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Diante do atual quadro da crescente competitividade entre as empresas, 
onde a qualidade passa a ser fator decisivo para o acolhimento de uma 
marca ou produto, o estudo se dispõe a aplicar as sete ferramentas básicas 
da qualidade - folha de verificação, estratificação, gráfico de Pareto, 
diagrama de causa e efeito, diagrama de dispersão, histograma e gráfico de 
controle - em uma pequena empresa, dedicada a fabricação de blocos 
standard de gesso, localizada em Mossoró/RN. Com o intuito de estudar, 
aplicar e compreender os resultados fornecidos por tais mecanismos. Para 
atingir esses objetivos, o estudo faz uso de alguns passos metodológico, são 
eles: estudo bibliográfico, estudo de caso e análise dos resultados obtidos. O 
referencial teórico discorre as ideias que formam a qualidade e seu 
gerenciamento, alicerçado nas ferramentas básicas. No estudo de caso é 
disponibilizado a caracterização da empresa, o método de controle da 
qualidade utilizado atualmente pela companhia, a aplicação das novas 
tecnologias e a interpretação do processo que elas permitem. Os resultados 
obtidos apontam os defeitos encontrados através da inspeção final do 
produto e suas possíveis causas dentro do sistema, dando margem a soluções 
simples que acarretariam em ganhos significativos para a empresa. 
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1. Introdução 

No último século, diante da constante evolução dos sistemas de produção, da globalização e 

do crescimento dos mercados emergentes, é visto, por consequência, o aumento da 

competitividade. A qualidade passou a ser pré-requisito fundamental para a consolidação de 

um produto no mercado. Em todas as atividades, um dos maiores desafios é fazer algo bem 

feito, com qualidade, será esse o predicativo que definirá muito do futuro de um 

empreendimento. O poder de venda de uma marca e o reconhecimento de um determinado 

produto está totalmente atrelado a percepção da qualidade que ele consegue passar. 

Diante disso, os Gurus da Engenharia de Qualidade Walter Shewart, William E. Demming, 

Joseph M. Juran e Kaoru Ishikawa desenvolveram e disseminaram mecanismos que auxiliam 

no gerenciamento dos atributos do produto dentro do sistema de produção, possibilitando a 

tomada de decisões, que favoreçam a diminuição do desperdício e a melhora da qualidade. A 

partir do pós-guerra, início da década de cinquenta do século passado, essas ferramentas 

passaram a ser implantadas por organizações que buscavam o seu sucesso por meio de 

melhorias na qualidade.  

Segundo Palmer (1994), para uma empresa ter um produto competitivo, necessariamente deve 

ter um rígido controle de qualidade, porém, a tarefa aparentemente simples de controlar o 

desempenho dos processos, enfrenta dificuldade entre as pequenas empresas, em parte pela 

grande falta de conhecimento sobre tal gerenciamento. Portanto, este estudo pretende mostrar 

e analisar a aplicação das ferramentas básicas da qualidade em uma companhia de pequeno 

porte e sua capacidade de gerar soluções simples para essa empresa.  As pequenas empresas, 

tanto as prestadoras de serviços, como as manufatureiras, possuem uma maior dificuldade em 

aplicar as ferramentas básicas da qualidade, pois não dispõem de mão de obra capacitada, 

nem estão habituadas a padrões que facilitam a estatística qualitativa da produção, portanto, as 

mesmas tendem a serem renegadas a cotas periféricas do mercado. 

A grande quantidade de pequenas empresas dedicadas a indústria de moldados em gesso na 

Região Oeste potiguar, proporciona um ambiente altamente competitivo nesse ramo da 
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construção civil, forçando assim melhorias contínuas no processo de qualidade, para que as 

empresas não percam participação de mercado. 

Diante disso, este estudo se justifica na possibilidade de aplicar e analisar tais ferramentas - 

folha de verificação, estratificação, diagrama de Pareto, diagrama de dispersão, histograma, 

diagrama de causa e efeito e gráficos de controle -  em uma empresa de pequeno porte, 

dedicada a fabricação de bloco de gesso standard, localizada em Mossoró, no Rio Grande do 

Norte. Observando seus impactos e a possibilidade do uso de tais ferramentas para obter 

soluções básicas que melhorem o processo produtivo. 

 

2. Referencial teórico 

2.1. Ferramentas da qualidade 

As chamadas ferramentas da qualidade são usadas nas organizações, para registrar e 

interpretar o uso de dados. São métodos simples e importantes para as organizações 

descobrirem as causas dos problemas, a quantidade, as relações entre as causas e problemas, 

entre outras. Ou seja, as ferramentas da qualidade auxiliam na melhoria dos processos. 

Ishikawa (1982), corrobora essas afirmativas quando fala que “as ferramentas da qualidade 

podem solucionar 95% dos problemas presentes nas organizações”. Costa (2012), 

complementa dizendo “o monitoramento dos processos, se realizado de forma inteligente, 

implica custos que se pagam facilmente, pois qualidade agrega valor”. 

Dessa maneira as sete ferramentas do controle de qualidade são: Folha de Verificação, 

Estratificação, Gráfico de Pareto, Diagrama de Causa e Efeito, Diagrama de Dispersão, 

Histograma e Gráficos de Controle. 

2.2.1. Folha de verificação 

A folha de verificação é usada para coletar, registrar e analisar dados, referentes aos 

processos. Identificando os possíveis problemas dentro dos processos. Vieira (1999), 

completa falando que “a folha de verificação é uma planilha para o registro de dados. E que 

toda folha de verificação deve ter espaço onde registrar local e data da coleta de dados, além 

do nome do responsável pelo trabalho”. 
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A folha de verificação assumi diversas formas. Werkema (1995) fala que “existe várias folhas 

de verificação, o seu uso depende do objetivo da análise. Pode ser para distribuição de um 

item de controle de um processo produtivo, para classificação, para localização de defeitos, 

identificação de causa de defeitos”. 

Assim, observa-se que a folha de verificação facilita a coleta e organização dos dados, num 

certo período de tempo.  

2.2.2. Estratificação 

O processo de estratificação consiste em separar um grupo de informações em subgrupos. 

Com o objetivo de identificar as principais causas de variações que atuam nos processos.  

Oakland (1994), confirma essa afirmativa quando fala que a “estratificação é simplesmente 

dividir um conjunto de dados em grupos significativos”. Fala ainda que “Pode ser usado com 

grande efeito em combinação com outras técnicas, inclusivo histogramas e diagramas de 

dispersão”. 

Vieira (1999), completa dizendo que “A estratificação é uma ferramenta importante, mas 

precisa ser usado antes do início da coleta dos dados. Quando você desenha a folha de 

verificação, deve ter em mente a estratificação”. Ou seja, os fatores de estratificação devem 

vir antes da elaboração da folha de verificação. 

2.2.3. Gráfico de Pareto 

Diagrama de Pareto é um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências, da 

maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas. Mostra ainda a curva 

de porcentagens acumuladas. Sua maior utilidade é a de permitir uma fácil visualização e 

identificação das causas ou problemas mais importantes, possibilitando a concentração de 

esforços sobre os mesmos. 

Vieira (1999) diz que “o diagrama de Pareto estabelece prioridades, isto é, mostra em que 

ordem os problemas devem ser resolvidos”. Dessa forma o diagrama auxilia na tomada de 

decisão, permitindo a empresa selecionar prioridades, quando há um grande número de 

problemas. Assim esse diagrama e sua análise são utilizados para definir prioridades na 

correção de defeitos. 

http://www.portalaction.com.br/estatistica-basica/14-grafico-de-barras
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2.2.4. Diagrama de causa e efeito 

Desenvolvido por Kaoru Ishikawa, o diagrama de causa e efeito tem a forma de uma espinha 

de peixe. É um gráfico cuja finalidade é organizar o raciocínio e a discussão sobre as causas 

de um problema prioritário e analisar as dispersões em seu processo e os efeitos decorrentes 

disso. Werkema (1995), completa dizendo que “o diagrama de causa e efeito é uma 

ferramenta utilizada para apresentar a relação existente entre resultado de um processo 

(efeito) e os fatores (causas) do processo que, por razões técnicas, possam afetar o resultado 

considerado”. 

Assim, esse diagrama permite estruturar hierarquicamente as causas potenciais de um 

determinado problema, como também a oportunidade de melhoria e seus efeitos sobre a 

qualidade de um produto. 

2.2.5. Diagrama de dispersão 

O diagrama de dispersão é usado para identificar uma possível relação entre duas variáveis. 

“Onde através dele pode-se identificar se existe uma tendência de variação conjunta 

(correlação) entre duas ou mais variáveis”. (WERKEMA, 1995) 

Para isso, é construído o diagrama de causa e efeito. Determinando se o problema está 

relacionado a determinada causa. Assim, Vieira (1999), diz que “em geral, estuda-se a relação 

entre: um característico de qualidade e um fator que possa ter efeito sobre esse característico, 

dois característicos de qualidade e dois fatores que possam ter efeito sobre o mesmo 

característico de qualidade”. 

2.2.6. Histograma 

O histograma é uma das ferramentas estatísticas usadas no controle da qualidade. 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.  

Oakland (1994), completa dizendo que “os histogramas mostram, de maneira visual muita 

clara, a frequência com que ocorre um determinado valor ou grupo de valores. Podem ser 

usados para apresentar tanto atributos como dados variáveis”.  
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Assim, um histograma tem finalidade de mostrar a forma de distribuição e, especialmente, 

estabelecer as medidas de determinado item tem distribuição aparentemente normal. Assim 

como verificar se o processo está centrado no valor nominal e estudar a dispersão do 

processo. 

2.2.7. Gráficos de controle 

O início do controle estatístico nas organizações começou quando Walter A. Shewhart 

desenvolveu e aplicou os chamados gráficos de controle. Sendo “a principal ferramenta 

utilizada para monitorar os processos e sinalizar a presença de causas especiais”. (Costa, 

2012) 

Werkema (1995) fala que “os gráficos (cartas) de controle são ferramentas para o 

monitoramento da variabilidade e para a avaliação da estabilidade de um processo”. Diz ainda 

que “um gráfico de controle permite a distinção entre os dois tipos de causas de variação, ou 

seja, ele nos informa se o processo está ou não sob controle estatístico”. 

De acordo com Vieira (1999) “existem gráficos de controle para atributos e gráficos de 

controle para variáveis”. Fala que “os gráficos para atributos estudam o comportamento de 

números e proporções. E os gráficos para variáveis estudam o comportamento de variáveis 

como peso, comprimento, densidade, concentração”. 

Onde os gráficos de controle para atributos são: gráficos de proporção de defeitos p e gráfico 

do número de defeitos c. E para variáveis são: gráfico da média X, gráfico da amplitude R, do 

desvio padrão S e de medidas individuais X. 

2.2.7.1. Gráfico do número total de defeitos – gráfico C 

Quando é necessário controlar o número total de defeitos em uma unidade do produto, utiliza-

se o gráfico de controle do tipo C. Vieira (1999), diz que “o gráfico de controle c monitora o 

número de defeitos (ou não conformidades) em unidades de tamanho constante”. E Werkema 

lembra que 

É importante destacar que a unidade de inspeção é escolhida de acordo com a 

conveniência: em uma situação a unidade e inspeção pode ser constituída por 1 

rádio, enquanto em outra oportunidade pode ser mais conveniente que ela seja 

formada por um conjunto de 5 rádios. No entanto, após a unidade de inspeção ter 

sido definida, é importante que ela seja a mesma para cada amostra examinada, de 
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modo que a “área de oportunidade” para a ocorrência de defeitos seja a mesma para 

cada amostra (WERKEMA, 1995, p. 258).  

 

 

 

3. Caracterização da empresa 

3.1. Estudo de caso 

A empresa estudada é de pequeno porte, localizada na cidade de Mossoró/RN. É uma 

Sociedade Individual de Responsabilidade Limitada, foi fundada no ano de 1992, dando início 

às suas operações no ramo da construção civil no mesmo ano. A empresa é constituída por 

apenas uma unidade produtiva, desenvolvendo atividade de produção de bens e serviço para 

terceiros. 

 A empresa atende todo o estado do Rio Grande do Norte, tendo uma produção anual em 

torno de 12.000 mil peças de molduras e blocos standart de gesso. Com uma receita anual em 

torno de R$ 215.000,00. A empresa em questão possui uma produção totalmente manual. 

Possui atualmente um quadro de funcionários no importe de seis pessoas, sendo um na 

produção de molduras e dois na produção de blocos standart de gesso. Um ajudante, dois 

montadores e um diretor geral.  

4. Metodologia 

Quanto Segundo Gil (2002) a pesquisa é um procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar respostas aos problemas que estão sendo estudados. Ainda para o 

autor, dos itens normalmente requeridos em um processo de estudo, a identificação do tipo de 

pesquisa é o passo fundamental, visto que o mesmo proporcionará um caráter estrutural 

científico ao artigo. Por conseguinte, quanto a sua finalidade o presente estudo é classificado 

como pesquisa descritiva de estudo de caso, com revisão bibliográfica.  

A pesquisa descritiva busca descrever um determinado fenômeno ou uma população. 

O investigador observa, quantifica, descreve e classifica. [...]. Nas pesquisas 

descritivas de natureza quantitativa, predominam estudos sobre incidência, 

prevalência, tamanho e atributos mensuráveis de um fenômeno. [...] O estudo de 

caso também está incluído entre os estudos descritivos, debruçando-se sobre um 

caso/fenômeno contemporâneo que esteja ocorrendo na vida real, para descrever a 
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totalidade do contexto onde se dão as relações, privilegiando o processo em 

detrimento dos resultados, na tentativa de captar a evolução do evento, do projeto ou 

do programa estudado (TRALDI, 2011, p. 30 – 31).  

Traldi (2011) ressalta ainda que a revisão bibliográfica busca mostrar a evolução do 

conhecimento e destacar o que é importante para o objetivo da pesquisa em questão. Portanto, 

é fundamental e indispensável um conhecimento prévio do assunto abordado, antes da análise 

de campo. 

Quanto a forma de abordagem do problema, o presente estudo pode ser classificado como 

pesquisa quantitativa, onde os dados coletados e analisados são numéricos, buscando 

interpretações através de dados mensuráveis. No entanto, pode ser atribuído um caráter misto 

na forma de abordagem, visto que algumas das ferramentas da qualidade, como a folha de 

verificação e o diagrama de Ishikawa, fazem uso de brainstorming. 

 Quanto a técnica e ao cronograma adotado pelo trabalho, realizou-se primeiramente uma 

pesquisa bibliográfica. Em seguida foi feita entrevistas com os funcionários da empresa aqui 

estudada, para descobrir os possíveis defeitos encontrados nos blocos standard de gesso e os 

fatores de estratificação possíveis. Sendo aplicada uma folha de verificação preliminar, 

durante um teste piloto, por um período de uma semana, onde foram observados possíveis 

ajustes na mesma.  

No processo de análise inicial, os principais defeitos encontrados ou relatados foram: bloco 

com rebarba, bloco com risco, bloco rachado, bloco quebrado, bloco empenado e bloco 

áspero. Por esses motivos o presente artigo se deterá ao estudo desses defeitos 

especificamente. 

Seguindo o procedimento recomendados por autores da estatística da qualidade, foram 

coletadas 50 amostras com 60 unidades cada. Como o objetivo do trabalho era o número de 

defeitos em unidades de mesmo tamanho, foi considerado que o conjunto de 60 unidades 

representaria uma única unidade de inspeção, um lote. Assim, teoricamente, seriam analisadas 

50 unidades de inspeção, quando na verdade foram analisados 3.000 itens, durante um 

período de 50 dias.  

Após a coleta dos dados, que durou um período de aproximadamente dois meses (04/09/2015 

a 31/10/2015) foi possível a aplicação e análise das ferramentas básicas da qualidade.  



 

XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e as novas tecnologias produtivas: indústria 4.0, manufatura aditiva e outras abordagens  

avançadas de produção” 

Joinville, SC, Brasil, 10 a 13 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

9 

5. Aplicação das ferramentas da qualidade 

5.1. Folha de verificação 

Para a coleta e registro dos dados do processo, foi utilizada a folha de verificação. Pois essa 

ferramenta torna o registro dos dados rápido e automático. A figura 1 mostra a folha de 

verificação utilizada. E a figura 2 mostra o resumo de todas as folhas de verificação, com os 

dados coletados.  

Figura 1 – Folha de Verificação 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Folha de Verificação Resumida 
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Fonte: Autoria própria 

 

5.2. Estratificação 

Com o objetivo de analisar e estudar os defeitos separadamente, notando-se suas possíveis 

causas, foi utilizado o método da estratificação. O fator de estratificação utilizado foram as 

formas de gesso. 

O processo de estratificação, iniciou com a divisão total dos defeitos encontrados por forma. 

Como mostra as figuras 3 e 4, a forma A apresenta o maior número de defeitos. 

 

Figura 3 – Número de defeitos por forma 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 4 – Gráfico do número de defeitos por operador 

 
Fonte: Autoria própria 

Em seguida, foi feito o estrato de cada defeito por forma. Assim, foi possível notar qual o 

maior defeito de cada forma. As figuras 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 mostram os resultados. 

Figura 5 – Número de cada defeito da forma A 

 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 6 – Gráfico do número de cada defeito da forma A 
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Fonte: Autoria própria 

 

Figura 7 – Número de cada defeito da forma B 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

 

Figura 8 – Gráfico do número de cada defeito da forma B 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

 

Figura 9 – Número de cada defeito da forma C 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 10 – Gráfico do número de cada defeito da forma C 

 
Fonte: Autoria própria 

Figura 11 – Número de cada defeito da forma D 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Gráfico do número de cada defeito da forma D 
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Fonte: Autoria própria 

5.3. Diagrama de pareto 

Após a coleta de dados, através da folha de verificação, aplicamos aos dados o gráfico de 

pareto. Priorizando o defeito (problema), que deve ser sanado primeiramente.  

A figura 13 e 14, mostra os dados utilizados na construção do diagrama.  Pode-se observar 

que o defeito “Rebarba” deve ser priorizado em relação aos demais. Seguido dos defeitos 

“Áspero”, “Risco”, “Quebrado”, “Rachado” e por último o defeito “empenado”.  

Figura 13 – Dados utilizados no diagrama de pareto 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 14 – Gráfico de pareto 

 
Fonte: Autoria própria 

 

5.4. Diagrama de causa e efeito 

Para aplicação do diagrama de Ishikawa, foi escolhido o defeito de maior frequência, como 

observado o defeito “Rebarba”. Identificando as possíveis causas que levam a essa falha, 

através do brainstorming. A figura 15 mostra o diagrama obtido. 

Figura 15 – Diagrama de causa e efeito 
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Fonte: Autoria própria 

 

5.5. Diagrama de dispersão 

Com o objetivo de estudar o tipo de correlação entre os defeitos presentes nos blocos standart 

e o tempo de endurecimento do gesso, foi utilizado o diagrama de dispersão. A figura 16 a 

seguir mostra os dados obtidos a partir de inspeções e medições e que foram utilizados na 

construção do gráfico, mostrado na figura 17. Onde, pode-se notar que existe uma correlação 

positiva e forte entre os defeitos encontrados no processo e o tempo de endurecimento da 

matéria-prima. Assim, pode-se dizer que o tempo de endurecimento do gesso, afeta 

diretamente a qualidade dos blocos standart. E o tempo de endurecimento do gesso é afetado 

pela qualidade do gesso, tendo que ser analisado pela empresa a qualidade da matéria-prima 

de cada fornecedor.  

Figura 16 – Dados do diagrama de dispersão 
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Fonte: Autoria própria 

 

Figura 17 – Diagrama de dispersão 

 
Fonte: Autoria própria 
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5.6. Histograma 

Como as variáveis trabalhadas nesse artigo são discretas, assumindo valores inteiros, é mais 

apropriada de acordo com Werkema (2006), à construção de um histograma modificado. 

Onde ao invés de classes, as linhas construídas admitem os próprios valores da variável 

quantidade de defeitos. O histograma é mostrado na figura 18, e mostra uma distribuição 

aproximadamente normal. A frequência é mais alta no centro e aproximadamente decresce 

gradualmente para as caudas. A média e a mediana são aproximadamente iguais e localizam-

se no centro do histograma (ponto de pico), com uma pequena concentração de observações 

com oito defeitos. 

 

Figura 18 - Histograma 

 
Fonte: Autoria própria 

 

5.7. Gráfico de controle 

Como o objetivo do presente artigo foi analisar o número total de defeitos em uma unidade do 

produto, foi utilizado o gráfico de controle do tipo C. Considerado a unidade de inspeção com 

60 unidades de produto e probabilidade para ocorrência de defeitos iguais para todos.  



 

XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e as novas tecnologias produtivas: indústria 4.0, manufatura aditiva e outras abordagens  

avançadas de produção” 

Joinville, SC, Brasil, 10 a 13 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

20 

O gráfico C, mostrou que o processo está sob controle estatístico, uma vez que os pontos 

apresentam comportamento aleatório e se mantém dentro dos limites calculados, que foram 

15,529847 e -0,769846624, considerando o limite inferior igual à zero. A seguir estão 

expostos os dados que fornecem a base para os cálculos dos limites e construção do gráfico de 

controle, figura 19, assim como o gráfico C, figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Tabela de dados para construção do gráfico de controle 
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Fonte: Autoria própria 
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Figura 20 – Gráfico de controle tipo c 

 
Fonte: Autoria própria 

 

6. Análise e proposição de soluções 

Analisando os gráficos ao longo do trabalho, pode-se dizer que o processo está sob controle. 

Mesmo assim, é necessário que a empresa busque melhorias dentro do seu processo 

produtivo, para poder apresentar a seus clientes um produto de maior qualidade, com o menor 

número possível de defeitos.  

A padronização de métodos, equipamentos e fornecedores é crucial para obter um melhor 

resultado no processo produtivo. São modificações simples e que gerariam um grande ganho 

para a companhia. Dentre os problemas gerais, a rotatividade da mão de obra é a mais 

prejudicial e difícil de ser solucionada, pois os funcionários possuem baixa qualificação e 

estão sempre se alternando entre os diversos processos, resultando em treinamentos 

recorrentes e alto desprendimento de tempo tanto para os novatos como para os funcionários 

mais antigos, elevando o número de erros cometido pelos operadores. O ideal seria a criação 
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de um plano de carreira para os trabalhadores da companhia, estendendo direitos e criando um 

ambiente mais estreito com a gerência, de forma a diminuir a rotatividade de operários.   

Dentre os defeitos de maior ocorrência, está a rebarba, que são as bordas mal delineadas do 

bloco de gesso, para atenuar esse problema, é fundamental a padronização da produção da 

massa de gesso, delimitando quantidade de matéria-prima, tempo de homogeneização e 

procedimento de desenformar.  

Ainda dentro das soluções específicas, os blocos com porosidade (áspero) e riscado são outros 

defeitos muito recorrentes, ambos poderiam ser reduzidos com a utilização de uma régua de 

acabamento. Os “riscos” também poderiam ser sanados com a utilização de luvas por partes 

do funcionário que manipula o bloco já acabado e com uma maior atenção no deslocamento e 

armazenamento do produto dentro da fábrica. O defeito “quebrado’ também deve ser tratado 

com muita atenção, pois está relacionado com a falta de cuidado no manuseio do produto e 

representa uma perda total do bloco finalizado. A utilização de equipamentos de boa 

qualidade e com armazenamento adequado, com espumas e paletas para a proteção, 

diminuiria a ocorrência do problema. Já o defeito empenado exigiria um maior 

desprendimento financeiro para sanar o problema, pois seria necessário a compra de um 

equipamento chamado desempenadeira, além de uma nova mesa de moldagem, perfeitamente 

plana e alinhada.  

É evidente que toda melhoria realizada só se manterá, caso ocorra um devido controle 

estatístico do processo, por isto é fundamental que a empresa mantenha a aplicação contínua 

das ferramentas da qualidade, pelo menos da folha de verificação, fundamental para a tarefa 

de inspeção, e do gráfico de controle, para uma análise consistente do processo produtivo. A 

busca por melhorias e diminuição das incorreções deve ser constante. 

7. Conclusão 

O presente trabalho se propôs a estudar e analisar as ferramentas da qualidade dentro do 

processo produtivo de blocos standard de gesso. A utilização da folha de verificação, 

diagrama de Pareto, estratificação, diagrama de causa e efeito, histograma, diagrama de 

dispersão e gráfico de controle - permitiu promover resultados que acarretaram os objetivos 

propostos neste estudo. Para atingir tais metas, foram seguidos três passos: estudo 
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bibliográfico, estudo de caso e a análise das informações obtidas. Através da pesquisa no chão 

de fábrica, foi possível compreender o processo produtivo estudado e transformar as variáveis 

obtidas em informações úteis para a gestão da qualidade no empreendimento.  

Portanto, o objetivo definido pelo trabalho foi atingido. Contudo, apesar da pesquisa está 

concluída, é conveniente ressaltar que o presente estudo só possibilitou uma análise parcial da 

gestão da qualidade dentro da empresa, pois o foco das ferramentas foi apenas em um único 

produto: bloco de gesso standard. Sem levar em consideração os demais processos produtivos 

do empreendimento.  

Como sugestão para trabalhos futuros, sugere-se que estudos semelhantes sejam aplicados 

para todos os processos de produção da empresa, ou seja, analisando a saída de todos os 

produtos. Somente assim, poderá alcançar um nível confortável de controle da qualidade. 

Por fim, finalizando este trabalho, percebe-se a importância das ferramentas da qualidade no 

processo de gerenciamento de uma companhia, diante da alta competitividade do mercado 

atual. É crucial para todas as organizações, entender que o gerenciamento da qualidade não é 

algo excepcional, mas sim corriqueiro, e deve ser aplicado continuamente nos processos e 

produtos fornecidos ao mercado, mesmo durante a fase de idealização.  

 

 

Referências  

 

CARVALHO, M. M. Histórico da gestão da qualidade. In: Paladini, E.; Ferreira, J.; Miguel, P.; Samohyl, R.t; 

Rotondaro, R. Gestão da qualidade: teoria e casos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. Cap. 1, p.1-24. 

 

COSTA, A. F. B.; EPPRECHT, E. K; CARPINETTI, L. C. R. Controle estatístico de qualidade. 2° ed., São 

Paulo, ed. Atlas, 2012. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.175p. 

 

ISHIKAWA, K. Guide to quality control. Nova York, Kraus International Publications, 1982. 

 

MARSHALL JR et al. Gestão da qualidade. 10. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 

 

OAKLAND, J. Gerenciamento da qualidade total. São Paulo: Nobel, 1994. 

 

PALADINI, E. P. Gestão da qualidade: teoria e prática. Atlas, São Paulo, 2010. 

 

PALMER, C.F. Controle total da qualidade. São Paulo: EDUSP, 1994. 122p. 



 

XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e as novas tecnologias produtivas: indústria 4.0, manufatura aditiva e outras abordagens  

avançadas de produção” 

Joinville, SC, Brasil, 10 a 13 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

25 

 

TRALDI, M. C.; DIAS, R. Monografia: passo a passo. 7° ed., São Paulo, ed. Alínea, 2011. 

 

VIEIRA, Sonia. Estatística para a qualidade: como avaliar com precisão a qualidade em produtos e serviços. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 1999. 

 

WEKEMA, M. C. C. Ferramentas estatísticas básicas para o gerenciamento de processos. Belo Horizonte: 

Fundação Cristiano Otoni, Escola de Engenharia da UFMG, 1994. 

 

 

 

 

 

 


