando há uma grande dispersão 
entre os pontos ou eles não seguem 
tendência positiva nem negativa, 
significa que não há nenhuma 
correlação aparente entre as 
variáveis.  

 

 

Dispersão dos Pontos 

A dispersão dos pontos mostra qual a intensidade da relação: forte ou 
fraca. 
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Forte: Quanto menor for a dispersão dos pontos, maior será a 
correlação entre os dados.  

 

Fraca: Quanto maior for a dispersão dos pontos, menor será o grau 
entre os dados.  
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Quando Usar Um Diagrama de Dispersão? 

Ao tentar identificar possíveis 
causas raízes dos problemas 

Ao invés de levantar apenas 
suposições, fazer uma validação 
com um diagrama de dispersão 
para listar hipóteses de causas 
raiz com base em fatos e dados. 

Após brainstorming de causas 
e efeitos usando um 
Diagrama de Ishikawa 

Por exemplo, para determinar se 
uma causa e um efeito estão 
relacionados.  

Imagine que ao discutir as causas do número de acidentes em uma 
rodovia, apareceu como causa o “dia de chuva”, então é possível fazer 
um diagrama de dispersão da relação entre dia de chuva e número de 
acidentes. 

Como Fazer? 

Selecionar a causa e o efeito dos quais se 
deseja descobrir a relação. 

Coletar os dados dessas duas variáveis para 
a composição dos gráficos. Essa coleta de 
dados pode ser feita através da folha de 
verificação. 

Desenhar os dois eixos do gráfico, e colocar a 
variável dependente no eixo vertical, e a 
variável independente no eixo horizontal. 

Colocar os dados no gráfico, desenhando um 
ponto para cada uma das ocorrências dos dados. 

Verificar a disposição dos pontos no gráfico para identificar se há 
correlação positiva, negativa ou nula.  
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13 - Folha de Verificação ou Checklist 

Folha de Verificação 

Também conhecida como lista de 
verificação, checklist ou lista de recolhimento 
de defeitos, é um formulário utilizado para 
padronizar e facilitar a coleta de dados além de 
uniformizar a verificação e execução de 
processos. 

A folha de verificação é aparentemente muito 
simples de se aplicar e por isso é considerada 
a mais utilizada entre as sete ferramentas da 
qualidade.  

É um formulário planejado para coletar dados, 
portanto, é uma ferramenta genérica que 

serve como primeiro passo no início da maioria dos controles de 
processo ou esforços para solução de problemas. 

Na indústria, dados registrados em folhas de verificação ajudam a 
entender se os produtos têm as especificações exigidas. 

Por exemplo, é comum folhas de verificação para: 
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• Localização de defeito 

• Contagem de quantidades 

• Classificação de medidas 

• Existência de determinadas condições 

• Tipos de reclamações 

• Causas de efeitos 

• Causas de defeitos  

A ferramenta permite uma rápida percepção da realidade e uma breve 
interpretação da situação, o que auxilia na redução de erros ou evitar 
que ele volte a ocorrer.  

A padronização das informações garante maior confiabilidade no 
processo, criando embasamento para as ações de melhoria de 
processo.  

Quando Usar Uma Folha de Verificação? 

Distribuição do processo de produção: 
controla a produção através de amostragens, é 
utilizado quando se quer analisar se a medida 
de um item está conforme o esperado. 

Quando os dados podem ser observados e 
recolhidos repetidamente pela mesma pessoa 
ou no mesmo local. 

Verificação de itens defeituosos: 
determinar qual a frequência de um erro e sua 
localização. 

Causas de defeitos: é usado para coletar 
dados que comprovem as causas do defeito. 

Coletar dados sobre a frequência ou padrões de eventos, problemas, 
defeitos, localização de defeitos, causas de defeito, etc. 

Coletar dados de um processo de produção. 

Verificar a execução do processo: seguir um checklist assegura que 
a execução correta de todas as partes do processo. 

Delegar tarefas facilmente: a padronização da execução dos 
processos por meio de checklists permite que tarefas sejam 
executadas por outras pessoas mais facilmente. 
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Como Fazer? 

1. Definir o objetivo da coleta de dados, respondendo as seguintes 
questões: 

• Quais dados precisamos? 

• Os dados podem ser analisados por diversas óticas? 

• Como os dados serão registrados? 

• Quem irá realizar as coletas de dados? 

• Quem vai realizar o levantamento de dados está preparado 
para fazer com eficácia? 

2. Montar a lista com os campos para registros 

3. Elaborar folha autoexplicativa para o preenchimento 

4. Conscientização para a coleta 

5. Execução de pré-teste 

6. Fazer coleta dos dados 

Depois de realizar a coleta de dados, usar outras ferramentas para a 
tomada de decisão. 

14 - Kanban e Kaizen 
Kanban e Kaizen são metodologias que surgiram no Japão e têm como 
objetivo melhorar o sistema de produção das empresas. 

Kanban 

Essa palavra tem origem japonesa e pode ser 
traduzida como “cartão” ou “sinalização”. Ela 
representa um sistema que objetiva aumentar a 
eficiência da produção de uma empresa e é 
essencial nos dias de hoje. 

Desenvolvido pela Toyota na década de 40 (e 
colocada em prática em 1953), a simplicidade e 
os benefícios que proporciona fez desse método 
um dos mais utilizados em empresas de todos os 
segmentos. 

Kanban trata-se de um sistema de controle, 
gestão de estoque e fluxo de peças que se utiliza 
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de pequenos cartões coloridos — conhecidos como post-it — e recebe 
o nome de gestão visual, em razão do uso de cores como sinalizadores. 

Kanban é uma forma de registrar tarefas e ações por meio de 
simbologias visuais. 

Quais São os Tipos de Kanban? 

Os tipos dividem-se entre o 
de movimentação e o de produção, sendo o 
último mais adequado para o uso 
empresarial. 

De movimentação 

É utilizado por departamentos envolvidos 
em uma determinada tarefa que recebem 
uma notificação para iniciarem a produção 
ou aguardarem um alerta para realizá-la. 

De produção 

Já neste tipo, é fundamental que todos os colaboradores responsáveis 
visualizem a sequência do projeto, seja através de murais ou softwares 
especializados.  

Os murais são divididos da seguinte forma: 

• To do: o que deve ser feito 

• Doing: tarefas em execução 

• Done: tarefas concluídas 

Todas as atividades em desenvolvimento são anexadas em cada uma 
dessas seções, que contam com uma descrição resumida da tarefa a 
ser executada, o horário de início e limite e o colaborador responsável. 
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Como Funciona Essa Técnica? 

Essa facilidade de visualização e 
interpretação dos cartões 
coloridos,  faz com que 
a comunicação entre os 
empregados seja muito mais 
rápida e efetiva e todos saibam 
exatamente as tarefas que 
precisam ser feitas e as que já 
foram realizadas. 

Todo o método se baseia no 
sistema de “produção puxada”, em 

outras palavras, a produção de um novo produto só é iniciada quando 
um item no estoque é vendido, muito diferente do modelo fordista (de 
produção continuada). 

Deste modo, são instalados murais bem visíveis na linha de produção 
da empresa e utilizados cartões de várias cores e tamanhos que 
definem as ações concluídas, as que estão sendo realizadas e as que 
ainda serão iniciadas. 

A aplicação mais comum nos dias de hoje é por meio de um quadro 
branco divido em três etapas (fazer, fazendo e feito) e a afixação dos 
post-its de acordo com o desenvolvimento da tarefa. 

Quais os Benefícios de se Utilizar o Método Kanban? 

1. Evita que os funcionários fiquem ociosos 

Como os funcionários estão sempre de olho no quadro de tarefas e 
nas ações a serem desenvolvidas, acabam trabalhando mais para 
que suas responsabilidades sejam devidamente cumpridas e 
registradas no mural. 

2. Reduz o tempo gasto para a 
execução dos processos 

As tarefas são concluídas dentro de um 
tempo razoável, sendo que boa parte deles é 
finalizada antes mesmo do prazo final. 

Além disso, a divisão em três fases de 
produção evita que a sequência das ações 
seja alterada, evitando falhas na produção e 
queda na qualidade do produto final.  
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3. Reduz os custos e desperdícios na empresa  

Sua aplicação reduz o índice de estoque máximo e limita os gastos 
desnecessários ou realizados em momentos não oportunos para a 
empresa, principalmente durante o desenvolvimento de produtos. 

Kaizen 

Em japonês, Kaizen significa melhoria 
contínua. Essa palavra sugere uma 
melhoria que envolve a todos, 
gerentes e operários, inferindo 
também o significado de baixas 
despesas.  

A filosofia Kaizen sugere que a nossa 
maneira de viver, tanto no ambiente 
profissional quanto no pessoal, deve 

estar focada em um esforço constante de melhoria. 

Kaizen é:  

• Ensinar as pessoas a terem recursos  

• Uma cultura de melhoria contínua  

• Perseguir uma meta  

• Transferência de conhecimento  

• Saber quando eliminar, reduzir ou mudar uma atividade 

Como aplicar o Kaizen? 

Essa metodologia é aplicada através do chamado evento kaizen.  

É um programa de melhoramento contínuo baseado no trabalho em 
equipe e na utilização das habilidades e conhecimentos do pessoal 
envolvido.  
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15 - QFD, FMEA e FTA 
O Método QFD (Quality Function 
Deployment ou Desdobramento da 
Função Qualidade) é importante no 
desenvolvimento do produto e 
processo. Os métodos FMEA (Failure 
Mode and Effect Analysis - Análise de 
Modo e Efeito de Falhas) e FTA (Fault 
Tree Analysis - Análise da árvore de 
falhas) são importantes por 
aumentarem a confiabilidade do 
produto e documentarem as falhas, 
seus efeitos e suas causas. 

Bons gestores estão sempre em busca de novas ferramentas para 
melhorar seus processos na instituição.  

Por outro lado, o mercado nesse quesito está em contínuo 
aprimoramento, sempre lançando novos meios para otimizar o 
trabalho desses profissionais. QFD, FMEA e FTA são bons exemplos 
disso. 

Trata-se de ferramentas que prometem revolucionar os processos de 
gestão e vêm se difundindo pelos diversos 
setores do mercado. Elas podem ser 
entendidas da seguinte forma: 

• QFD (Quality Function 
Deployment – Desdobramento da 
função de qualidade) 

• FMEA (Failure of mode and effect 
analysis – Análises de modos de 
falhas e efeitos)  

• FTA (Fault tree analysis – Análise 
da árvore de falhas) 

QFD - Desdobramento da Função de Qualidade 

Trata-se de uma técnica que permite criar um link entre os atributos  
do cliente e os parâmetros do projeto. O primeiro item a ser definido 
são os atributos críticos do cliente. Eles são agrupados em categorias 
e ponderações e a representatividade de cada uma é definida. 
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A partir dessas informações, é possível 
criar parâmetros para o projeto que 
atendam a essa demanda. Desse 
modo, elabora-se uma matriz de 
relacionamento que compara cada um 
desses parâmetros aos atributos do 
cliente.  

Possui como principal objetivo alinhar 
produtos e expectativas dos clientes. 
Uma vez alcançada essa harmonia, é 
possível reduzir os custos de produção 
e o tempo para desenvolvimento. 

Os objetivos do cliente são conhecidos 
antes que se inicie o processo e possíveis falhas são detectadas logo 
no início, não permitindo que ocasionem um problema maior. 

As matrizes usadas para determinar as variáveis estabelecidas pelo 
cliente têm o formato de uma casa.  

Por isso, o modelo ficou conhecido como “Casa da Qualidade”. É essa 
“casa” que contém todos os itens citados e que vão ajudar a empresa 
a atender as expectativas do cliente.  

 

FMEA - Análises de Modos de Falhas e Efeitos 

O principal objetivo dessa ferramenta é identificar pontos que exigem 
maior atenção para evitar erros de processo. 

O primeiro passo para a sua implantação é a obtenção de dados vindos 
do campo que versam sobre as possíveis falhas de um processo.  

A partir daí, cada uma delas é analisada quanto à extensão do dano 
causado caso ela realmente ocorra, a frequência que ela costuma de 
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fato ocorrer e o grau de dificuldade e tempo que normalmente levamos 
para percebê-la. 

Esses três critérios podem ser definidos, como: 

• S - Severidade 

• O - Probabilidade de ocorrência 

• D - Probabilidade de detecção 

Cada um desses quesitos recebe uma nota que será somada para 
determinar a nota geral da falha. Quanto maior for esse número, mais 
atentos devemos ficar à possibilidade da sua ocorrência. 

Os pontos em que as falhas trariam maiores danos são denominados 
“caminho crítico”. 

A partir daí, pode-se elaborar planos de contingência, relacionados a 
como agir caso essas falhas realmente ocorram.  

FTA - Análise da Árvore de Falhas  

É possível criar uma árvore de 
possíveis falhas para um 
processo. A construção da 
árvore começa pela análise de 
riscos que permite eleger uma 
hipótese acidental, denominada 
“evento-topo”. 

Os “galhos” consistem a outros 
eventos que contribuem para a 
ocorrência do evento-topo. 
Entretanto, é preciso que haja 
uma ligação lógica entre eles. 

Entre esses eventos secundários, há outros eventos intermediários que 
também devem ser identificados. 

A partir daí, será possível observar a repetição de eventos, o que 
permite mensurar as probabilidades e frequências de cada um. São 
esses dados que ajudarão a determinar a probabilidade de ocorrência 
do “efeito-topo”. 

Diferenças Entre FMEA e FTA 

Enquanto a FTA identifica as causas primárias das falhas e as relaciona 
com a falha final do produto, a FMEA identifica e classifica as falhas de 
cada componente, com suas causas e consequências. 
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Na FTA, quem detecta as falhas é o usuário do produto. Elas são 
relacionadas a outras falhas secundárias e comparadas a elementos 
lógicos. Na FMEA, todas as possíveis falhas são consideradas, ainda 
que não tenham ocorrido, e é a partir daí que se tomam ações 
preventivas e corretivas. 

A FTA foca na falha final do sistema, enquanto a FMEA analisa todos os 
componentes e leva em conta a ocorrência de falhas simultâneas em 
mais de um elemento. 

16 - Programa 5S 
O Programa 5S normalmente é implementado como um plano 
estratégico para que alguns aspectos fundamentais da empresa 
comecem a apresentar melhorias rumo à qualidade total. 

5S é um programa de gestão de qualidade empresarial desenvolvido 
no Japão que visa aperfeiçoar aspectos como organização, limpeza e 
padronização. 

Os princípios utilizados pelo programa 5S para alcançar a  melhoria 
contínua e a qualidade total não são diferentes de alguns princípios 
fundamentais para o crescimento humano e profissional. 

O Programa 5S normalmente é implementado como um plano 
estratégico para que alguns aspectos fundamentais da empresa 
comecem a apresentar melhorias rumo à qualidade total.  
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A junção do número “5” com a letra “S” vem de cinco palavras 
japonesas que começam com S: 

• Seiri – Senso de utilização 

• Seiton – Senso de organização 

• Seiso – Senso de limpeza  

• Seiketsu – Senso de padronização 

• Shitsuke – Senso de disciplina 

Vantagem do 5S 

A principal vantagem do programa 5S é a facilidade que ele tem de 
provocar mudanças comportamentais em todos os setores das 
empresas. 

Como Implementar o Programa 

O programa 5S pode ser implementado em 
qualquer tipo de empresa, órgãos públicos, 
escolas, associações e até na vida pessoal 
de cada um.  

Sua implementação leva a um aumento na 
produtividade, eficiência, segurança e 
motivação, além de ser aliado dos requisitos 
para uma certificação ISO. 

O Programa 5S Trabalha os Seguintes Aspectos 

Seiri: Senso de utilização 

O principal objetivo é tornar o ambiente de trabalho mais útil e menos 
poluído, tanto visualmente como espacialmente.  

Deve-se classificar os objetos ou materiais de trabalho de acordo com 
a frequência com que são utilizados. O resultado é um ambiente de 
trabalho estruturado e organizado de acordo com  as principais 
necessidades de cada empresa.  

Seiton: Senso de organização 

Seu conceito chave é a simplificação. A partir da organização espacial 
previamente feita, essa etapa visa dar aos objetos que são menos 
utilizados um local em que eles fiquem organizados e etiquetados. 
Assim, agilizam-se os processos e há maior economia de tempo. 
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Seiso: Senso de limpeza 

Consiste na limpeza e 
investigação minuciosa do local 
de trabalho em busca de rotinas 
que geram sujeira ou 
imperfeições.  

O principal resultado é um 
ambiente que gera satisfação nos 
funcionários por trabalharem em 
um local limpo e arrumado, além 
de equipamentos com menos 
possibilidades de erros ou de quebra por conta da constante 
fiscalização. 

Seiketsu: Senso de padronização 

Consiste na manutenção dos três iniciais, gerando melhorias 
constantes para o ambiente de trabalho.  

Nessa etapa, deve-se definir quem são os responsáveis pela 
continuidade das ações das etapas iniciais do 5S. Com um ambiente 
mais limpo, há grandes chances de os funcionários também buscarem 
maior cuidado com o visual e com a saúde pessoal, garantindo ainda 

mais equilíbrio e bom desempenho 
no trabalho. 

Shitsuke: Senso de disciplina 

Quando o quinto e último processo 
do programa 5S está em execução, 
quer dizer que o programa está em 
andamento perfeito. A disciplina, 
que pode ser considerada a chave 
do 5S, existe quando cada um 
exerce seu papel para a melhoria 
do ambiente de trabalho, do 
desempenho e da saúde pessoal, 

sem que ninguém o cobre por isso. 

Por Que Implementar o Programa 5s? 

• Aumento da qualidade do produto ou serviço 

• Aumento da produtividade 
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• Fornece a base necessária para implementar outros programas 
de qualidade 

• Facilita a detecção de erros, objetos fora do lugar e outros 
problemas que precisam de atenção 

• Prevenção de acidentes 

• Melhoria do ambiente de trabalho 

• Melhoria da qualidade de vida 

17 - PDCA 
PDCA é um método mundialmente 
reconhecido como uma ferramenta de 
melhoria contínua composta por 4 
etapas: 

• P (Plan) - Planejamento 

• D (Do) - Execução 

• C (Check) - Verificação 

• A (Act) - Agir 

As etapas do PDCA são cíclicas, ou 
seja, a última etapa se conecta com a 
primeira e assim continuamente até que o resultado esperado com a 
adoção do ciclo seja atingido. Um resultado esperado pode ser um 
objetivo atingido, um problema resolvido, uma meta batida ou até uma 
melhoria contínua implantada em um processo.  

Etapa 1 - Plan (Planejamento) 

O Planejamento é a etapa na qual o que será feito é planejado. Nessa 
etapa o cenário ou problema é analisado e deve ser construído um 
plano contendo os passos que se pretende realizar. Nesta etapa, outras 
ferramentas podem ser acrescentadas ao PDCA para melhorar o 
planejamento das ações. 

Etapa 2 - Do (Execução) 

É a etapa de “pôr as mãos na massa” para executar o que foi planejado. 
É importante ressaltar que é fundamental que o planejamento esteja 
completo e que o que precisa ser feito esteja claro para todos os 
envolvidos. 
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Etapa 3 - Check (Verificação) 

A Verificação é a etapa em que é 
avaliado o que foi feito durante a 
execução, procurando identificar o que 
deu certo e o que deu errado. 
Geralmente, verifica-se se as atividades 
planejadas foram feitas corretamente, se 
o resultado esperado foi atingido e quais 
foram os pontos positivos e negativos na 
execução do plano. 

Nesta etapa, é importante ter definido o 
que será medido (por exemplo, 

indicadores – os quais recomenda-se definir durante a etapa de 
planejamento), assim é possível identificar quais foram os resultados 
positivos e no que ainda é preciso trabalhar para melhorar. 

Etapa 4 - Act (Agir) 

O Atuar/Agir é a etapa que mais requer atenção. Está relacionada a 
agir de acordo com o resultado obtido e observado na etapa de 
verificação.  Sendo assim, pode haver duas situações: o alcance ou não 
do resultado esperado. 

Quando Utilizar? 

O PDCA é uma ferramenta muito versátil que 
pode ser utilizada para os mais diversos fins, 
inclusive em qualquer atividade do dia a dia. 
No contexto empresarial, o PDCA é muito 
utilizado para: 

• Melhoria de processos: organizar e 
melhorar um processo e suas 
atividades. 

• Tratativa de não conformidades: organizar a tratativa de 
não conformidades, evoluindo o processo e consequentemente 
tornando-o mais eficiente. 

• Desenvolvimento de um novo produto: as etapas do PDCA 
podem servir como base para construir um novo produto. 
Utilizando o PDCA durante essa construção, é mais fácil 
considerar o que é preciso para que o produto atenda padrões 
de qualidade. 
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• Implantação de padrões: a utilização do PDCA ajuda na 
padronização efetiva, pois passando por todas as etapas do ciclo 
é possível, ao final, saber se a implantação de um padrão foi 
eficaz ou se é necessário retornar ao início do ciclo e realizar 
mudanças no que havia sido definido 

18 - MASP 
O MASP (Método de Análise e Solução de 
Problemas) é um processo de melhoria que 
apresenta 8 etapas, sendo que cada uma 
delas contribui para a identificação dos 
problemas e na elaboração de ações 
corretivas e preventivas para eliminá-los ou 
minimizá-los. 

Este método auxilia os gerentes na solução 
de problemas, fornecendo subsídios para 
analisá-los e priorizá-los, identificando 

situações que não foram bem definidas e exigem atenção. 

O MASP estabelece rápido controle das situações e planeja o trabalho 
que será realizado, apresentando respostas que ajudam na priorização 
de problemas que exijam atenção e dividindo-os em partes para serem 
analisados. 

O método propõe a seguinte ordem na tratativa de problemas: 

1. Problema: identificar o problema 

2. Observação: analisar as características do problema 

3. Análise: determinar as causas principais 

4. Plano de ação: conceber um plano para eliminar as causas 

5. Ação: agir para eliminar as causas 

6. Verificação: confirmar a eficácia da ação 

7. Padronização: eliminar definitivamente as causas 

8. Conclusão: recapitular as atividades desenvolvidas e planejar 
para o futuro 
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Exemplo de aplicação 

Vejamos um exemplo do MASP em uma tabela orientativa que 
apresenta as etapas e uma descrição do seu funcionamento: 
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MASP ou PDCA ? 

Os dois métodos estão muito relacionados e se utilizados de forma 
integrada podem trazer muitos benefícios. 

O ciclo PDCA é dividido em 4 fases: Planejar (Plan), Fazer (Do), Checar 
(Check), Agir (Act).  

E cada uma das oito etapas do MASP está relacionada a cada uma 
delas. 

E Como os Métodos Estão Relacionados? 

1. A  primeira fase (Planejar) do PDCA 
é quando é feito um planejamento 
envolvendo metas, métodos e objetivos, 
e está relacionada às etapas 1, 2, 3 e 
4 do MASP (Identificação do Problema, 
Observação, Análise e Plano de Ação). 

2. A segunda fase (Fazer) é a etapa 
da execução do plano elaborado, e está 
relacionada à etapa 5 do MASP (Ação). 

3. A terceira fase (Checar) se inicia 
junto com a execução do plano, de modo a analisar os 
resultados o quanto antes. Está relacionada com a etapa 6 do 
MASP (Verificação). 

4. Já a última etapa (Agir) é o momento de consolidar as ações 
que deram certo, corrigir os erros e padronizá-las na 
organização. Está relacionada às etapas 7 e 8 do MASP 
(Padronização e 
Conclusão). 

Enquanto o MASP trata de um 
método sistêmico para reduzir a 
incidência de não conformidades 
através da tomada de ação, o PDCA 
é um método de investigação de 
fatos, causas e efeitos para 
melhorar os processos internos e 
os resultados. 

O MASP certamente pode ser 
utilizado para melhorar não só 



Gestão da Qualidade V5 69 

problemas pontuais da empresa como para orientar a melhoria 
contínua de processos e até mesmo a tratativa de Não conformidades.  

Com disciplina e estruturação, o método poderá trazer grandes 
benefícios e aumentar os resultados dos seus processos.  

19 - 5W2H 
É uma metodologia cuja base são respostas 
para sete perguntas essenciais. Com estas 
respostas em mãos, teremos um mapa de 
atividades que vão ajudar a seguir todos os 
passos relativos a um projeto, de forma a 
tornar a execução muito mais clara e efetiva.  

O 5W2H tem como objetivo principal auxiliar 
no planejamento de ações, pois ele ajuda a 
esclarecer questionamentos, sanar dúvidas 
sobre um problema ou tomar decisões.  

Seu uso traz benefícios como facilidade na 
compreensão de fatos e um melhor 

aproveitamento de informações. Isso acontece pois o 5W2H ajuda a 
obter respostas que clareiam cenários e ajudam a organizar e 
sistematizar ideias. 

A ferramenta funciona como uma espécie de checklist composto por 
sete perguntas específicas e que tem as iniciais de suas palavras-chave 
(em inglês). 

As Perguntas Que Compõem o 5W2H 

WHAT (O que será feito?) – Aqui 
deve-se determinar a intenção do que 
se pretende realizar, ou seja, definir 
e descrever o que será feito de fato. 

Por exemplo: criação de um 
ambiente de descanso e leitura para 
colaboradores. 

WHY (Por que será feito?) – Trata-
se da justificativa para o 
desenvolvimento do que foi 
proposto.  
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Por exemplo: para proporcionar uma 
oportunidade de relaxamento e 
pausa para melhorar a qualidade de 
vida dos colaboradores e 
consequentemente enriquecendo 
suas entregas.  

WHERE (Onde será feito?) – 
Definição do local de realização. Este 
local pode ser físico ou até mesmo 
um departamento ou setor de uma 
empresa.  

Por exemplo: na sala 2 disponível no subsolo da empresa. 

WHEN (Quando será feito?) – O tempo de execução – cronograma 
e prazos para a execução. 

WHO (Por quem será feito?) – Deve-se definir quem ou qual área 
será responsável pela execução do que foi definido. Por mais que uma 
área seja a responsável, uma boa prática é escolher um líder, ou seja, 
alguém que será encarregado de gerenciar a execução do que foi 
proposto. 

HOW (Como será feito?) – Os métodos ou estratégias utilizadas para 
a condução do que foi estabelecido devem ser definidos para que o que 
foi idealizado seja executado da melhor forma. 

HOW MUCH (Quanto custará?) – Definição do custo e investimento 
necessário para a realização do que foi proposto. 

Variações da Ferramenta (5W1H e 5W3H) 

O 5W1H é idêntico ao 5W2H, porém sem a pergunta “How 
much?” (quanto custará?). Essa 
variação se torna interessante em 
casos em que o custo do que foi 
definido é muito baixo ou irrelevante. 

Já o 5W3H inclui a pergunta “How 
many?” (quantos – no sentido de 
quantidade) como um complemento 
extra à ferramenta.  

Essa variação pode ser utilizada em 
cenários onde é importante quantificar outros elementos além de 
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custos, como por exemplo: Quantos equipamentos vou precisar 
substituir? Quantas pessoas serão impactadas? Entre outras. 

Como Fazer o 5W2H? 

O uso do 5W2H pode ser resumido em 3 passos: 

1. Defina no que a metodologia será utilizada, por exemplo: 
projeto, processo etc. 

2. Com o apoio de uma planilha modelo, software, aplicativo ou 
até mesmo de um formulário em papel, tenha em mãos a 
estrutura com as 7 perguntas do 5W2H. 

3. Reflita sobre o assunto e responda todas as perguntas de 
maneira concisa, objetiva e detalhada o suficiente para que 
cada resposta fique compreensível e clara. 

Quando Utilizar o 5W2H? 

Ele pode ser utilizado em qualquer 
atividade, pois seu principal objetivo é 
aprimorar o planejamento de alguma 
coisa. Porém, as atividades mais 
comuns nas quais a ferramenta é 
aplicada são: 

Criação de plano de ação: Um 
exemplo comum do uso de plano de 
ação com a ferramenta 5W2H é na 
tratativa de não conformidades. Após 
identificar a causa raiz de uma não 
conformidade, o 5W2H pode ser 
utilizado sozinho ou em conjunto com 

outras ferramentas para a elaboração de um plano de ação que seja 
efetivo para sanar a causa raiz do problema. 

Definição de um processo ou projeto: A ferramenta auxilia a definir 
quais são as atividades que o processo ou projeto deveriam ter, o 
porquê de cada uma das atividades precisar ser executadas, onde e 
quando devem ser executadas, quem é o responsável pelas atividades 
e pelo processo e como essas atividades devem ser executadas. 

Elaboração do planejamento estratégico: pode ser empregado 
para planejar e guiar ações estratégicas dentro da empresa que 
possibilitem o aumento da competitividade da organização e o alcance 
das metas estabelecidas. 
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20 - Seis Sigma e Matriz Gut 
A metodologia Seis Sigma é 
reconhecida por eliminar as principais 
falhas em um processo e otimizá-lo, 
buscando sempre melhores 
resultados. Já a matriz GUT é uma 
ferramenta utilizada para a 
priorização de tomadas de decisões. 
Por esse motivo, também é conhecida 
como Matriz de Prioridades. 

Consolidada na década de 1980, ela 
vem desde então ajudando empresas 
nos mais diversos segmentos a 
melhorar a sua competitividade e 
produtividade, reduzindo a variação da qualidade na saída de seus 
produtos e serviços.  

Atualmente, também incorpora diversas ferramentas do LEAN em sua 
prática cotidiana. Essa junção é comumente chamada de uma Lean 
Seis Sigma. 

Como Funciona o Seis Sigma? 

O termo Seis Sigma se origina do “Sigma”, 
símbolo que em qualidade significa uma 
medida de variabilidade utilizada para indicar 
quanto dos dados apresentados se inserem 
nos requisitos dos clientes. 

Quanto maior for este sigma, melhores serão 
os produtos ou serviços produzidos. Ou sob outra ótica, menores serão 
os defeitos apresentados por estes produtos e serviços. 

Seis Sigma 

Essa filosofia propõe o trabalho por meio do método DMAIC, que é bem 
semelhante ao PDCA, e o uso de ferramentas estatísticas para 
monitorar e controlar a qualidade do processo.  

O método Seis Sigma é dividido em 5 etapas (DMAIC): 

• Definição: define o que se espera do projeto 

• Medição: obtenção de dados sobre o processo 

• Análise: identificar as causas raízes do problema 
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• Melhoria (Improve): propor uma solução para cada causa raiz 

• Controle: monitorar os resultados alcançados 

Benefícios do Seis Sigma 

 Redução dos custos organizacionais 

 Aumento significativo da qualidade e produtividade de produtos 
e serviços 

 Acréscimo e retenção de clientes e eliminação de atividades que 
não agregam valor 

 Maior envolvimento das equipes de trabalho 

 Mudança cultural benéfica 

 Diminuição da variação dos processos  

Matriz GUT 

O termo GUT, na verdade é um acrônimo que faz referência a: 

• G = Gravidade 

• U = Urgência 

• T = Tendência 
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Gravidade: Representa o impacto do problema para os envolvidos, 
caso ele esteja acontecendo ou venha acontecer.  É o momento de 
analisar o quão grave é (será) o problema ou ação para a empresa, 
processo ou pessoas. 

Urgência: Representa o prazo ou tempo disponível para a resolução 
do problema ou execução da ação.  Quanto mais urgente for, menor 
será o tempo disponível para trabalhar no problema ou ação. 

Tendência: Representa o potencial de crescimento do problema ou 
ação, ou seja, a probabilidade de se agravar com o passar do 
tempo (caso nada seja feito).  

Como Fazer a Matriz Gut? 

De maneira resumida, para aplicar a Matriz GUT, basta construir uma 
tabela listando os itens (problemas, riscos, não conformidades etc.) 
que deseja considerar e avaliar a Gravidade, Urgência e Tendência. 

Depois, basta atribuir notas de 1 a 5 para cada um desses aspectos. 
Por fim, multiplicar as notas de cada aspecto (G x U x T) e na 
sequência, ordenar os itens de forma crescente. Como resultado, uma 
lista priorizada desses itens será gerada. 

Exemplo de Matriz Gut 
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21 – Benchmarking e Brainstorming 

Benchmarking 

 

Benchmarking é uma análise estratégica das melhores práticas usadas 
por empresas do mesmo setor que o seu. 
O Brainstorming (“tempestade de ideias”, em tradução literal) é uma 
técnica que tem como objetivo gerar um grande volume de novas 
ideias. A técnica se baseia em princípios como foco em quantidade, 
ausência de críticas às ideias e combinação de ideias. 

Quando entramos no universo da competição entre empresas, 
o benchmarking é uma ferramenta valiosa que responde aquela 
questão que todos nós fazemos: como estou me saindo em relação à 
concorrência? 

O feedback recebido sobre o que está funcionando ou não no mercado, 
ajuda os executivos a tomarem melhores decisões a fim de 
melhorarem seus resultados e desenvolverem seus negócios. 

Benchmarking, em português, significa ponto de referência. É 
um processo de pesquisa entre empresas do mesmo setor para 
analisar como seus produtos, processos e serviços 
estão desempenhando em relação aos concorrentes. 
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Nesta tarefa de monitoramento do mercado, entram em jogo a análise, 
interpretação, avaliação e mensuração das informações coletadas. 
Para criar uma verdadeira inteligência de mercado, é preciso entender 
o que os dados significam e como podem beneficiar a sua empresa. 

De uma forma geral, cada empresa identifica os fatores que impactam 
a sua performance e depois define métricas para os indicadores-chave 
de performance (KPI’s) da indústria ou mercado em relação a estes 
fatores. 

Eles servirão assim de “benchmark”, ou seja, referência que poderá 
ser usada para desenvolver iniciativas que melhorem a posição da 
empresa ou aumentem a sua fatia de mercado. 

Benefícios do Benchmarking 

 Auditar a abordagem atual das ferramentas utilizadas e 
identificar áreas que carecem de mudanças e melhorias. 

 Descobrir práticas de sucesso de empresas que já têm 
conhecimento estabelecido sobre um determinado assunto. 

 Conhecimento estabelecido sobre um determinado assunto. 

 Identificar novas tendências e sair à frente. 

 Receber novas referências de empresas que atuam no mesmo 
segmento que o seu. 

 Ganhar uma base argumentativa para discutir o curso de novos 
investimentos no futuro. 

 Criar um plano para desenvolver novas estratégias e 
habilidades que colocarão a empresa no rumo do crescimento. 

Brainstorming 

Brainstorming é uma técnica 
para estimular o surgimento de 
soluções criativas. A 
Tempestade de Ideias, em 
português, é feita em uma 
reunião e permite o 
compartilhamento de ideias, 
soluções e insights valiosos 
para a empresa. 

É fundamental que o 
brainstorming envolva um número mais elevado de participantes, de 
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preferência reunindo pessoas ativas na empresa, mas que tragam 
perspectivas diferentes.  

Essa pluralidade de ideias é o pilar da 
técnica. Para que seja bem-sucedido, o 
processo deve focar em quantidade, não em 
qualidade. 

É importante que o brainstorming seja 
completamente livre de críticas. Mesmo as 
ideias que parecem ineficientes devem ser 
levadas em conta, afinal, elas podem ser o 
ponto de partida para a construção de 
pensamentos mais aprofundados. 

 É importante não confundir essa liberdade 
de ideias com a falta de um objetivo claro. É 
crucial que os participantes do processo 

tenham em mente qual problema querem solucionar ou que tipo de 
novidade querem desenvolver. Ao final, as melhores ideias são 
extraídas e convertidas em estratégia. 

De acordo com a teoria do pensamento criativo, a melhor forma de 
chegar a uma ideia brilhante é ter muitas ideias. Assim, mesmo as 
mais absurdas são levadas em conta para, no fim, possibilitar um filtro 
que permita eleger as que se mostram mais apropriadas para lidar com 
o objetivo proposto. 

Organizar uma dinâmica de grupo servirá para possibilitar a aceleração 
do processo criativo.  

Quais São as Vantagens do Brainstorming? 

 A primeira vantagem é o efeito positivo que ela tem 
na produtividade das equipes. 

 Como promove a interação constante e a valorização de todos, 
o processo estimula o trabalho em equipe. Assim, uma 
empresa que investe nesse procedimento vai contar com um 
ambiente de trabalho mais adequado. 

 Os colaboradores envolvidos no brainstorming tendem a ter os 
níveis de efetividade aumentados. Isso acontece devido à 
valorização que eles sentem ao serem envolvidos em uma 
dinâmica que pode decidir os rumos do negócio. A confiança 
gerada por esse fenômeno é fundamental para otimizar 
a comunicação interna.  



78 Gestão da Qualidade V5 

22 - Norma ISO 9001 e o SGQ (Sistema de Gestão 
da Qualidade) 

O Sistema de Gestão da 
Qualidade (SGQ) funciona como 
um instrumento para ajudar o 
gestor a encontrar e corrigir 
processos ineficientes dentro da 
organização. A norma ISO 9001 
é uma forma de documentar a 
cultura da organização, 
permitindo que o negócio cresça 
mantendo a qualidade dos bens 
e serviços prestados. 

O SGQ é uma ferramenta que traz controle e padronização dos 
processos e também permite a medição da eficácia das ações tomadas. 
Tudo com foco na satisfação do cliente e na busca da melhoria contínua 
dos processos. 

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) tem o objetivo de verificar 
todos os processos da empresa e como esses processos podem 
melhorar a qualidade dos produtos e serviços frente aos clientes. 

Nesse sistema, existem princípios e diretrizes da qualidade que são 
aplicados em cada processo do dia a dia da instituição. Por meio das 
ferramentas utilizadas, o gestor poderá verificar os indicadores de 
desempenho da empresa. 

Algumas providências necessárias para a Implementação do Sistema 
de Gestão da Qualidade 

A empresa poderá apenas implementar o Sistema de Gestão da 
Qualidade e melhorar os processos, mas para que o resultado seja 
reconhecido, será necessário que outra empresa especializada em 
auditoria de gestão da qualidade faça esse serviço.  

Obtém-se um certificado da qualidade, isso irá depender da área onde 
a empresa atua, e também, das normas que regem esta área.  

Tipos de certificados válidos: 

 Certificado de acreditação: por exemplo, baseado na norma 
ABNT NBR ISO/IEC 17025, relacionada aos Requisitos Gerais 
para a Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração. 
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 Certificação: a empresa baseia-se na norma NBR ISO 9001, 
ISO 14001, etc. 

Acreditação 

Acreditação é o processo 
pelo qual uma instituição 
ou órgão 
competente atesta a 
competência técnica de 
uma empresa para 
prestar um serviço ou 
fornecer um produto.  

As acreditações são 
voltadas ao atendimento 
de requisitos. Porém, nas 
acreditações existe 
também a avaliação de 
conformidade de requisitos técnicos do processo, de forma muito mais 
aprofundada. 

Ao receber a acreditação ISO IEC 17025 para a área de temperatura, 
por exemplo, o INMETRO está afirmando não só que o laboratório tem 
um sistema de gestão conforme a norma, como também demostrou 
capacidade (competência) técnica para realizar a calibração de 
instrumentos nessa área. 

O INMETRO, na condição de entidade neutra de governo e atuando 
com isenção, transparência e imparcialidade, agrega confiança e 
credibilidade aos produtos com conformidade avaliada, ou seja, que 
ostentam o seu selo. 

O INMETRO, presente em todos os Estados da Federação, acompanha 
o produto no mercado, em particular através de ações de fiscalização, 
realiza verificações de conformidades periódicas (retirada de amostras 
no mercado seguida da realização de ensaios em laboratórios) e 
aperfeiçoa o Programa, sempre que necessário. 

Certificação 

Certificação é um processo em que avalia se uma empresa, produto, 
serviço ou processo está conforme os requisitos que se dispôs a 
entender. Exemplo:  ISO 9001:2015. 
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Acreditação e Certificação 

Enquanto na certificação são avaliados apenas os processos e a gestão 
da organização, na acreditação são realizados testes de capacidade 
técnica, a fim de comprovar que a empresa é capaz de realizar o que 
se dispõe a fazer. 

Norma ISO 9001 

Ao buscar a certificação ISO 
9001:2015, a empresa deverá provar 
que seu sistema de Gestão da 
Qualidade atende aos requisitos 
dispostos nessa norma. Deverá 
apresentar evidências que comprovem 
conformidade às práticas descritas na 
9001:2015. 

A ABNT NBR ISO 9001 é a versão 
brasileira da norma internacional ISO 
9001 que estabelece requisitos para o 
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 
de uma organização. 

Qualquer empresa pública ou privada, 
desde a de grande porte às microempresas podem obter a Certificação 
ISO 9001, independente do seu setor, produto/serviço oferecido. 

Esse documento é um recurso valioso para as empresas que desejam 
comprovar sua capacidade de fornecer produtos e serviços que 
atendem às necessidades de seus clientes. 

A ISO 9001 incorpora o ciclo PDCA. Essa abordagem metodológica 
permite a construção de um processo de planejamento nas 
organizações oportunizando melhorias nas interações, processos, 
produtos e /ou serviços. 

Quais São as Competências Necessárias a Uma 
Organização para Implementar a ISO 9001? 

1. Determinar a competência necessária de pessoas que realizem 
o trabalho sob o seu controle, que afete o desempenho e a 
eficácia do sistema de gestão da qualidade. 

2. Assegurar que essas pessoas sejam competentes, com base em 
educação, treinamento ou experiência apropriados. 
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3. Onde aplicável, tomar ações para adquirir a competência 
necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas. 

4. Reter informação documentada, apropriada como evidência da 
competência. 

Quais São os Benefícios para a Organização com a 
Certificação ISO 9001? 

 Satisfação do seu cliente como foco principal do negócio 

 Conquista de novos negócios e imagem perante o mercado 

 Melhora na organização interna 

 Melhor desempenho do negócio e comercial 

 Economia e redução do desperdício 

 Maior controle do negócio pela direção e acionistas 

 

23 - Norma ISO 14001 e o SGA (Sistema de 
Gestão Ambiental) 

A grande maioria das empresas 
almeja a implantação de um 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
através da norma internacional ISO 
14001. Todas elas desejam 
desfrutar os benefícios 
proporcionados pela sistematização 
da gestão ambiental.  

A partir da década de 70 
principalmente após a Conferência 
das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente em Estocolmo, na qual 
surgiu o conceito de 

“desenvolvimento sustentável”, as empresas que de alguma forma 
provocavam impacto ao meio ambiente, se viram obrigadas a atuarem 
de forma mais amigável possível com a natureza. 

Diante desse cenário surgiram metodologias a fim de tornar o processo 
produtivo mais apaziguador possível ao meio ambiente.  
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O surgimento da sistematização de processos de Gestão Ambiental, foi 
uma das respostas das empresas a este conjunto de pressões, em 
busca de uma industrialização mais sustentável. 

O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) pode ser definido como um 
conjunto de procedimentos para gerir ou administrar uma organização, 
de forma a obter o melhor relacionamento com o meio ambiente.  

O SGA que é estabelecido pela NBR ISO 14001 faz parte de um 
conjunto de normas, a ISO 14000. 

Uma nova variável começou a ser incrementada no mercado, o Meio 
Ambiente. 

As empresas constataram que demonstrar qualidade ambiental é um 
item considerado importante por seus clientes. 

Tripé da Sustentabilidade 

 
A implementação e o uso de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
é utilizada para a prevenção dos danos ambientais em razão dos 
processos produtivos e dos produtos colocados no mercado. 

A empresa também parte em busca de sua certificação com o 
atendimento das diretrizes estabelecidas na norma NBR ISO 14001, e 
com a efetivação deste, pode gerar diversos benefícios à empresa. 

Para a implementação do SGA é necessário que todos os setores da 
empresa estejam alinhados com os objetivos do Sistema, por isso é de 

Pessoas

LucroPlaneta
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extrema importância que em sua elaboração, todos estejam cientes de 
suas obrigações por meio da aplicação da metodologia PDCA (Planejar, 
Executar, Controlar e Agir). 

Esse sistema pode ser aplicado a todos os tipos e portes de 
organizações e adapta-se a diferentes condições geográficas, culturais 
e sociais. 

ISO 14001 

A NBR ISO 14001 tem como objetivo 
estabelecer um padrão de Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA), que 
possa trazer o equilíbrio da proteção 
ambiental e a prevenção da poluição 
advinda da atividade econômica. 

A fim de estabelecer ações para a 
prevenção de poluição, pode-se, 
através do uso de práticas ou 
técnicas, evitar, reduzir ou controlar 
a geração, emissão ou descarga de 
qualquer tipo de poluente ou rejeito, 
para reduzir os impactos ambientais 
adversos. 

O levantamento ambiental e a análise dos aspectos e impactos 
ambientais constituem uma das maiores tarefas na implementação de 
um Sistema de Gestão Ambiental e pode ser realizado por uma equipe 
multidisciplinar, através da análise de riscos ambientais, entrevistas, 
inspeções diretas ou qualquer outra técnica que permita à empresa 
conhecer como é sua interação com o meio ambiente. 

O risco é a avaliação do perigo associado à probabilidade de ocorrência 
de um evento indesejável (incidente ou acidente) e a gravidade de suas 
consequências.  

Em qualquer processo sempre haverá riscos ambientais que são 
óbvios, tanto pela natureza do processo, quanto pelos produtos 
envolvidos.  

Por exemplo, no manuseio de líquidos inflamáveis, há o aspecto 
ambiental de derramamento acidental que leva ao impacto de 
contaminação do solo e da água. 
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Benefícios da Implementação da ISO 14001 

1. Credibilidade e imagem positiva 

Já que essa é uma certificação 
inteiramente ligada à sustentabilidade, 
demonstra que a empresa se preocupa 
com o planeta e com as gerações 
futuras, e que está disposta a fazer o 
que está ao seu alcance para colaborar 
com a qualidade ambiental. 

2. Redução de custos 

O Sistema de Gestão Ambiental, por 
abordar processos, torna-os mais ágeis e produtivos, mostrando que 
quanto mais bem estruturado são os processos, utilizando apenas os 
recursos necessários, mais fácil fica a medição de custos, sabendo 
assim, onde há excesso de gastos que podem ser sanados. 

3. Melhoria contínua 

Sistemas de Gestão com foco em melhoria contínua fazem com que a 
empresa esteja em constante evolução em seus processos, permitindo 
aprimoramento e maior aproveitamento de lições aprendidas ao longo 
do caminho. 

4. Conformidades legais e regulamentares 

Algumas empresas, a partir de seu segmento, precisam estar em 
conformidades com leis ambientais e comprovar isso aos órgãos fiscais. 
Desta forma, a ISO 14001 ajuda empresas que precisam estar dentro 
dos requisitos legais relacionados ao meio ambiente. 

5. Exportação 

A certificação ISO 14001 auxilia empresas a entrarem em processos 
de concorrência internacional e exportação. Em alguns casos, a 
certificação pode ser fator determinante para as chances de exportação 
em novos mercados, principalmente os mais exigentes. 

O sucesso da implantação do sistema de gestão ambiental vai 
depender do comprometimento de todos na organização, inclusive pela 
alta administração, sendo primordial que a direção da organização 
tome a iniciativa para a execução de todas essas medidas. 
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24 - Gestão para a Excelência e o MEG 
Para uma empresa ser excelente no que produz e entrega, ela precisa 
ter um modelo de gestão que seja eficaz para que o reconhecimento 
apareça e a marca consiga chegar ao mesmo patamar das demais 
empresas que apresentam o MEG (Modelo de Excelência de Gestão).  

Uma das coisas mais almejadas por todos os gestores de todas as 
empresas é a excelência em seus processos. Qual gestor ou 
empreendedor não quer que sua empresa seja excelente em tudo que 
produz e entrega?  

MEG 

Para uma empresa ser excelente 
no que produz e entrega, é preciso 
ter um modelo de gestão que seja 
eficaz para que o reconhecimento 
apareça e a marca consiga chegar 
ao mesmo patamar das demais 
empresas que apresentam o que 
chamamos de MEG (Modelo de 
Excelência de Gestão). 

Criado pela Fundação Nacional da 
Qualidade (FNQ), o MEG é uma 
metodologia para a avaliação do 
nível de maturidade 
da gestão das organizações. 

Criada em 1991, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) é um centro 
de referência para melhoria da produtividade das organizações e 
competitividade do Brasil. 

A sua inspiração veio do ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) que significa 
respectivamente planejar, executar, checar e agir. 

Nos anos 2000 foi lançada a primeira versão do Modelo de Excelência 
da Gestão – MEG, genuinamente brasileiro. 

Desde então, o MEG é aperfeiçoado através do Núcleo Técnico de 
Critérios de Excelência da FNQ anualmente. 

Gestão para a Excelência e o MEG 

Considerando que o MEG é uma referência de gestão, ele é um modelo 
extraordinário a seguir.  
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O interessante é a infinidade de organizações que podem adotar essas 
práticas, empresas de todo porte (pequenas, médias e grandes) 
conseguem trabalhar com esse modelo e obter ótimos resultados.  

Desmembrando a sigla MEG, obtemos o nome: Modelo de Excelência 
de Gestão.  

Partindo desta premissa, podemos entender MEG como um modelo que 
é referência no mercado e que consegue atingir diversos padrões de 
empresas.  

Características do MEG 

É um modelo que trabalha pela melhoria 
contínua, exercendo o aprendizado de 
forma constante, ou seja, o MEG é 
considerado como um modelo sistêmico 
de gestão empresarial. 

Considerado como uma referência de 
aprendizado que não precisa de 
prescrição para implementar suas 
práticas, o MEG faz questionamentos que 
“obrigam” o exercício da reflexão em 
relação à gestão que está sendo empregada na organização.  

É um modelo de gestão que faz com que os gestores e líderes estejam 
sempre atentos e com o pensamento focado em novas possibilidades. 
É uma poderosa forma de estimular ideias inovadoras e garantir que 
não haja comodismos ou zonas de conforto tanto para gerenciar o 
negócio quanto para liderar pessoas.  

O MEG possibilita que inúmeras organizações empresariais se adequem 
às suas práticas de gestão e aos conceitos que classificam uma 
empresa na classe mundial.  

O Modelo de Excelência de Gestão tem como objetivo estimular que a 
empresa em questão tenha respostas e resultados através de uma 
gestão elaborada e competitiva. 

Benefícios do Modelo de Excelência de Gestão – MEG 

 A competitividade e a sustentabilidade são estrategicamente 
promovidas dentro da empresa 

 A gestão passa a ter um referencial real e palpável 
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 O aprendizado organizacional se torna mais elaborado e 
eficiente 

 O método avalia e melhora a gestão de forma compreensiva 

 Melhora a compreensão de anseios das partes interessadas 

 Mensura os resultados do negócio de forma objetiva 

 A visão sistêmica dos executivos é exercitada para desenvolver 
habilidades específicas 

 Estimula o comprometimento e a cooperação entre as pessoas 

 Incorpora a cultura da excelência 

 Uniformiza a linguagem e melhora a comunicação gerencial 

 Permite um diagnóstico objetivo e a mensuração do grau de 
maturidade da gestão 

 Enfatiza a integração e o alinhamento sistêmico. 

 Através dessas características e dos benefícios que o MEG nos 
apresenta, é possível entender que a empresa que adota esse 
método possui uma evolução financeira significativa e melhoria 
contínua da qualidade de seus processos. 

 

25 - PNQ (Prêmio Nacional da Qualidade) 
Concedido pela Fundação Nacional da 
Qualidade (FNQ), o Prêmio constitui o 
maior reconhecimento público à 
excelência da gestão das organizações 
com sede no Brasil. O processo visa 
estimular o desenvolvimento do país, 
promover a melhoria da qualidade da 
gestão e o aumento da competitividade 
das organizações. 

O Prêmio Nacional da Qualidade, 
concedido pela Fundação Nacional da 
Qualidade, é realizado anualmente 
desde 1992 e constitui o maior 

reconhecimento público à excelência da gestão das organizações com 
sede no Brasil.  
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A criação do PNQ decorre de um movimento internacional, a partir da 
década de 1980, pelo reconhecimento das empresas que primam pela 
excelência em gestão. 

Prêmio Melhores em Gestão 

A Fundação Nacional da Qualidade remodelou o prêmio e ele passou a 
ser chamado de MELHORES EM GESTÃO.  

Realizado anualmente, o ciclo de avaliação reconhece as organizações 
referências em excelência da gestão no Brasil. O processo visa 
estimular o desenvolvimento do País, promover a melhoria da 
qualidade da gestão e o aumento da competitividade das organizações. 

Com a mudança no nome, o padrão se manteve o mesmo: as 
organizações se inscrevem para o prêmio com base em alguns 
requisitos. Essas candidatas recebem uma  avaliação do MEG por meio 
de avaliadores independentes capacitados pela FNQ. 

Ao final do processo, após a avaliação, as organizações candidatas 
recebem um Diagnóstico de Maturidade da Gestão contendo a 
pontuação global e detalhada de cada critério que permite que as 
candidatas encontrem seus pontos fortes e oportunidades de melhoria. 

Após a avaliação, anualmente, a FNQ escolhe e reconhece as 
organizações de classe mundial com a premiação Melhores em Gestão. 
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Esse reconhecimento visa estimular e apoiar 
essas empresas para o desenvolvimento e 
evolução da sua gestão, através 
dos fundamentos da excelência. 

Além do troféu, a fundação oferece a 
cerimônia de premiação e um jantar de gala 
para as organizações reconhecidas, 
avaliadores, parceiros e patrocinadores. 

Representa um momento singular para o 
empresariado brasileiro, quando as 
empresas líderes em qualidade, 
produtividade, competitividade e gestão são 
devidamente reconhecidas. A cada edição, a 
Fundação comprova o aumento no número 
de adesão de organizações na busca 

contínua da melhoria de seus processos. 

O Prêmio Melhores em Gestão possui quatro objetivos 
principais: 

1. Estimular o desenvolvimento cultural, político, científico, 
tecnológico, econômico e social do Brasil 

2. Fornecer para as organizações um referencial (modelo), visando 
um aperfeiçoamento contínuo 

3. Conceder reconhecimento público e notório à excelência da 
qualidade da gestão para organizações de classe mundial 

4. Divulgar as práticas de gestão bem-sucedidas, com vistas ao 
benchmarking 
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Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1) O que é qualidade? 

 

 

 

 

 

 

2) O que é a Política da qualidade? 

 

 

 

 

3) Fale sobre os objetivos da qualidade. 
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4) Quais são os três agentes da gestão da qualidade? 

 

 

 

 

 

5) Quem é o agente de decisão na gestão da qualidade? 

 

 

 

6) Quais são as características comuns do gerente da qualidade? 

 

 

 

 

7) Quais são algumas ações fundamentais do programa de 
envolvimento de pessoas? 
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8) O que é cultura organizacional? 

 

 

 

 

 

9) Quais são os três pontos da trilogia de Juran? 

 

 

 

 

10) O teórico da qualidade Kaoru Ishikawa desenvolveu qual 
diagrama? 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 

Exercícios referentes às lições de 06 a 10 

1) Quais são os benefícios processuais da normalização? 
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2) O que é Carta de controle? 

 

 

 

 

 

 

3) Qual é o objetivo da Carta de controle? 

 

 

 

 

4) Quais são os benefícios da Carta de controle? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Qual é o outro nome do Histograma? 
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6) O que é um Histograma? 

 

 

 

 

7) O que é um Histograma Platô? 

 

 

 

 

 

8) O que é um Diagrama de Pareto? 

 

 

 

 

 

 

9) O que é digrama de Ishikawa ou espinha de peixe? 
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10) Para que é utilizado o diagrama espinha de peixe? 

 

 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 

Exercícios referentes às lições de 11 a 15 

1) O que é um fluxograma? 

 

 

 

 

 

 

2) O que é um fluxograma de processo simples? 
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3) O que é um diagrama de dispersão? 

 

 

 

 

 

 

4) A dispersão dos pontos, em um diagrama de dispersão, mostra qual 
é a intensidade da correlação. Fale sobre as duas intensidades. 

 

 

 

 

 

 

5) O que é uma correlação nula em um gráfico de dispersão? 

 

 

 

 

 

6) O que é uma folha de verificação? 
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7) Fale sobre o Kanban. 

 

 

 

 

 

 

 

8) Fale sobre o Kaizen. 

 

 

 

 

 

 

9) Qual é o objetivo do QFD? 
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10) Qual é o principal objetivo do FMEA? 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 

Exercícios referentes às lições de 16 a 20 

1) Por que o programa 5S recebeu esse nome? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Fale sobre o senso de utilização. 
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3) Fale sobre o senso de organização. 

 

 

 

 

 

 

4) Por que implantar o programa 5S? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) O que é PDCA? 
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6) Fale a primeira etapa do PDCA. 

 

 

 

 

 

 

 

7) Fale sobre o MASP – Método de Análise e Solução de Problemas. 

 

 

 

 

 

 

8) Quais são os objetivos de se utilizar o MASP? 
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9) Quais é o objetivo do 5W2H? 

 

 

 

 

 

10) O que é a Metodologia Seis Sigma? 

 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 

Exercícios referentes às lições de 21 a 25 

1) O que é Benchmarking? 
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2) Fale sobre o Brainstorming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Quais são as vantagens do Brainstorming? 
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4) O que é SGQ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) O que é Acreditação? 

 

 

 

 

 

6) O que é uma certificação? 

 

 

 

 

 

7) Quais são os benefícios para a organização com a certficação ISO 
9001? 
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8) O que é SGA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) O que é o tripé da sustentabilidade? 

 

 

 

10) Qual é o objetivo da Norma ISO 14001?   
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FIM DA APOSTILA 
Método CGD ® - Todos os direitos reservados. 

Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 
Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem prévia 

autorização. 


