
PROFESSOR: APOENA AMORIM

CONTEÚDO: AULA 04- FERRAMENTAS DE 

QUALIDADE

DATA: 19.11.2018



Correção da 
atividade

2



1. Defina qualidade.

2. O que é qualidade total?

3. O que é gestão da qualidade total?

4. Quais foram as fases por que passou a gestão da qualidade no mundo?

5. Quais são as principais características da gestão da qualidade em alimentos?

6. Como funcionam os acordos internacionais que se referem à qualidade dos
alimentos?

7. O que é e qual é o papel do Codex Alimentarius?
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AULA 4 –
FERRAMENTAS DA 

QUALIDADE
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ObjetivOs

 Compreender o que são as ferramentas da qualidade.
 Identificar as principais ferramentas da qualidade de utilização

na gestão de usinas sucroalcooleiras.
 Reconhecer as principais características e utilidades das

ferramentas da qualidade.
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4.1 As ferrAmentAs dA quAlidAde

 Somente duas décadas atrás qualidade era um diferencial para as
empresas; as que tinham qualidade dominavam o mercado em
detrimento das concorrentes com baixa qualidade que lutavam
muito para se manterem nesse mercado.

 Com o advento da globalização, a concorrência tornou-se cada
vez mais acirrada. Ela deixou de ser local e se tornou mundial.

 O concorrente não está mais na esquina. O concorrente está
em qualquer parte do mundo.
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Com isso, a empresa que quiser sobreviver no mercado, deve ser competente
em termos de qualidade. Então, hoje a qualidade deixou de ser um
diferencial e passou a ser uma obrigação, uma condição básica para se
manter no mercado.

A qualidade não deve mais ser concebida como um ato isolado ou
“departamento específico”, mas como uma concepção de pensamento e
atitude a ser praticada em todos os processos organizacionais.

A qualidade não é mais somente uma questão de técnica, é uma questão de
princípios que renovam o pensamento organizacional por meio dos
indivíduos.
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É importante que os executivos, gestores e líderes das organizações utilizem técni-
cas e ferramentas da qualidade para auxiliá-los na incansável busca da excelência.

Ferramentas da qualidade são técnicas que se podem utilizar com a finalidade de
definir, mensurar, analisar e propor soluções para problemas que eventualmente
são encontrados e interferem no bom desempenho dos processos de trabalho.

As ferramentas da qualidade foram estruturadas, principalmente, a partir da
década de 50, com base em conceitos e práticas existentes. Desde então, o uso das
ferramentas tem sido de grande valia para os sistemas de gestão, sendo um
conjunto de ferramentas estatísticas de uso consagrado para melhoria de
produtos, serviços e processos
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4.2 fluxOgrAmA

O fluxograma tem como finalidade identificar o caminho real e
ideal para um produto ou serviço com o objetivo de reconhecer
os desvios. É uma ilustração sequencial de todas as etapas de um
processo, mostrando como cada etapa é relacionada. Utiliza
símbolos facilmente reconhecidos para denotar os diferentes
tipos de operações em um processo.
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https://www.youtube.com/watch?v=gptPQXkGlwc
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4.3 diAgrAmA de ishikAwA
O diagrama de Ishikawa ou diagrama de causa e efeito ou ainda diagrama espinha de
peixe tem como finalidade explorar e indicar todas as causas possíveis de uma
condição ou um problema específico. O diagrama de causa e efeito foi desenvolvido
para representar a relação entre o efeito e todas as possibilidades de causa que podem
contribuir para esse efeito.

Foi desenvolvido por Kaoru Ishikawa, da Universidade de Tóquio, em 1943, onde foi
utilizado para explicar para o grupo de engenheiros da Kawasaki Steel Works como
vários fatores podem ser ordenados e relacionados.
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As causas de um problema podem ser agrupadas, a partir do
conceito dos 6M, como decorrentes de falhas em materiais,
métodos, mão de obra, máquinas, meio ambiente, medidas. O uso
dos 6M pode ajudar a identificar as causas de um problema e
servir como uma estrutura inicial para facilitar o raciocínio na sua
análise.
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Existem outras formas de agrupamento. Por exemplo, num programa de
melhoria da qualidade para matéria-prima na indústria sucroalcooleira as
causas do aumento da quantidade de terra aderida na cana-de-açúcar que é
levada para a indústria foram agrupadas segundo a Figura 4.5.
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