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MELHORIA 
CONTÍNUA

Ferramentas e Metodologias Ferramentas e Metodologias 
para o Controlo da Qualidadepara o Controlo da Qualidade

e Melhoria Conte Melhoria Contíínuanua
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Ferramentas e Metodologias para o 
Controlo e Melhorias da Qualidade

Um indicador de qualidadeUm indicador de qualidade para cumprir a sua missão, 
deve:

- Definir de forma precisa a natureza das necessidades do 
cliente e a sua insatisfação

- Ser significativo

- Ser motivante

- Ser fácil de implantar e de acompanhar

(Collette 1989)
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Avaliação do nível de Qualidade

Indicadores de GestãoIndicadores de Gestão
Centrados na eficiência económica e 

comercial
- Quanto produziu o nosso serviço?
- Em quanto tempo?
- Com que meios?
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Avaliação do nível de Qualidade

Indicadores de Qualidade

1- Ligados ao grau de satisfação do cliente
-Quantos são os clientes satisfeitos?
-Quantos são os clientes insatisfeitos?

2- Centrados sob valores visíveis pelos clientes
-Quais são os domínios da satisfação?
-Quais são os domínios de não satisfação?
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Indicadores de Qualidade
- O processo está identificado e adequadamente 

definido?
- As responsabilidades encontram-se atribuídas?
- Os procedimentos estão implementados e são 

mantidos?
- O processo é eficaz relativamente aos 

resultados esperados?
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Equipas de Projecto de Melhoria da 
Qualidade -EPMQ

Servem para analisar problemas e 
apresentar soluções que visam, melhorar 
e satisfazer as necessidades dos clientes

A sua composição é de entre 6 a 8 
membros e utilizam técnicas para facilitar 
a produção de ideias em Gestão da 
Qualidade – uma  das técnicas o 
“BrainstormingBrainstorming ”
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BrainStorming ou Tempestade de 
Ideias

Ferramenta que, utilizando a interacção de 
um grupo de pessoas, serve para gerar 
uma grande quantidade de ideias num 
curto intervalo de tempo
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BrainStorming

Por quê utilizar
�Para produzir muitas ideias diferentes num 

curto intervalo de tempo;
�Para gerar ideias criativas;
�Para aumentar a cumplicidade nos membros 

do grupo;
�Para estimular e obter ideias de fontes 

distintas.
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BrainStorming

Quando utilizar
�Na identificação de oportunidades de 

melhoria;
�Na identificação de causas. Exemplo: 

diagrama causa-efeito, AMFE, etc.
�Na identificação dos intervenientes de um 

processo;
�Na identificação de problemas de um 

processo;
�Na identificação de fontes de variação. 
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BrainStorming

Como utilizar
�Estude bem o tema da discussão. O ideal é que 

o tema se encontre sob a forma de pergunta simples: 
Por quê? Como? O quê?;

�Assegure-se que todos os membros do grupo 
entenderam perfeitamente o tema sobre o 
qual se vai realizar a tempestade de ideias;

�Dê algum tempo ao grupo após apresentar o 
tema para discussão;

�Convide todos os membros do grupo a 
apresentar as suas ideias em voz alta;
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BrainStorming

Outras considerações
�Esta ferramenta tem como objectivo pôr as 

pessoas a pensar sobre um problema, tentar 
arranjar uma lista variada de possibilidades 
que se utilizará como ponto de partida;

�Não seja crítico. Os risos, os comentários  
irónicos, etc. podem levar a que os membros 
do grupo analisem bem as ideias antes de as 
expor, o que terá consequências na 
criatividade;
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FERRAMENTAS E TFERRAMENTAS E T ÉÉCNICAS USADAS CNICAS USADAS 
PARA A GESTÃO DA QUALIDADEPARA A GESTÃO DA QUALIDADE

- Mapa de Registos ou Análise de Dados (“Cheeck
Sheet”)

-Histograma
-Diagramas de Pareto
-Diagramas de Causa-Efeito (kaoru Ishikawa)
-Diagramas de Dispersão
-Fluxogramas
-Cartas (Gráficos) de Controlo
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Objectivos da Ferramentas da 
Qualidade

-Desenvolvimento de novas ideias
-Análise dos processos
-Análise das causas
-Planeamento
-Avaliação
-Recolha de dados
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Técnicas ao Serviço da 
Qualidade

ACTIVIDADEACTIVIDADE INSTRUMENTOINSTRUMENTO

Recolha de dados Folha de colheita de dados

Interpretar dados Histograma

Estudar relações causa-
efeito

Diagrama causa-efeito

Fixar prioridades Diagrama de Pareto

Determinar a correlação Diagrama de Correlacção

Controlo do processo Gráfico de Controlo
Fluxograma
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Registo e Análise de Dados

É simplesmente um formulário, fácil de entender, cujo 
preenchimento permite responder à seguinte 
questão: “Quantas vezes certos acontecimentos se Quantas vezes certos acontecimentos se 
verificamverificam?”

AdequadoAdequado : Quando é necessário recolher dados com o 
objectivo de começar a detectar padrões de 
comportamento.

RecomendaRecomenda ççõesões : Garanta que todas as 
observações/amostras são o mais possível 
aleatórias;

O processo de amostragem deve ser eficiente de forma 
a que haja tempo de o realizar
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Registo e Análise de Dados

Há sempre um formulário (folha de colheita de 
dados), no qual um conjunto de dados pode ser 
sistematicamente registado de maneira 
ordenada e uniforme, permitindo rápida 
interpretação de resultados.

Utilizada para colheita de dados visando identificar 
e Quantificar problemas ou oportunidades de 
melhoria. 

Ajudar a transformar “opiniões” em “factos”
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Exemplo de Folha de Registo de 
Defeitos

Defeito
Mês

Janeiro Fevereir
o

Março Total

A IIII III IIII 11

B II I III 6

C IIIII II IIIII IIIII I 18

Total 13 9 13 35
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Usar as folhas de verificação para:

-Tornar os dados fáceis de obter e de utilizar
-Dispor os dados de uma forma organizada
-Verificar a distribuição do processo: colheita de dados de 

amostra
-Verificar problemas: saber que tipo de problema a qual a 

sua frequência
-Verificar as causas dos problemas
-Investigar aspectos do problema. Determinar o período 

em que ocorre o problema
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Histograma

Representação gráfica de uma distribuição 
de frequência ou série de distribuições 
quantitativas por meio de rectângulos 
justapostos, onde a largura da barra 
representa o intervalo de classe da 
variável e a altura corresponde à
frequência de ocorrência daquele valor
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Histograma

É muito útil na representação gráfica da 
frequência com que certos 
acontecimentos se verificam

O número de classes determina a forma 
como o padrão de comportamentos se 
torna visível
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Histograma
Análise

�Tendência central: os dados agrupados 
mostram estar à volta de um determinado 
valor. Em distribuições simétricas este valor 
central será, aproximadamente, o valor médio 
desses dados.

�Variabilidade: se o histograma é mais “aberto”
os dados apresentam uma maior 
variabilidade, caso contrário os dados 
apresentam uma menor variabilidade;

�Forma: simetria, nº picos, características das 
barras do gráfico. 
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Histograma  - Tabela de 
Frequências

� Agrupamento dos dados por classes, 
determinando a frequência absoluta por 
classe (fai);

� Determinação do ponto médio de cada 
classe (mi);

� Construção de uma tabela do tipo:
Classe mi fai fri Fri
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Histograma

1. Tendência central – à volta de que 
valores estão os dados agrupados
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Histograma

Forma de sino Bimodal
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Histograma

2. Variabilidade – a dispersão dos dados 
relativamente ao valor central
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Histograma
3. Forma – simetria, um ou mais picos, 

características das barras.
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Histograma

Uniforme Truncado
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Histograma

� Outras considerações
�Ferramenta muito visual;
�Sensível e poderosa;
�Resumo de forma rápida grande quantidade 

de informação;
�Não pode avaliar a estabilidade dos 

processos;
�Não é sensível à variável tempo;
�Necessita de uma grande quantidade de 

dados para poder ser conclusiva;
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Diagrama de Pareto
É um método gráfico de representação de dados por 

ordem de grandeza, importância e prioridade.
Pareto afirma que 80% das dificuldades vêm de 20% dos 

problemas.
É uma abordagem estatística usada em classificações de 

causas atribuíveis a defeitos, custos, etc., de acordo 
com a frequência de ocorrência.

Demonstra que, em muitos casos, a maioria das não-
conformidades e os seus custos são originados de um 
número relativamente pequeno de causas
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Diagrama de Pareto

�Registar as categorias da esquerda para a 
direita, no eixo horizontal por ordem 
decrescente de frequência ou custo. Se 
houver categorias com muito menos 
ocorrências que as restantes, podem 
agrupar-se na categoria “outros” que se 
situará na extrema direita do eixo horizontal;

�Classificar, em função das frequências 
acumuladas, as categorias por conjuntos com 
diferentes prioridades de intervenção (A, B e 
C).
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Diagrama de Pareto
Este diagrama está baseado no princípio de 

Pareto: 80% dos problemas provêm de 20% 
das causas;

32

Diagrama de Pareto
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Diagrama de Causa e efeito
(Ishikawa ou espinha de peixe)

Técnica visual que interliga os resultados (efeitos) 
com os factores (causas), propiciando uma 
visualização prática das variáveis (causas-
raízes), que afetam um processo analisado ou 
um problema. As causas são divididas em 
“famílias”.

Têm o objectivo de representar a relação entre 
certos “efeitos” e todas as possíveis “causas”
que o influenciam
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Diagrama de Causa e Efeito

�Distribuir as causas por categorias principais. 
Exemplo:
� Processo produtivo: mão de obra, meio ambiente, 

métodos, metrologia, máquinas e materiais;
� Administração: mão de obra, meio ambiente, 

políticas e procedimentos;

�Cada causa poderá ter uma ou mais sub-
causas relacionadas;
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Diagrama de Causa e Efeito
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Diagrama de Dispersão
“ O diagrama de dispersão permite 

identificar o grau de relacionamento entre 
duas variáveis consideradas numa 
análise, ou seja, é útil para estabelecer 
associações, se existir, entre dois 
parâmetros ou dois factores” Oakland
(1994)
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Diagrama de Dispersão
Usado para estudar a existência de uma possível 

relação entre variáveis
Quando é necessário representar o que acontece 

com uma variável, quando a outra variável 
muda, com o objectivo de testar a teoria de que 
as duas variáveis estão relacionadas

Uma relação negativa é tão importante como uma 
relação positiva

X está Relacionado com Y
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Diagrama de Dispersão
Como utilizar

-Recolher os dados correspondentes às duas 
variáveis sobre as quais se suspeita haver 
relação;

-Traçar os eixos horizontal e vertical do 
diagrama de dispersão;

-Atribuir nomes aos eixos. A variável que é
considerada como possível “causa” é colocada 
no eixo horizontal e a variável “efeito” é
colocada no eixo vertical. Exemplo de causa : 
atraso no trabalho. Exemplo de efeito : índice 
de erros 

-Representar graficamente os pares de dados 
no diagrama.
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Diagrama de Dispersão

Interpretação
�O agregado dos pontos e a sua direcção dá-

nos informação sobre o tipo de relação 
existente e a força dessa relação. Caso o 
aumento de uma variável tenha como 
consequência o aumento da outra, temos uma 
correlação positiva; caso contrário (o aumento 
de uma variável provocar a diminuição da 
outra) temos uma correlação negativa. Quanto 
mais se aproximar o conjunto de pontos a 
uma linha, mais forte será a correlação entre 
as duas variáveis.
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Diagrama de Dispersão

Sem correlação
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Diagrama de Dispersão

Possível correlação Correlação positiva
positiva
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Diagrama de Dispersão

Possível correlação Correlação negativa
negativa
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Fluxograma
Ferramenta gráfica que representa as diferentes 

etapas de um processo por ordem sequencial. 
Permite descrever qualquer tipo de processo: 
fabrico, gestão, administrativo, serviço...

Usado quando é necessário identificar o caminho 
real ou ideal que um produto ou serviço segue 
com o objectivo de identificar desvios
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Fluxograma
Por quê utilizar

-Para melhorar o entendimento de todos de um 
processo

-Para standardizar o documentar os processos
-Para identificar fontes de variação dos 

processos
-Para gerar ideias face à melhoria dos 

processos
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Fluxograma

Como utilizar
-Definir o processo que se deseja representar. 

Escreva-o por escrito num cartão e coloque-o 
na parte superior da superfície de trabalho;

-Discutir e acordar quais as fronteiras do 
processo:
� Onde começa;
� O que inclui;
� Onde termina.

E o nível de detalhe;
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Fluxograma

Símbolo Significado Exemplo

Processo Desenhar uma 
peça

Decisão Aceitar?

Inspecção Auditoria

Atraso Aguarda 
assinatura

Terminador Passar recibo

Direcção do fluxo
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Fluxograma
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Cartas (gráficos) de Controlo
O principal objectivo é a detecção rápida de 

ocorrências das causas especiais e de 
desvios. De forma a que as respectivas 
acções correctivas possam ser 
implementadas antes de se produzirem 
mais unidades não conformes
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Cartas (gráficos) de Controlo
Uma carta de controlo é um gráfico com 

linhas limites para mostrar o intervalo 
aceitável da qualidade. É bastante útil 
para detectar situações anormais em 
processos de produção. São usadas para 
ilustrar ao longo do tempo os resultados 
observados e determinar, se um processo 
está próximo à média ou entre os limites 
de controlo superior e inferior
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Ferramentas/metodologias
� Benchmarking
� Análise de Valor
� Análise Modal de Falhas e Efeitos 

(AMFE)
� Desdobramento da Função Qualidade 

(QFD)
� Desenho de Experiências e Métodos 

Taguchi
� Controlo estatístico do processo
� Seis Sigma
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Trabalho de Grupo
� Necessidade de dar autonomia e 

responsabilizar equipas de trabalho

� Formação de equipas pluridisciplinares 
para gestão e melhoria contínua de 
processos-chave


