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Ondas da Gestão da Qualidade
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É Importante lembrar da contribuição de Taylor e Henry Ford
com a implantação da linha de montagem como parte do
processo da evolução dos conceitos de qualidade.

Contudo esse modelo entrou em crise devido: ....

Histórico da Gestão da Qualidade
Período Taylorista-Fordista
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Aumento do poder dos sindicatos, que questionavam aspectos
de organização e gestão de produção, tais como:

• Tempo padrão, os ritmos de linha de montagem.
• Recusa dos operários quanto as formas de organização do

trabalho, como a forte pressão de tempo.

Crise do Modelo de Gestão: Período 
Taylorista-Fordista
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• Elevação do nível de instrução, fazendo com que cada vez menos
pessoas se sujeitassem ao trabalho desqualificado das linhas de
montagem.

• Excessiva rigidez do sistema baseado na produção maciça, face à
necessidade de soluções de maior flexibilidade para atender à
crescente diversificação e sofisticação da demanda.

Crise do Modelo de Gestão: Período 
Taylorista-Fordista
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Porém, no período histórico compreendido nas 
primeiras décadas do século XX, tais como: delinear as 

reais necessidades dos clientes e a 
valorização/participação dos trabalhadores  foram 

deixadas em plano secundário. 

Histórico da Gestão da Qualidade
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Revisão PDCA



Método PDCA

O PDCA é utilizado no ambiente organizacional, para manter e melhorar
resultados por meio da identificação, observação e análise de problemas, bem
como para o alcance das metas. Auxilia os gestores e todos os empregados na
tomada de decisão adequada.

É uma forma de orientar a execução de determinada ação de maneira
eficiente e eficaz.
Traduz o conceito de melhoria contínua, implicando em um processo sem
fim.
Em homenagem a W. Edwards Deming o ciclo PDCA é também é
conhecido como ciclo de Deming.



Definição de Método

Método: Palavra de origem grega
Método = Meta + Hodos (Caminho)



Método PDCA
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PDCA para Solução de Problemas



Revisão Diagrama 

Ishikawa
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Também conhecido como Espinha de Peixe
Proposto por Kaoru Ishikawa na década de 60

DIAGRAMA DE ISHIKAWA



DIAGRAMA DE ISHIKAWA de Kaoru Ishikawa

O diagrama de Ishikawa, conhecido como Espinha de Peixe ou Causa e Efeito, é
uma ferramenta da qualidade onde causas são levantadas para se chegar a raiz
de um problema específico, através da análise de todos os fatores que
puderam contribuir para sua geração.

O diagrama leva em conta que toda causa vai produzir um efeito, essas causas
representam hipóteses que precisam ser analisadas e testadas uma a uma, a
fim de comprovar sua veracidade e determinar o grau de influência ou
impacto sobre a situação em análise.

Na prática, é uma ferramenta muito utilizada para realizar análise de causa em
avaliação de não conformidades. Vejamos um exemplo.



EFEITO
Produto 

com defeito

Máquina Pessoal
Falta de 

manutenção

Falta de 
treinamento

Jornada e 
excessiva

Falta de 
controle

Método Materiais Matéria prima 
com defeito

Ferramenta 
sem corte

Conversas 
paralelasEquipamento 

obsoleto

CAUSAS

CAUSAS
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Revisão 

Brainstorming



BRAINSTORMING



BRAINSTORMING

Brainstorming (“tempestade cerebral”) (Tempestade de ideias)

é uma técnica de criatividade em grupo, na qual ele busca a

geração de ideias que, isoladamente ou associadas, estimulem

novas ideias e subsídios direcionados à solução parcial ou total

de um problema.
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A técnica de brainstorming tem várias 

aplicações,

Desenvolvimento de novos produtos - obter ideias para novos
produtos e efetuar melhoramentos aos produtos existentes.

Publicidade - desenvolver ideias para campanhas de publicidade.
Resolução de problemas - consequências, soluções alternativas,
análise de impacto, avaliação.

Gestão de processos - encontrar formas de melhorar os processos
comerciais e de produção.
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Gestão de projetos - identificar objetivos dos clientes, riscos,
entregas, pacotes de trabalho, recursos, tarefas e
responsabilidades.

Formação de equipes - geração de partilha e discussão de ideias
enquanto se estimulam os participantes a raciocinar e a
criar: criatividade em equipe

A técnica de brainstorming tem várias 

aplicações,
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Todas as organizações precisam submeter-se a 

mudanças. 

Constante melhoria de seus produtos e serviços

Satisfação do cliente

Visa facilitar a produção de soluções originais e possui 

duas fases principais a produção de ideias seguida 

da avaliação das ideias propostas.
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Brainstorming é uma ferramenta para geração de
novas ideias, conceitos e soluções para qualquer
assunto ou tópico num ambiente livre de críticas e
de restrições à imaginação
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Revisão 5W2H
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5W e 2H é uma ferramenta que auxilia a
elaboração de plano de ação qualquer.

O Plano de ação pode ser:

• Solução de um problema qualquer.

• Verificação da solução de um problema.

• Um planejamento de um projeto.
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Durante a elaboração do plano de ação, 

perguntar:

O QUE (WHAT) ?

Procure identificar a ação.
No texto geralmente é utilizado verbos
do tipo: IMPLANTAR, REGISTRAR,
MODIFICAR, CRIAR, PROJETAR.

POR QUE (WHY) ? Procure entender o motivo da ação.

QUEM (WHO) ? Procure identificar os responsáveis pela 
operação da ação. ( Alocar o recurso / Envolvimento)
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Durante a elaboração do plano de ação, 

perguntar:
QUANDO (WHEN) ?

Procure entender o momento que irá ocorrer a ação. 
(Prazo acordado )

ONDE (WHERE) ?
Procure identificar o local que irá ocorrer a ação. 
(dentro ou fora da empresa)

COMO (HOW) ? Procure entender como a ação irá se desenvolver. 

QUANTO CUSTOU
(HOW MUCH) ?

Procure identificar os custos da ação e
usa viabilidade. (recurso alocado)



Revisão Fluxograma



• O fluxograma é o início da padronização.
• Deve ser feito um fluxograma para cada produto, explicitando os processos.
• Deve-se começar pelos produtos prioritários.
• O fluxograma deve refletir a situação real, e não aquela que o gerente

imagina ou acredita ser a ideal. Deve-se ir ao local real, conversar com as
pessoas e verificar a situação real.

• Quando o fluxograma estiver pronto deve ser criticado avaliando:
o processo é necessário?
cada etapa do processo é necessária?
é possível simplificar?
é possível adotar novas tecnologias no todo ou em parte?
o que é possível centralizar ou descentralizar?
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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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Um fluxograma é 
uma sequência 

lógica de  
procedimentos inter-

relacionados cujo  
objetivo é orientar a 

execução de uma 
tarefa  ou atividade.
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Revisão Gestão por 

Processos
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É a estrutura tradicional,
organizada em departamentos e
setores. O trabalho é distribuído
entre as áreas, de forma que cada
setor ou departamento faz a sua
parte.

Há gerentes e chefes de
departamentos e setores. Não há
pessoas responsáveis por
processos. O sistema de trabalho
funciona com um formato vertical,
ou seja, seguindo as linhas de
autoridade da organização (Diretor
– Gerente – Supervisor –
Encarregado – Auxiliar) e
realizando partes de processos.
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A maioria dos processos
empresariais não é executada
em somente um departamento
ou setor.

Na gestão por processos, há uma
visão horizontal dos trabalhos,
procurando dar um sentido de
conjunto aos processos e organizar a
sua execução da melhor forma. Em
geral a estrutura organizacional
formal funciona como barreira para a
gestão por processos. Isso deve ser
compreendido e administrado.
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“A estrutura do processo pode ser distinguida das versões mais
hierárquicas e verticais da estrutura.

Enquanto a estrutura hierárquica é, tipicamente, uma visão
fragmentária e estanque das responsabilidades e das relações de
subordinação, a estrutura de processos é uma visão dinâmica da
forma pela qual a organização produz valor.”
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É uma sequência de ações (atividades, funções

ou tarefas) que visam a realização de um

trabalho que agregue valor a um produto ou

serviço

Processo - Conceito 
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Processo: Escovar os dentes

Escovar os

Dentes

SAÍDA

Dentes

Higienizados

ENTRADA

Água

Escova

Creme dental

Pessoa - Agente
Agregação de valor

Dentes protegidos contra a cárie

Agregação de Valor aos Processos
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“As necessidades dos clientes devem ser transformadas em requisitos dos 

processos”

Processo de

Estoque

Processo de

Preparação
Vendedor Cliente

(Com necessidades

e expectativas)

• Revisão Técnica

• Lavagem

• Polimento

• Abastecimento, etc.

Processo de

Vendas

• Requisito:

Entrega do Carro ao

cliente (Prazo)

Gerenciamento de Processos
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O macroprocesso divide-se
em processos e estes por sua
vez em sub-processos os
quais são subdivididos em
atividades, por estas são
divididas e tarefas.
Assim processos referem-se a

tudo que ocorre na
empresa?
Correto? Sim!

Árvore de Processos



PROCESSOS

Agregam valor ao Produto ou Serviço
• A intervenção em um hospital

Não agregam valor, mas são indispensáveis
•Emissão de documentos internos

Não agregam valor e são dispensáveis 
•Excesso de estoques

•Duplicata de processos

Tipos de Processos
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PROCESSO

Entradas Saídas

Produtos/Serviços

Equipamentos
Métodos Recursos Materiais

Recursos Humanos

Recursos Tecnológicos
Informação e Conhecimento

Materiais/Informações
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Análise do Processo: Funções Envolvidas 
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Revisão Gestão Qualidade / 

Processos

Conceitos observados nas 

atividades complementares



Boas práticas de produção (fabricação) podem ser 
divididas em:

• Fábrica e imediações; 
• Limpeza e sanitização; 
• Equipamentos e utensílios; 
• Processos e controles; 
• Pessoal; 
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Os PPHO preconizados pelo FDA (Food and Drug Administration)
constituíam, a referência para o controle de procedimentos de
higiene. A Anvisa por meio da resolução nº 275/02(MS) criou e
instituiu no Brasil os Procedimentos Operacionais Padronizados - POP
que vão além do controle da higiene, porém, não descaracterizam os
PPHO, que continuam sendo recomendados pelo MAPA:
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• Higiene das superfícies de contato com o produto. 
• Prevenção da contaminação cruzada. 
• Higiene pessoal dos colaboradores. 
• Proteção contra contaminação do produto.
• Potabilidade  da água
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Sobre Procedimento escrito de forma objetiva que
estabelece instruções sequenciais para a realização de
operações rotineiras e específicas na produção,
armazenamento e transporte de alimentos:
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• Manutenção esporádica e calibração de equipamentos.
• Higienização das instalações, equipamentos, móveis e

utensílios.
• Controle da portabilidade da água.
• Higiene e saúde dos manipuladores.
• Manejo dos resíduos.
• Manutenção esporádica e calibração de equipamentos.
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Com relação Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle –
APPCC, temo:

O sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle foi
desenvolvido para que todos os países exportadores apresentem
aos importadores suas condições de qualificação básica de todos
os seus produtos.
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São objetivos no sistema de qualidade geral:

• Abranger os principais processos que têm impacto na satisfação
e requisitos dos clientes. Ex.: reduzir rejeições e/ou retrabalhos,
pontualidade de entregas, reduzir reclamações de clientes, etc.;

• Ter uma consistência com a política da qualidade;
• Ter indicadores que permitam mensurar e avaliar o

atendimento ou não desses objetivos;
• Assegurar a disponibilidades dos recursos necessários.
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