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RESUMO 

 

No ramo empresarial, o Planejamento e Controle da Qualidade possui um papel 
fundamental para a sustentabilidade e competitividade no mercado, pois traz 
benefícios em todos os setores da organização, através da padronização e otimização 
dos processos atrelados a ela. Para isso, se torna necessária a aplicação de métodos 
e ferramentas, a fim de tornar a otimização de processos bem executada, assim tendo 
um bom resultado no serviço/produto final. Esta pesquisa teve por objetivo conhecer 
os métodos e ferramentas do Planejamento e Controle da Qualidade que são 
referências no meio acadêmico, e também difundidas e utilizadas em diversas 
organizações, as quais foram encontradas através da revisão bibliográfica por meio 
de livros e artigos científicos. Para desenvolvimento deste trabalho utilizou-se livros e 
artigos científicos do período de 10 anos atrás até os dias atuais, encontrados no 
Google Acadêmico, SciELO, ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia de 
Produção), Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP e Instituto INOVARSE. 
A maior parte do conteúdo retirado desses artigos se remete as ferramentas utilizadas 
no Planejamento e Controle da Qualidade, tais como: Just-in-Time, 5S e as Sete 
Ferramentas da Qualidade. Os métodos e ferramentas utilizadas, quando efetuadas 
de maneira adequada, geram a padronização e otimização de processos, gerando 
menos desperdícios e utilizando melhor os ativos da empresa. 
 

Palavras-chave: Planejamento. Controle da Qualidade. Métodos. Ferramentas. 

Otimização.    

 

  



COSTA, Felipe de M. A. Quality Planning and Control: Study of the Relevance of 
Planning and Quality Control in Organizations. 2020. Number Sheets. Course 
Completion Work (Graduation in Production Engineering) – Anhanguera College of 
Niteroi, Niteroi, 2020.  

ABSTRACT 

In the business sector, Quality Planning and Control plays a fundamental role for 
sustainability and competitiveness in the market, as it brings benefits in all sectors of 
the organization, through the standardization and optimization of the processes 
linked to it. For this, it is necessary to apply methods and tools in order to make the 
optimization of processes well executed, thus having a good result in the service / 
final product. This research aimed to know the methods and tools of Planning and 
Quality Control that are references in the academic environment, and also 
disseminated and used in several organizations, which were found through 
bibliographic review through books and scientific articles. For the development of this 
work, books and scientific articles from 10 years ago to the present day, found in 
Google Scholar, SciELO, ABEPRO (Brazilian Association of Production Engineering), 
USP Digital Library of Theses and Dissertations and INOVARSE Institute were used . 
Most of the content taken from these articles refers to the tools used in Planning and 
Quality Control, such as: Just-in-Time, 5S and the Seven Quality Tools. The methods 
and tools used, when properly carried out, generate the standardization and 
optimization of processes, generating less waste and making better use of the 
company's assets. 
 

Keywords: Planning. Quality Control. Methods. Tools. Optimization. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Desde o início da indústria, a quantidade de itens produzidos pelas fábricas 

cresce de forma acelerada, então se faz necessário ter um bom planejamento e de 

forma abrangente, e ter um controle sobre toda essa produção, fazendo-se necessária 

a utilização de ferramentas que passaram por evoluções no decorrer de todo esse 

período. 

Sendo uma metodologia bem difundida e com uma abrangente área de 

atuação, é de suma importância o entendimento teórico do Planejamento e Controle 

da Qualidade, tanto quanto suas vantagens e limitações, aumentando o conhecimento 

e ampliando a capacidade como engenheiro de observar e entender conceitos novos 

e artigos por uma perspectiva diferente e objetiva, contribuindo para pesquisas 

futuras. 

A evolução das organizações transformou a sociedade, trazendo avanços de 

variadas características, sempre atualizando a forma de trabalho dos funcionários e 

de como gerir os processos das instituições, buscando uma otimização do 

serviço/produção prestado. O planejamento e o controle da qualidade são 

fundamentais e de suma importância para manter uma boa produção de uma 

empresa, e são exigidos no cenário atual do mercado com alta concorrência e são 

feitos através de algumas ferramentas. Portanto, qual a influência do Planejamento e 

Controle da Qualidade na otimização das organizações? 

Este trabalho teve como objetivo analisar a influência do controle de qualidade 

e suas ferramentas na otimização dos processos organizacionais. Dentre os objetivos 

específicos desse Trabalho de Conclusão de Curso, pode-se citar: explanar o conceito 

de Planejamento e Controle da Qualidade, descrever as principais ferramentas 

utilizadas pelo Controle da Qualidade e relatar a padronização e otimização de 

processos. 

A pesquisa foi elaborada por meio de revisão bibliográfica, sendo uma pesquisa 

descritiva. O embasamento teórico submetido para a construção do Trabalho de 

Conclusão de Curso foi feito por meio de pesquisas na Internet, como: Google 

Acadêmico, SciELO, ABEPRO, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP e 

Instituto INOVARSE, os quais contemplam artigos científicos datados do ano de 2010 
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até os dias atuais. As palavras-chaves utilizadas foram: planejamento, controle da 

qualidade, ferramentas utilizadas no controle da qualidade. 
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2. CONCEITO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE 
 

Este capítulo tem por objetivo explanar o conceito de Planejamento e Controle 

da Qualidade, mostrando sua evolução no decorrer do tempo e a sua importância 

dentro das organizações. Baseando-se nisso, pôde ser feito o estudo através de 

referências bibliográficas, as quais são abordadas no decorrer deste tópico. 

A palavra “qualidade” tem origem do latim qualitas ou qualitatem, que tem como 

base a palavra qualis, que significa “de que natureza”, propriedade ou condição 

natural das pessoas ou coisas pela qual se distinguem das outras, que constitui sua 

essência, a maneira de ser, se relaciona pela pergunta “qual?”. A qualidade 

filosoficamente, se remete a características e propriedades de uma realidade 

(VASCONCELLOS, 2012). 

A qualidade é tema de preocupação desde os primórdios, através de testes 

realizados em produtos acabados, com a finalidade do conhecimento sobre o objeto 

feito, se funcionava ou não, e para que o artefato produzido poderia servir 

(VASCONCELLOS, 2012). 

No século XIX a utilização da qualidade era apenas uma ferramenta de simples 

controle nos processos e aplicadas apenas no chão de fábrica. Os produtos não 

tinham tantos cuidados técnicos e o foco do monitoramento recaía sobre os 

funcionários. Assim, a sua aplicação consistia em muitas falhas, era até comum o 

produto ser lançado e oferecido aos clientes com um kit de manutenção (CAMARGO, 

2011). 

Com o advento da Revolução Industrial, a qualidade ganhou mais importância, 

visto que se produzia em maior quantidade e para mais pessoas. E assim, vieram 

conceitos estatísticos e metodologias, para que as inspeções pudessem ser 

realizadas para esse aumento de produção (VASCONCELLOS, 2012). 

Porém, no início ainda se tinha a ênfase no produto, no qual os testes e 

inspeções eram feitos já em produtos acabados, gerando ainda o desperdício e 

retrabalho de diversos produtos fabricados de forma defeituosa, representando um 

alto custo para as organizações (PLENTZ, 2013). 

Portanto, a qualidade vista em um produto ou serviço, segundo Campos (2012), 

é aquela que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma 

segura e no tempo certo, as necessidades do cliente. Sendo assim, o produto ou 
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serviço deve ser ao máximo sem defeitos, seguro e de baixo custo, então se fez 

necessária mudanças no decorrer do tempo em volta da qualidade. 

Na época da 2° Guerra Mundial, veio o conceito moderno do Controle da 

Qualidade, mudando a ênfase do produto para ênfase no processo. Todos na 

corporação, desde a alta administração da empresa, são responsáveis por todo o 

processo que gera o produto final, e devem trabalhar de forma interligada 

(VASCONCELLOS, 2012). 

O Controle Estatístico da Qualidade surge nesse período, através de Walter 

Shewhart, que trabalhava para a Bell System, nos Estados Unidos. Ele desenvolveu 

várias técnicas de controle da qualidade, como a carta de controle estatístico de 

processo, tornando possível fazer previsões de quando um processo sairia do controle 

e realizando diagnósticos em relação a ocorrência de defeitos aleatórios ou 

sistemáticos. A partir dele e de mais dois companheiros seus, Dodge e Roming, surgiu 

também a técnica da inspeção por amostragem, em vez da inspeção em 100%. A 

partir daqui foi dado o início a era da prevenção de defeitos (CAMARGO, 2011). 

Deming e Juran, discípulos de Shewart, realizaram treinamentos no Japão, na 

JUSE (Japanese Union of Scientists and Engineers), onde fomentou-se uma 

verdadeira revolução na indústria japonesa, na qual o Japão passou a seguir sua 

própria trajetória de excelência, nesse momento surgindo o conceito de Qualidade 

Total (VASCONCELLOS, 2012). 

Na década de 1950, Juran, focava a administração da qualidade, adequação 

ao uso e produção na “quantidade certa” e abordava a motivação e a participação dos 

trabalhadores em atividades que envolvessem qualidade, estabelecendo que a 

qualidade é feita de planejamento, controle e melhoria (ANDRADE, 2018). 

Em 1951, Armand Vallin Feigenbaum lança o livro “Total Quality Control”, no 

qual considerava que um sistema de qualidade total exige implementação completa 

dos procedimentos de toda a empresa, indo além da atuação do setor de Gestão da 

Qualidade. É um trabalho de todos os processos na organização, e que não é possível 

fabricar produtos de alta qualidade se a área de produção estiver trabalhando de forma 

isolada (CAMARGO, 2011). 

Na década de 1960, Philip Crosby desenvolveu o programa “Zero Defeito”, e 

afirmou que os processos devem proporcionar soluções às necessidades não apenas 

dos clientes, mas também dos fornecedores, funcionários e acionistas, ou seja deve-
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se dar atenção tanto ao cliente externo, como também ao cliente interno da 

organização (CAMARGO, 2011). 

A Qualidade Total surge com a criação de sistemas de qualidade, que não 

responsabilizava um departamento específico, e sim a cooperação entre os diversos 

setores da organização e todos os funcionários se tornam responsáveis pela 

qualidade. Essa mudança de mentalidade fez com que o Japão se reerguesse 

rapidamente após a derrota na 2° Guerra Mundial, a chegar ao ponto de seus produtos 

fabricados por suas indústrias fossem de qualidade superior aos da indústria ocidental 

(VASCONCELLOS, 2012). 

Então, seguindo a linha de evolução da qualidade, tem-se; Inspeção, Controle 

Estatístico, Garantia da Qualidade e Gestão da Qualidade Total. Na inspeção, o 

processo é feito no produto já acabado, sem uma análise prévia e feita na totalidade 

do que se é produzido. No Controle Estatístico, se inicia a inspeção por amostragem, 

é criado um setor responsável pela qualidade e ferramentas são utilizadas para 

detecção de variações do processo produtivo. Na Garantia da Qualidade, o foco é na 

prevenção de defeitos e no envolvimento de todos os setores da empresa, além do 

surgimento do conceito de Qualidade Total. Na Gestão da Qualidade, o foco é 

direcionado a gestão e com foco no cliente, e advém o surgimento da ISO. 

 

Figura 1 - Evolução do Conceito de Qualidade no âmbito organizacional 
 

 
 

Fonte: MELLO, Carlos Henrique Pereira. (2010, p. 13) 

 

Com a globalização da economia, a partir de 1973, iniciou-se a preocupação 

com a uniformização dos sistemas de qualidade adotados pelos diversos países. Com 
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isso a ISO (International Organization for Standardization), que foi criada em 1947, 

ganhou mais força no cenário internacional. Ela é responsável pela Gestão e Controle 

da Qualidade até os dias atuais, sendo responsável pela padronização em âmbito 

mundial (FERNANDES, 2011) 

A ISO 9000: 1987 foi a primeira norma a abordar a qualidade, e possuíam 

enfoque em orientar e não possuía certificação. Após ela veio a ISO 9000: 1994, que 

integrou o Sistema de Gestão da Qualidade, enfatizando ações preventivas e exigindo 

evidências de conformidade com procedimentos documentados. E a partir de 2000 

surge uma revolução da norma (ANDRADE, 2018) 

A ISO 9001 passou a ter uma estrutura mais compatível com a norma 

ambiental, tornou-se mais flexível para as empresas que desejavam sua 

implementação. Em 2015, essa norma foi atualizada de acordo com o anexo da 

conhecida ISO Draft Guide 83, considerada assim uma estrutura de alto nível, a qual 

define um padrão de requisitos normativos a serem utilizados (ANDRADE, 2018). 

2.1 PLANEJAMENTO  

O planejamento é uma etapa do processo de gestão que leva ao 

estabelecimento de um conjunto coordenado de ações, tendo em vista a consecução 

dos objetivos. Em uma empresa, a estratégia é traduzida por meio de passos e 

abordagens administrativas que visam o crescimento da organização e ganho 

competitivo no mercado (FALSARELLA, 2017). 

O planejamento empresarial é fundamental para traçar o caminho no qual a 

empresa pretende percorrer. Ele deve definir objetivos e metas, traçar estratégias, 

prever cenários favoráveis e desfavoráveis e trabalhar com métodos com objetivo de 

crescimento da organização (VASCONCELLOS, 2012). 

O planejamento estratégico é o processo administrativo que tem como objetivo 

melhorar sempre a relação dos fatores não controláveis, e por serem externos, 

trabalhando ainda mais na diversificação, na diferenciação e, consequentemente, na 

inovação. Tendo uma base metodológica, será mais fácil determinar o rumo que a 

empresa quer seguir. As organizações que visam seguir algumas estratégias comuns 

deverão aplicar o planejamento estratégico, independente do tamanho da empresa 

(OLIVEIRA, 2014). 
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Segundo Almeida (2010), para se elaborar o planejamento estratégico, se faz 

necessária a existência de algumas atividades que são essenciais para orientar a 

realização da estratégia, não necessariamente tendo uma ordem. No âmbito interno 

da organização, deve ser feita a análise dos pontos fortes e fracos, partindo desse 

parâmetro o planejamento, a fim de potencializar a eficiência da entidade. No âmbito 

externo, a atividade torna-se mais complexa, pois nela são indicadas as oportunidades 

e ameaças, nessa questão a entidade deve focar na eficácia da organização. 

O planejamento da qualidade deve pensar no cliente, no que o satisfaz e atende 

sua necessidade, tentando aliar isso ao menor custo possível. O cliente sempre vê o 

custo-benefício de seu produto, e saber como aliar esses dois fatores é primordial 

para uma instituição (VASCONCELLOS, 2012). 

A qualidade é essencial para as corporações, para manter seu produto/serviço 

em competitividade frente a concorrência que os cerca, e cada vez mais exigida pelo 

seu consumidor, visto o avanço tecnológico também em crescimento em ritmo 

acelerado (CAMARGO, 2011). 

A qualidade está atrelada a três bases: redução de custos, aumento da 

produtividade e satisfação do cliente. Estes conceitos incorporados e difundidos por 

todo o processo produtivo da organização, e são necessários para a produção de um 

bem ou prestação de serviço (CAMARGO, 2011). 

As metas dentro da qualidade também são essenciais, a partir do momento que 

elas são estabelecidas, almeja-se chegar a algum resultado, como por exemplo um 

número a ser atingido ou um tempo estabelecido para a realização de determinada 

atividade. As metas da qualidade inerentes ao planejamento da qualidade são as 

metas inseridas e estabelecidas no planejamento estratégico, da missão e da visão 

da empresa (CAMARGO, 2011). 

O Planejamento da Qualidade nos termos administrativos promove o efeito de 

mudanças na organização, e estas são popularmente conhecidas pelo termo 

reengenharia, tratando-se de um processo de reformulação, e ocorre pela vontade e 

esforço da organização, dando uma nova configuração aos processos, através da 

revisão de processos saturados e ineficientes (CAMARGO, 2011). 

Além dos fatores internos de seus processos, também se faz necessário ter a 

preocupação com meio ambiente e responsabilidade social, que são vistos com cada 
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vez mais importância pelos clientes, então estes devem ser disseminados por todo o 

processo produtivo (VASCONCELLOS, 2012). 
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3. FERRAMENTAS DA QUALIDADE 
 

Com a evolução do Planejamento e Controle da Qualidade, conta-se 

atualmente com diversas ferramentas utilizadas pelas corporações, as quais foram 

desenvolvidas no decorrer do século XX, e são constantemente aprimoradas, 

otimizando ainda mais os processos industriais e seu controle (FREITAS, 2014). 

As ferramentas da qualidade são utilizadas para o estudo dos problemas 

possivelmente encontrados em um processo, desde sua definição até a proposição 

de soluções, passando pelos processos de medição e análise, tendo a finalidade de 

definir, mensurar, analisar e promover soluções para um bom desempenho nos 

processo organizacionais, buscando uma melhora dos resultados empresariais 

(FREITAS, 2014). 

A melhoria contínua é uma abordagem de otimização, um aprimoramento 

contínuo dos processos produtivos, dos métodos, dos produtos, das regras e dos 

procedimentos. Ele visa eliminar todos os problemas de uma organização por meio 

da identificação de potenciais de melhoria, com a participação de todos os envolvidos 

da corporação (LONGO, 2016). 

O ciclo PDCA é um meio utilizado para essa melhoria contínua, fundamentado 

pela gestão da qualidade total, baseando-se no gerenciamento do controle de 

processos ou de sistemas. É o caminho para se atingirem metas atribuídas aos 

produtos dos sistemas empresariais. O PDCA é projetado para ser usado como um 

modelo dinâmico em que a conclusão de um ciclo irá fluir no começo do próximo ciclo, 

e assim sucessivamente, como também o mesmo processo sempre pode ter uma 

nova análise, implicando no processo de mudança, a fim de melhorar o processo antes 

vigente (JUNIOR, 2010). 

O PDCA é um dos poucos instrumentos que se mostra extremamente útil e 

bastante efetivo para a busca do aperfeiçoamento para a melhoria contínua, tendo em 

vista que ele conduz a ações sistemáticas que agilizam a obtenção de melhores 

resultados. Essa ferramenta está dividida em quatro fases bem definidas e distintas 

(JUNIOR, 2010). 
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Figura 2 – Ciclo PDCA 

 

 

Fonte: Pallarone, (2002). 

 

 O PDCA se inicia na fase do Planejamento, o Plan. Nessa fase estabelecem-

se os objetivos e os processos necessários para fornecer resultados de acordo com 

os requisitos do cliente e política da organização. Nessa etapa são contempladas a 

localização do problema, o estabelecimento de uma meta, a análise do processo e a 

elaboração de um plano de ação (CAMARGO, 2011). 

 Após o planejamento vem o Fazer, no original Do. Aqui se inicia a 

implementação dos processos, os quais foram planejados na etapa anterior, são 

executadas ações estabelecidas no plano de ação, sendo realizadas no cronograma 

determinado, tendo todas as ações registradas e supervisionadas (CAMARGO, 2011). 

 O Checar, do original Check, é onde deve-se verificar a eficácia das ações 

tomadas na fase anterior. É utilizado para a mesma a comparação de resultados, entre 

o que foi planejado e o executado, listagem de efeitos secundários e verificação da 

continuidade ou não do problema (CAMARGO, 2011). 

 Para o fim do ciclo é feito o Action, que é a ação, esta fase é responsável pela 

padronização dos procedimentos implementados na fase inicial de planejamento, 

caso o resultado das ações tenha sido satisfatório, transformando-os em 

procedimentos padrão. Para realizar a padronização é feita a elaboração ou alteração 

do padrão, através da comunicação, treinamento e acompanhamento da utilização do 
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padrão, A conclusão do projeto também ocorre nessa fase, mas não significa ser o de 

todo o procedimento, já que podem ser estipuladas novas metas futuras ou uma 

melhor otimização do processo realizado, fazendo assim com que o processo de 

melhoria contínua continue sendo desencadeado na organização (CAMARGO, 2011). 

 3.1 AS 7 FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

 As ferramentas da qualidade servem para a otimização dos processos vigentes 

em uma empresa, solução de problemas, proposição de métodos e formas de resolver 

inadequações. Elas utilizam medição e análise, as quais são utilizadas para o estudo, 

a fim de se obter a resolução e a melhor forma de se realizar o processo, com o melhor 

custo-benefício possível (FREITAS, 2014). 

 São sete ferramentas de Controle da Qualidade: Folha de Verificação, 

Diagrama de Causa e Efeito, Estratificação, Diagrama de Pareto, Histograma, 

Diagrama de Dispersão e Gráfico de Controle. As quais utilizam métodos estatísticos 

e de forma documentada (FREITAS, 2014). 

 A Folha de Verificação é um conjunto de formulários planejados que registram 

os dados dos itens verificados, evitando retrabalho, com a eliminação do trabalho de 

se desenhar figuras ou escrever números repetitivos, fazendo ainda com que se 

permita  uma rápida percepção da realidade e uma imediata interpretação da situação, 

ajudando a diminuir erros e confusões (FREITAS, 2014). 

 A Estratificação consiste em organizar os diversos elementos de um grupo de 

dados, de maneira que esses elementos sejam subdivididos em outros pequenos 

grupos distintos. Os dados podem ser divididos por local, processos, turnos, datas, 

tempos, materiais, máquina, nome, entre outros. Essa ferramenta é fundamental para 

uma rápida localização de dados a qualquer momento que seja necessária a coleta 

dos mesmos (FREITAS, 2014). 

 O Gráfico de Pareto ou Diagrama de Pareto é um gráfico no qual estão 

disponibilizados, em barras decrescentes, os problemas a serem estudados pela 

organização, e em linha é verificada a quantidade e a porcentagem acumulada dessas 

causas, com a finalidade de verificar quais as causas que necessitam de mais 

urgência a serem postas em melhoramento (FREITAS, 2014). 
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Fonte: Diagrama de Pareto. Ronaldo Otero. 2015 

 

 Diagrama de Causa e Efeito, também conhecido como Diagrama de Ishikawa 

ou Espinha de Peixe, é feito com o objetivo de identificar as principais causas de um 

problema detectado. Geralmente é realizado por um grupo de pessoas, os quais 

identificam e debatem ideias para a solução dos problemas encontrados (FREITAS, 

2014). 

 

Figura 3 – Diagrama de Ishikawa 

 

 

Fonte: Diagrama de Ishikawa. Lean Blog. 2014. 
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 O Diagrama de Dispersão é um gráfico que mostra o tipo de relacionamento 

entre duas variáveis, através dele pode-se identificar se existe uma tendência de 

variação conjunto, correlação, entre duas ou mais variáveis. A aplicação desta 

ferramenta torna-se muito útil para a detecção de causas e possíveis problemas 

presentes no processo, partindo dessa análise o planejamento de ações de melhoria 

que eliminem ou amenizem os problemas (FREITAS, 2014). 

 O Histograma consiste em um gráfico de barras, que representa a relação entre 

intervalos de valores que a variável estudada assume ao longo do processo e a 

quantidade de vezes em que os valores correspondentes a esses intervalos são 

observados. A utilização dessa ferramenta fornece uma boa visão da variação, 

distribuição e dispersão dos dados, utilizando barras de largura proporcional, 

facilitando a análise de quem os observa (FREITAS, 2014). 

 O Gráfico de Controle possibilita o controle da qualidade, tendo foco na 

detecção de defeitos e ação corretiva imediata, caso alguma falha seja detectada. Ele 

impede a saída de produtos imperfeitos, podendo ser considerado como um método 

de caráter preventivo (FREITAS, 2014). 

3.2 JUST-IN-TIME 

 No Just-in-time, a ideia é produzir e entregar os produtos em sintonia com a 

demanda do mercado, eliminando a retenção de estoque, assim reduzindo custos. 

Este método elimina desperdícios, gerando um fluxo contínuo e com apenas o 

necessário de vendas (MOTA, 2015). 

 O trabalho em equipe e a capacidade criativa dos colaboradores são essenciais 

nesse método, e o fluxo de informações deve ser de forma clara e objetiva. E todos 

os processos devem ter domínio de suas atividades e devem estar sincronizados 

(MOTA, 2015). 

 Um princípio fundamental do JIT está em reduzir ativos ao mínimo, esforçando-

se para simplificar a produção, fora ser uma poderosa ferramenta para identificar 

desperdícios e ineficiências ao longo de um processo de produção. Os conceitos e 

técnicas como produção em pequenos lotes, setup zero, redução de lead time, 

envolvimento dos trabalhadores, layout celular, entre outras, têm sido utilizadas pelas 

empresas que adotam o Just-in-Time (SANTIAGO, 2008). 
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 O JIT tem como um dos seus principais princípios a perseguição inexorável da 

eliminação do desperdício, tudo que não acrescente valor ao produto, então é 

imprescindível a simplificação da produção, procurando eliminar atividades que 

coloquem os custos operacionais maiores do que deveriam ser (SANTIAGO, 2008). 

 Outro princípio de muita importância é o de Zero Defeitos, buscando a 

excelência total na produção, assim sendo primordial a garantia da qualidade, a qual 

é feita através do controle da qualidade do processo produtivo. Uma meta do trabalho 

por qualidade está relacionada ao alcance de um grau mais alto de capacidade de 

processo e controle (SANTIAGO, 2008). 
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4. OTIMIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS 
 

Em um mercado cada vez mais concorrido, se faz necessária estratégias para 

que uma organização se mantenha viva, com possibilidade de competir com as 

demais. A otimização e padronização de processos visa dar essa possibilidade de 

competição, a fim de melhorar a eficiência e reduzir custos (TETAMANTI, 2017). 

Com o aumento do número de concorrentes, as instituições estão em busca 

constante a excelência na operação, bem como a adaptação do negócio a realidade 

do mercado. Isso implica no aperfeiçoamento da qualidade dos processos, visando à 

otimização do negócio, e a diminuição de retrabalhos, que geram desgastes e atrasos 

desnecessários, além da padronização de atividades e redução de tempos e custos 

(TETAMANTI, 2017). 

Uma ótima ferramenta para a otimização é o BPM (Business Process 

Management), a qual permite mapear os processos organizacionais da empresa, 

buscando a integração funcional e proporcionando maior agilidade nas atividades que 

envolvem pessoas, tarefas, máquinas, aplicações de software e outros elementos 

coordenados para atingir os objetivos do negócio (PIZZA, 2012). 

As atividades de BPM procuram tornar os processos de negócio mais eficazes, 

mais eficientes, e mais capazes de se adaptarem ao dinamismo das plataformas. É 

uma técnica moderna que suporta processos de negócios, podendo especificar, 

controlar, executar e analisar os processos empresariais (PIZZA, 2012). 

A padronização de processos é um dos elementos que compõem os sistemas 

de gestão da qualidade, inclusive aqueles certificados pela ISSO 9001, tendo como 

principal função permitir que a empresa ofereça de maneira sistemática produtos e/ou 

serviços com características constantes, com o mesmo padrão de qualidade, forma 

de atendimento, prazo e custos ao cliente (TEIXEIRA, 2013). 

A padronização visa garantir a execução dos processos sempre da mesma 

maneira com a finalidade de se obter maior previsibilidade dos resultados, assim 

facilitando o controle, a prevenção e minimizar os erros e desvios da normalidade que 

se deseja alcançar (TEIXEIRA, 2013). 

Um sistema de padronização cria e controla padrões de desempenho e de 

procedimentos, o que geralmente acontece com a instituição de um sistema eficaz de 
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informações para dar suporte à execução, controle e melhoria das operações 

(TEIXEIRA, 2013). 

Uma das formas utilizadas pelas organizações para atingir a otimização e 

padronização de processos é a redução, e se possível, a eliminação do retrabalho, o 

qual consome tempo e dinheiro, além de uma repetição desnecessária, tendo como 

consequência desperdício e prejuízo (TEIXEIRA, 2013). 

4.1 RETRABALHO 

Retrabalho são os produtos ou processos não conformes, aqueles que estão 

fora dos parâmetros pré-definidos de qualidade, e que necessitam ser reprocessados. 

Cada tarefa é responsável por gerar um novo conjunto de trabalho para a tarefa 

seguinte, o retrabalho é a repetição desnecessária de uma tarefa, devido à realização 

inicial ter ocorrido de forma imperfeita (RUFINO, 2014). 

Segundo Silva (2010), falhas na comunicação também resultam em retrabalho, 

pois quando determinadas funções a se realizar dependem de informações de 

atividades antecedentes, pode acontecer uma repassagem de dados de forma 

incompleta ou fora do prazo, resultando em um retrabalho posterior. A precipitação da 

interação entre tarefas, culminam no repasse de informação incompleta, acarretando 

ao aumento de realização do projeto, bem como uma elevação nos custos relativos 

ao retrabalho. 

Falhas representam custos indesejáveis e não necessariamente planejados, 

contudo, são estimados e considerável aceitável na maioria das empresas, 

principalmente por considerar que a perfeição é uma meta buscada pela melhoria 

contínua, mas jamais alcançada qualitativamente, se fazendo necessário o 

estabelecimento de metas tangíveis e possíveis dentro de cada realidade. Os 

investimentos e custos do planejamento e controle da qualidade são variáveis 

determinantes nos resultados e níveis de falhas e defeitos (SOARES, 2016). 

A viabilidade do retrabalho está condicionada ao atendimento de menor custo 

do que no descarte, e, de que a qualidade requerida seja atingida nesse retrabalho. 

Caso, uma dessas possibilidades não for possível ser atingida, então deve-se 

obrigatoriamente optar pelo descarte, pois se um produto não atinge a qualidade 
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requerida no retrabalho, provavelmente potencializa a possibilidade de os problemas 

aparecerem para os clientes (SOARES, 2016). 

4.2 MELHORIA CONTÍNUA 

A gestão da melhoria contínua tem duas funções principais: manutenção e 

melhoria. A manutenção faz com que as tarefas sejam executadas em conformidade 

com os Procedimentos Operacionais Padrões (POP’s). E a melhoria refere-se às 

atividades voltadas para elevar os padrões (FARIAS, 2015). 

Segundo Carpinetti (2012), o processo de melhoria contínua de produtos e 

processos deve estar sempre em movimento (circulação), pois a busca pela melhoria 

contínua é um processo cíclico e que passa por modificações onde os desafios 

superados são reelaborados e transformados em novas metas e objetivos. 

A melhoria dos processos é uma necessidade presente na rotina de todas as 

organizações ocorrendo de forma estruturada ou não. Desta forma, é preciso 

ocorrerem melhorias, e de forma contínua, para que a organização sobreviva e evolua 

em um mercado com intensiva concorrência (GONZALES, 2011). 

Para a realização da melhoria contínua é necessário que ocorra 

comprometimento e ação coordenada de todos os indivíduos da organização frente 

aos programas de melhoria, é necessário o desenvolvimento de uma cultura que 

valorize a aprendizagem (GONZALEZ, 2011). 

A melhoria contínua é um processo complementar às mudanças radicais 

consideradas pela reengenharia, e não pode ser considerada como um “combate a 

incêndios”, e sim incorporada na organização. As técnicas devem ser implementadas 

e se especializarem na resolução dos problemas, necessitando também desenvolver 

uma cultura voltada para a aprendizagem (GONZALEZ, 2011). 

A qualidade e sua melhoria são alicerçadas não apenas por ferramentas 

formais e processos organizacionais, mas também pela solidificação de normas, 

valores e pressupostos, ou seja, uma cultura que estimule a aprendizagem e 

aperfeiçoamento das competências dos indivíduos (GONZALEZ, 2011). 
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4.2.1 BRAINSTORMING E 5W2H 

Dentro da melhoria contínua se faz necessária a inserção de todos os 

indivíduos da organização no processo, que deve ser cooperativo, sendo abordado 

isso, há duas ferramentas utilizadas que maximizam essa cooperação através do 

debate de ideias, sendo elas brainstorming e 5W2H. 

O termo brainstorming significa uma tempestade de ideias, que consiste na 

formação de um grupo de pessoas que obtenham conhecimento no assunto que irá 

ser abordado e assim podendo auxiliar na descoberta das soluções de um problema, 

através da geração de ideias sem restrições, livres de críticas e segundas intenções 

(REIS, 2016). 

Esta ferramenta é muito simples e pode ser utilizada em qualquer situação para 

o surgimento de ideias ou para evidenciação de problemas, tendo o propósito de criar 

um ambiente onde ocorre uma “chuva de ideias”. Este é um processo destinado à 

geração de ideias e/ou sugestões criativas, possibilitando ultrapassar os limites e 

paradigmas dos membros da equipe (REIS, 2016). 

O 5W2H foi introduzido por profissionais do ramo automobilístico do Japão, 

com o intuito de auxiliar a utilização da ferramenta da qualidade PDCA, com a função 

de descrever um plano de ação com as atividades que precisam ser desenvolvidas 

com a maior clareza possível para obter o entendimento para sua execução. O 

objetivo dessa ferramenta é responder 7 questões básicas e assim planejá-las de 

forma eficiente (REIS, 2016). 

 

Figura 4 – Quadro 5W2H 

 

Fonte: 5W2H. (2019) 
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A partir desse quadro, as respostas das questões apresentadas por ele são 

interligadas, e o plano de ação deve ser baseado nelas, de forma detalhado e com 

fácil compreensão e visualização, definindo as ações que deverão ser tomadas, de 

que maneira e quais os responsáveis pela execução destas  (REIS, 2016). 

Com a sua utilização a quantidade de dúvidas ou incertezas serão eliminadas 

no planejamento, pois a ferramenta possibilita uma resposta bem clara de quem, onde, 

quando, por quê, como e quanto custa para resolver o problema, pois um erro de 

informação pode acarretar em muitos prejuízos para a empresa (REIS, 2016). 

4.2.2 LEAN SIX SIGMA 

O Lean Six Sigma é mais um instrumento utilizado para a melhoria contínua. 

Essa metodologia é a junção de outras duas metodologias, a de manufatura enxuta e 

o Seis Sigma, as quais são altamente eficazes e potencializa o lucro gerado para as 

empresas (MACIEL, 2011). 

O Lean Six Sigma é uma metodologia gerencial disciplinada e altamente 

quantitativa, que tem como objetivo aumentar drasticamente a performance e a 

lucratividade das empresas, por meio da melhoria da qualidade de produtos e 

processos e do aumento da satisfação de clientes e consumidores (MACIEL, 2011). 

O termo Seis Sigma mede a capacidade do processo em trabalhar livre de 

falhas. Quando falamos no nível máximo do Seis Sigma, significa a redução de itens 

defeituosos entregue aos clientes numa taxa de 3,4 falhas por milhão, que seria o zero 

absoluto, que é equivalente a 99,99966% de perfeição (MACIEL, 2011). 

A proposta é contribuir para o progresso da produtividade através de oito tipos 

de desperdícios, que são: defeitos (nos produtos), excesso de produção de 

mercadorias desnecessárias, estoques de mercadorias a espera de processamento 

ou consumo, processamento desnecessário, movimento desnecessário (de pessoas), 

transporte desnecessário (de mercadorias), espera (dos funcionários pelo 

equipamento de processamento para finalizar o trabalho ou por uma atividade 

anterior) e intelectual, e ainda transformar o modo que as organizações trabalham, 

fazendo com que haja um retorno mais ágil dos investimentos financeiros das 

organizações (MACIEL, 2011). 
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A metodologia Seis Sigma visa reduzir a variabilidade e aumentar o nível de 

capacidade nos processos, já a metodologia Lean busca a redução das atividades 

que não agregam valor, e fornece ferramentas para a sua eliminação. Sendo assim, 

a aplicação dessas duas metodologias de forma conjunta significa um arsenal 

fortíssimo para a resolução de problemas existentes, que possuem causas 

desconhecidas (MACIEL, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O primeiro passo desse estudo baseado em referências bibliográficas foi 

descrever o planejamento e controle da qualidade, que tem como função propiciar 

uma melhor maneira para uma organização se tornar competitiva no mercado, através 

de ferramentas e mecanismos próprios. 

As empresas vêm se aperfeiçoando cada vez mais no âmbito do planejamento 

e controle da qualidade, através das ferramentas da qualidade, as quais abordam o 

ciclo PDCA, as 7 ferramentas da qualidade e o Just-in-Time, e é de suma importância 

que esse conhecimento seja explanado para engenheiros e administradores, e a todos 

que queiram a busca de conhecimento na área empresarial. 

A ultima parte do trabalho ressalta a otimização e padronização dos processos, 

os quais fazem parte do planejamento e controle da qualidade, e propiciam ótimos 

resultados para as organizações, além da abordagem para se evitar retrabalho e a 

aplicação da melhoria contínua nos processos, gerando menos desperdícios e 

utilizando melhor os ativos da empresa. 
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