


As Ferramentas da Qualidade são um conjunto de técnicas que 
visam medir, investigar, estabelecer e sugerir soluções para 
problemas que ocorrem em qualquer ambiente de trabalho. 

Elas começaram a ser estruturadas, principalmente, na década de 50 
e desde então sua aplicação demonstra-se cada vez mais necessária, 
tendo em vista o mercado competitivo que estamos inseridos e o 
fato de elas permitirem maior controle dos processos e melhorias na 
tomada de decisões. 

Nesse e-book iremos tratar das principais ferramentas utilizadas 
atualmente pelas empresas.
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Seu surgimento ocorreu no século XIX através
do economista Vilfredo Pareto que desenvolveu
estudos a respeito da distribuição de renda em
Milão. Por meio dessa pesquisa ele concluiu que
poucos detinham a maior parte da riqueza,
apenas 20% da população possuía 80% das
riquezas e os outros 20% da riqueza estava nas
mãos de 80% dos cidadãos. Tal resultado ficou
conhecido como regra do 80/20, Princípio de
Escassez do Fator ou Lei dos Poucos Vitais e foi
utilizado como base para Joseph Juran que
aplicou essa teoria na qualidade.

O Diagrama de Pareto é um recurso gráfico, composto por
barras organizadas de forma decrescente (da esquerda para
direita) e que faz parte das sete ferramentas da qualidade.

O Diagrama de Pareto pode ser utilizado em outras situações, além da industrial, visto
que ele ajuda a estabelecer prioridades no momento de decidir quais problemas
devem ser resolvidos com maior urgência.
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Deve- se utilizar o diagrama sempre que: 
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Uma fábrica deseja descobrir o motivo da diminuição de vendas de seus produtos,
para isso, colheu informações sobre as razões para que isso ter acontecido, o número
de ocorrências de cada caso e a frequência de ocorrência, após isso organizou as
informações na seguinte tabela:
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Após a análise desses dados, foi possível fazer o Diagrama de Pareto, através
do Excel.

Através do diagrama, observa-se que se a fábrica em questão trabalhar para diminuir o 
atraso na entrega e o fato de produtos errados serem entregues ao cliente, resolverá 

58% do problema em relação a diminuição de vendas.
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PDCA, também conhecida como ciclo de Shewart ou ciclo de Deming, é uma
ferramenta utilizada para fazer planejamento e melhoria de processos de
forma contínua.

Ela se tornou famosa nos anos 50 e a sigla formada por 4 letras do alfabeto
significam:

• Plan – Do – Check – Act:

Planejar – Fazer – Verificar - Agir

• Plan – Do – Check – Adjust:

Planejar – Fazer – Verificar – Ajustar

DO

CHECKACT

PLAN
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O PDCA possui grande aplicabilidade e pode ser utilizada em qualquer situação que
se observe a necessidade de haver o planejamento e implantação de processos,
inclusive melhorias e/ou correções contínuas, afinal não podemos esquecer da
máxima que a prática leva à perfeição, portanto espera-se que a repetição do ciclo
leve ao melhoramento da atividade em questão.

Deve-se tomar alguns cuidados ao utilizar o ciclo PDCA para não cometer erros como:

Fazer sem planejar;

Parar de fazer após o primeiro ciclo, ou seja, não tratar o 

processo como melhoria contínua;

Não possuir equipe qualificada;

Pular qualquer um dos passos por achar “redundante”.

DO

CHECKACT

PLAN
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Para aplicar esse método precisa-se compreender cada uma das etapas que 
constituem o PDCA:

PLAN (PLANEJAR): 

DO

CHECKACT

PLAN

No primeiro passo deve-se desenvolver 
um plano de acordo com a realidade da 
empresa com estratégias para 
solucionar os problemas levantados. 
Essa etapa deve seguir três fases:

o Estabelecer os objetivos do ciclo PDCA.

o Traçar o caminho que será percorrido para a obtenção desse

objetivo.

o Definir método que deverá ser utilizado para alcançar isso.

Além disso, é necessário frisar que nessa etapa também ocorre a escolha da equipe
que executará a atividade, deve-se escolher os melhores profissionais para que não
haja retrabalhos.MY
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DO

CHECKACT

PLAN

DO (FAZER):
Após a elaboração detalhada
do planejamento, é hora de
colocar em prática e executar
de fato o plano. Essa etapa deve
ser acompanhada em todos os
momentos para que nada se
desvie do que foi planejado.

CHECK (VERIFICAR):
Essa etapa tem o objetivo de
identificar erros ou falhas que podem
ter ocorrido no processo, pode-se
desenvolver tanto ao mesmo
tempo em que o plano, quanto após a
execução, onde serão feitas as
análises dos resultados obtidos.
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DO

CHECKACT

PLAN

ACT ou ADJUST (AGIR ou CORRIGIR): 

Essa última fase consiste na aplicação de ações
corretivas de acordo com o que foi verificado na
etapa anterior (Check) e assim inicia-se o ciclo
novamente, para que o aprimoramento seja
sempre contínuo.

1

2

3

4

5

67

8



15

DO

CHECKACT

PLAN

Como exemplo prático podemos citar a seguinte situação:

Suponha que você ministrará um treinamento sobre vendas para seus funcionários, 
para isso usará as 4 atividades do ciclo PDCA:
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Conhecido também como “Espinha de Peixe’’ ou ainda, diagrama de “Causa e
Efeito’’. É considerada uma ferramenta da qualidade, onde causas são levantadas
para se chegar a raiz de um problema específico.

Em suma, essa técnica é largamente utilizada,
mostrando a relação entre um efeito e as
possíveis causas que podem estar contribuindo
para que ele ocorra. Empresas de todos os
setores passam por inúmeros problemas
anualmente.
Como hora ganhada em processamentos
muitas vezes é sinônimo de lucro, tem-se que,
encontrar e aplicar uma metodologia para ser
desenvolvida sempre que um problema surgir,
torna o processo de solução de problemas mais
rápido e eficaz.

Proposto por Kaoru na década de 60, o diagrama leva em conta que toda causa
produz um certo efeito. As causas apresentadas, representam hipóteses que
precisam ser analisadas e testadas, de uma a uma, com a finalidade de comprovar
sua veracidade, e determinar então o grau de impacto sobre a situação analisada.
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Quando há um problema, mas não são conhecidas suas causas. Hoje em dia, 
inúmeras ferramentas da qualidade são utilizadas para que se solucione 
problemas advindos de diversos setores empresariais. Mas a pergunta é: De 
que forma posso resolver? Como encontrar a raiz de um problema específico?

O diagrama de Ishikawa se encaixa perfeitamente em dúvidas comuns
semelhantes a essas, em diversos ramos empresariais.

Também, quando se deseja:

• Analisar processos em buscas de melhorias;

• Visualizar as causas principais e secundárias de um problema;

• Ampliar a visão das possíveis causas de um problema.
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1 - Estabeleça claramente o
problema a ser analisado:

Nessa etapa, pode-se
utilizar a metodologia de
fluxograma. Caso o
problema ainda não seja
identificado. Detalhar o
processo facilitará todo o
seu entendimento.

2 - Faça uma seta horizontal, apontando para a
direita e escreva o problema no interior de um
triângulo, na ponta da seta:

3 - Faça um brainstorming:

Nessa etapa, é válido identificar o maior
número possível de causas que possam estar
contribuindo para gerar um problema,

perguntando:
Por que isto está acontecendo?
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4 - Agrupar as causas em categorias:

Uma forma amplamente utilizada é técnica do 6M, onde têm-se Medida,
Máquina, Método, Mão-de-obra, Material e Meio-Ambiente. Sendo esse
apenas um exemplo.
Podendo ser feito da maneira com qual a sua finalidade se encaixa.
E ainda, para melhor compreensão do problema, busque também as
subcausas já identificadas. Facilitando assim o entendimento e
esclarecimento do problema como um todo.
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Meio Ambiente - o problema está no ambiente 
externo ou interno à empresa. Como por 

exemplo a poluição, a falta de espaço dentro da 
empresa, etc

Método - o problema poderá estar na metodologia do trabalho.

Máquina - o problema poderá estar numa 
máquina utilizada para a realização de um 

processo.

Medida - o problema poderá estar numa medida que foi utilizada.

Material - o problema está no material que está sendo utilizado para realizar o trabalho.

Mão de Obra - o problema pode estar num 
comportamento errado do trabalhador.
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Trata-se de uma ferramenta visual, utilizada na avaliação dos fatores internos e
externos que podem impactar um certo empreendimento.
Através da Análise Swot, é possível analisar o que há de vantagem e
desvantagem em uma empreitada. Técnica esta muito utilizada durante o
planejamento estratégico, e para novos projetos.

Consistindo em uma detalhada análise da situação em
estudo, ajudando assim o empreendedor a esclarecer dúvidas
sobre possíveis tomadas de decisão.
SWOT é uma sigla em inglês dos termos Strengths (pontos
fortes), Weaknesses (pontos fracos), Opportunities
(oportunidades para o seu negócio) e Threats (ameaças para
o seu negócio).

Seu principal objetivo é dar um diagnóstico estratégico, que deve prever e
prevenir condições negativas. Além de formalizar diretrizes que façam o
empreendimento se tornar um diferencial no cenário econômico.
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Qualquer empreendimento ou projeto tem características positivas e negativas,
tendo oportunidades e ameaças envolvidas. Muitas vezes, por falta de atenção ou
mesmo descuido, deixa-se de ‘’olhar’’ para fatores críticos que podem levar a casos
de sucesso ou insucesso.

E em qualquer ramo, sendo ele empresarial, no caso, toda análise e cuidado com
mínimos detalhes, devem ser tomados. E nisso, é viável que se venha utilizar a
análise Swot. Pois como dito anteriormente, o empreendedor visualizará fatores
internos e externos que podem impactar em seu negócio.
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Em tempos incertos, é essencial a aplicação da Matriz Swot, caindo como uma 
luva, para definir relações existentes entre os pontos fortes e fracos do negócio. 
A análise permite entender a posição de sua empresa comparada a seus 
concorrentes, trazendo mais confiança, segurança e força para lidar com 
situações desafiadoras, advindas de um mercado cada vez mais inconstante.

Benefícios:

Conhecimento aprofundado sobre a respeito de sua empresa e ter uma 
análise do contexto externo em que seu negócio está inserido.

Analisar pontos fortes e fracos, e as oportunidades, e ameaças de um negócio.

Com essa ferramenta, o empreendedor pode organizar um plano de ação para 
reduzir os riscos e aumentar as chances de sucesso da empresa.
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O primeiro passo para colocar em prática essa técnica, é justamente
definir quais são os pontos francos e fortes do ambiente interno do
negócio. Em outras palavras, aquilo que é controlado pela empresa. Os
pontos fracos ou então fraqueza, permitem que se analisem o que pode
ser melhorado, no negócio.

Logo após, são definidos os pontos fortes. Podendo-se realizar a 
seguinte pergunta: o que você faz de melhor em seu negócio, o que o 
seu negócio possui de melhor em relação ao seu concorrente? E o que 
faz os seus clientes retornarem à empresa?

Por fim, deve-se analisar o ambiente externo na empresa. Ou seja,
aquilo que a empresa não consegue controlar. Nesse ponto, são
observadas tanto oportunidades, quando ameaças.
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Onde, a oportunidades existentes no
mercado, como as
tendências/novidades tem
influenciado esse cenário, expansão de
linhas de produtos, chances que
podem conquistar novos clientes. Em
suma, aquilo que pode agregar receita
e valor para a empresa.

Por conseguinte, é válido analisar
também as ameaças que a empresa
pode vir a sofrer, como: Concorrência,
queda no padrão de consumo,
investimento de novas tecnologias por
concorrentes. Ou seja, aquilo que pode
vir a afetar negativamente a receita do
negócio.

Logo após, levante todos esses pontos
analisados em um quadrante, sendo
separado então por esses quatro
aspectos apresentados acima. Logos
após, é necessário que se defina uma
nota de prioridade para cada item
levantado. Classificando cada item de
5 (excelente) a 1 (fraco).

Logo após, multiplicasse a nota de
prioridade pela classificação. Obtendo-
se assim um certo valor x sobre aquele
item final. Vale ressaltar que esses
números obtidos através de uma
análise crítica, servirão para que se
tenha uma visão ampliada sobre onde
focar esforços.



28

Esse é só o começo da Análise
SWOT.

Depois do preenchimento, é
preciso analisar o que a
empresa poderá (ou deverá)
fazer para aproveitar seus
pontos fortes e as
oportunidades, melhorar seus
pontos fracos e tentar extinguir
ou minimizar o efeito das
ameaças potenciais.

Em outras palavras, é necessário
um plano de ação.
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