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Este artigo apresenta resultados de um survey exploratório-descritivo, 

realizado com intuito de melhorar a compreensão sobre certas 

barreiras ao uso da estatística como prática da gestão da qualidade no 

âmbito organizacional, as quais foram identificadas com base na 

literatura por estarem presentes nos diferentes níveis organizacionais. 

Apesar do uso da estatística na melhoria da qualidade ter uma história 

de sucesso há décadas, são escassos os trabalhos que analisam as 

barreiras estratégicas, táticas e operacionais a partir de estudos 

empíricos com empresas do Brasil. Mais especificamente, esta 

pesquisa enfoca o entendimento sobre os princípios do pensamento 

estatístico, o uso efetivo de ferramentas e técnicas estatísticas com 

vistas à melhoria da qualidade e a avaliação das referidas barreiras 

existentes nos diferentes níveis. Indústrias de transformação do Sul e 

Sudeste do Brasil compuseram a amostra de estudo. Os resultados 

revelam que há uma expressiva proporção de concordância com os 

princípios do pensamento estatístico; que a falta de suporte da alta 

administração é um entrave significante para o uso da estatística; que 

há um bom grau de conhecimento sobre ferramentas e técnicas 

estatísticas em nível gerencial, por outro lado, há deficiências 

substanciais de capacitação em tais ferramentas e técnicas entre os 

funcionários de nível operacional. 
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1. Introdução 

Nas últimas duas décadas, a utilização da Estatística teve grande impulso em diversas áreas 

tanto no meio acadêmico, das pesquisas científicas, como empresarial das organizações de 

manufatura ou serviços. A Internet permitiu conhecer teorias estatísticas já consolidadas há 

décadas, aplicações e novidades de pesquisas inéditas e promoveu o uso da Estatística 

acentuadamente nos ambientes empresariais, contribuindo para compor uma base de 

conhecimentos que dá melhores condições para operar sistemas produtivos e para assegurar 

decisões.  

A partir dos anos 1980 ocorreu também uma difusão maior da importância do pensamento 

estatístico como fator que torna a gestão da qualidade mais efetiva, uma vez que enfoca a 

minimização da variabilidade, o monitoramento mais rígido dos processos e o foco em dados, 

sem, necessariamente, estar atrelado ao uso das ferramentas e técnicas, como se pode pensar 

(OAKLAND; SOHAL, 1987; BRITZ et al., 2000; IGNÁCIO, 2010; GRIGG; WALLS, 2007). 

Apesar do uso da estatística ser relevante em todos os tipos de negócios no século XXI, ainda 

se verificam barreiras para sua utilização adequada como prática da gestão da qualidade, 

conforme sintetizado nas Tabelas 1 e 2. As barreiras identificadas e detalhadas como barreiras 

estratégicas, barreiras táticas e barreiras operacionais constituem impedimentos para que a 

visão holística da estatística tenha o alcance desejável na melhoria da qualidade e serão 

examinadas com mais ênfase neste artigo. 

Neste contexto, este artigo visa avançar no entendimento dessas barreiras encontradas nos 

diferentes níveis hierárquicos, bem como analisar o grau de concordância com os princípios do 

pensamento estatístico, a frequência de uso das ferramentas e técnicas estatísticas com vistas à 

melhoria da qualidade; e avaliar as referidas barreiras, a partir de um survey com indústrias de 

transformação do Sul e Sudeste do Brasil. 

 

 

  



 

2 

 

 

 

Tabela 1 - Barreiras ao uso do pensamento estatístico, ferramentas e das técnicas estatísticas 

Nível  

hierárquico 
Característica  Barreira Autores 

 

Estratégica 

 

Recursos 

Financeiros 

Restrições Financeiras (capacitação e 

ferramentas deficitárias e/ou não 

continuidade dos programas de 

qualidade). 

Attri et al. (2013), Ahmed; 

Hassan (2003), Pinto; 

Carvalho; Lee Ho (2006), 

Žmuk (2015) 

Visão Estratégica 

Existe uma grande resistência a 

mudanças de mindset das pessoas e 

cultura da empresa, porque confronta o 

desconhecido e a zona de conforto. 

Makrymichalos et al. (2005), 

Abrahan (2005), Carvalho 

(2015), Tanco et al. (2010). 

 

Alta 

Administração 

Falta de suporte e envolvimento da alta 

administração para promover a aplicação 

e difusão do pensamento estatístico e uso 

das técnicas estatísticas. 

Ahmed; Hassan (2003), 

Carvalho (2015), Attri et al. 

(2013), Abrahan (2005),  

Pinto; Carvalho; Lee Ho 

(2006), Grigg; Walls (2007), 

Vining (2011), Tanco et al. 

(2010). 

Tática 

 

Capacitação 

 

Falta de ênfase no uso dos princípios do 

pensamento estatístico para auxiliar na 

tomada de decisões 

Ahmed; Hassan (2003), 

Makrymichalos et al. (2005), 

Carvalho (2015), John and 

Johnson (2002), Grigg; Walls 

(2007), Attri et al. (2013), 

Abrahan (2005), Žmuk 

(2015), Tanco et al. (2010). 

Ausência de conhecimento estatístico 

adequado dos gerentes, proveniente de 

formação e/ou capacitação defasada. 

 

Operacional 

 

Capacitação 

Falta de conhecimento e visão clara do 

por que o treinamento é requerido 

Ahmed; Hassan (2003), Pinto; 

Carvalho; Lee Ho (2006). 

Utilização das técnicas estatísticas e/ou 

softwares de maneira incorreta, em 

desencontro as necessidades reais da 

empresa  

Makrymichalos et al. (2005), 

Pinto; Carvalho; Lee Ho 

(2006), Grigg; Walls (2007), 

Kumar et al. (2007), Tjahjono 

et al. (2010), Tanco et al. 

(2010). 

 
Complexidade dos treinamentos sobre o 

uso das ferramentas estatísticas 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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2. Método de pesquisa 

Com base no referencial teórico, duas hipóteses foram formuladas, a saber: H1: Os princípios 

do pensamento estatístico são pouco difundidos dentre as ações da alta administração; H2: A 

falta de capacitação e conhecimento sobre ferramentas e técnicas estatísticas básicas ou 

intermediárias retarda o avanço do uso da estatística com vistas à melhoria da qualidade. 

Para avaliar tais hipóteses, a abordagem de pesquisa quantitativa foi adotada, baseada num 

levantamento tipo survey exploratório-descritivo como método de pesquisa. 

A população objeto de estudo foi delimitada tendo como base informações em diferentes fontes 

de dados primários e secundários, sendo eles, o contato de ex-universitários; listas atualizadas 

das maiores empresas divulgada pela Revista Época Negócios, 360º Empresas, edição de 2016; 

das 500 maiores empresas do Brasil, divulgada pela Exame, edição 2017; das 1000 maiores 

empresas do Brasil, divulgada pela Revista Valor Econômico e o Linkedin. Esse último para 

visualizar de maneira ilimitada o perfil de profissionais que trabalham nas empresas listadas. 

No total, a população considerada foi de 290 empresas.  

Tabela 2 – Detalhamento das barreiras estratégicas, táticas e operacionais  
 

Nível Barreira 

Estratégica 

BE1: o apoio financeiro na continuidade de aplicação dos programas e ferramentas da 

qualidade, em períodos de restrições financeiras da empresa se torna inadequado para a 

difusão do pensamento estatístico 

BE2: a aprovação de algum projeto ou iniciativa ousada que vise à melhoria da 

qualidade na empresa é pouco incentivada, devido à visão estratégica inadequada para a 

difusão do pensamento estatístico 

BE3: O uso da estatística na empresa é pouco incentivado pela alta administração, 

devido à visão estratégica e apoio financeiro inadequado 

Tática 

BT1: o uso da estatística para as tomadas de decisões é pouco enfatizado, devido a falta 

de entendimento da mesma para a capacitação adequada do gestor  para a melhoria da 

qualidade 

BT2: o grau de conhecimento estatístico do funcionário de nível tático/gerencial é 

baixo/ausente devido à defasagem de capacitação para a melhoria da qualidade 

Operacional 

BO1: o grau de compreensão do funcionário de nível operacional sobre a necessidade da 

realização de capacitação no uso dos métodos, ferramentas e técnicas estatísticas é 

baixo/ausente 

BO2: o grau de conhecimento dos funcionários de nível operacional para a aplicação 

correta e adequada dos métodos, ferramentas, softwares e técnicas estatísticas é 

baixo/ausente 

BO3: o enfoque principal dado para a capacitação dos funcionários em relação à 

aplicação das ferramentas e técnicas estatísticas é inadequado, sendo muito complexo e 

teórico 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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2.1. Instrumento de coleta 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário auto preenchido, ou seja, que 

seja lido e respondido diretamente pelo respondente, contendo quatro tópicos principais. São 

eles: 

 Parte 1: Caracterização do entrevistado; 

 Parte 2: Caracterização da empresa; 

 Parte 3: Difusão da estatística na empresa; 

 Parte 4: Ferramentas, Técnicas e Softwares Estatísticos. 

Para a construção do questionário buscou-se realizar questões objetivas e fáceis de serem 

entendidas, utilizando-se a plataforma Survey Monkey, visando também maior personalização 

do layout, pela preocupação com a comunicação visual (cores, formas e disposição das 

questões) e taxa de resposta (SYNODINOS, 2003; TOOURANGEAU, 2000; FOX; CRASK; 

KIM, 1998; COUPER, 2001; READLINE; DILLMAN, 2002; COUPER, 2005). Além disso, 

essa plataforma possibilitou programar a obrigatoriedade das respostas, evitando respostas 

incompletas ou esquecidas (SHMIDT, 1997) e também a programação de pergunta filtro para 

obter respostas do público alvo desejado. 

No início do questionário foi inserida uma tela inicial, contendo uma descrição breve da 

pesquisa, objetivos, tempo estimado para preenchimento, esclarecimento em relação à 

confidencialidade e sigilo das informações fornecidas, instruções gerais e destaque para a 

importância da participação do respondente (SHMIDT, 1997; FREITAS et al., 2000; 

DILLMAN, 2000; FREITAS et al., 2004; AHMED; HASSAN, 2003; PINTO; CARVALHO; 

LEE HO, 2006; FORZA, 2002).  

2.1.1. Avaliação prévia do questionário 

A avaliação prévia do questionário foi realizada com a finalidade de aprimorá-lo, antes do envio 

final aos respondentes. Os avaliadores foram três Master Black Belts, que responderam a uma 

ficha de avaliação, com questões abertas sobre: descrição da pesquisa; layout e design do 

questionário, entre outros. Dessa forma, foram realizados os ajustes considerados pertinentes. 

Além disso, também foram realizados testes em três diferentes navegadores: Firefox, Chrome 

e Internet Explorer em tela de computador e de celular, visando reduzir a ocorrência de 

problemas de conexão de tecnologia (SHMIDT, 1997; SOLOMON, 2001; DILLMAN et al., 
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2001; LINK et al., 2014; TINGLING et al., 2003), de modo que todos apresentaram bom 

desempenho de processamento dos dados, como exemplificado na Figura 3. 

Figura 3 – Tela inicial do questionário em computador e celular 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

2.2. Coleta de dados, taxa de resposta e método de análise dos dados 

Para a coleta e armazenamento dos dados, o questionário foi acessado e preenchido via Web 

entre 12 de março e 12 de abril de 2018, por meio da plataforma Survey Monkey com o endereço 

de acesso personalizado, visando promover relevância e limitar acesso ao survey.  

O procedimento de coleta de dados consistiu, primeiramente do contato prévio por meio das 

redes sociais, WhatsApp, Facebook e Linkedin, já que o seu uso, segundo Couper (2017) e 

Nelson et al. (2014), tem sido associado a uma forma eficiente e econômica de recrutamento 

nas pesquisas. O SAC/e-mail institucional obtido do site da empresa foi usado quando não se 

dispunha do contato das redes sociais. O contato prévio foi realizado para melhorar as taxas de 

resposta da pesquisa (COOK et al., 2000; SILLS; SONG, 2002) e obter o contato direto do 

responsável da qualidade da empresa. 

Em seguida foram enviadas mensagens personalizadas com o link da pesquisa para os e-mails 

obtidos no contato prévio, desenvolvidas por meio da plataforma gratuita MailChimp, a fim de 

minimizar os problemas de segurança contra spam. No caso de contatos que tiveram insucesso 

na abordagem do contato prévio, o link da pesquisa foi enviado por meio das redes sociais ou 

SAC/e-mail institucional obtido do site da empresa. 
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Por fim, três ondas de mensagens foram realizadas de modo que quando enviadas por e-mail 

também foram personalizados por meio da plataforma MailChimp. As ondas visaram reforçar 

a participação e motivar o respondente que ainda não havia respondido a pesquisa a fazê-lo. O 

uso das redes sociais também foi realizado para reforçar a taxa de resposta, donde se notou 

grande efetividade.  

A taxa de resposta da pesquisa foi de 18,3%. Estudos com a aplicação de survey em indústrias, 

como por exemplo, o estudo da implementação de programas da qualidade em empresas de 

grande porte do Brasil foi de 19,8% (PINTO; CARVALHO; LEE HO, 2006) e o estudo da 

aplicação da abordagem estatística em indústrias de alimentos de São Paulo foi de 18,3% 

(ANTONELLI; SANTOS, 2011). Dessa forma, percebe-se que a taxa de resposta se encontra 

semelhante ao obtido por estudos recentes da literatura. 

A Figura 4 resume a sequência de coleta de dados e a Figura 5 a representatividade amostral 

em termos geográficos. 

 

Figura 4 – Detalhamento da estratégia de coleta de dados 

 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Figura 5 – Representatividade amostral em termos geográficos 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

As respostas obtidas da aplicação do questionário foram organizadas e analisadas 

estatisticamente com a utilização de métodos estatísticos univariados – análises de frequências 

e percentuais, proporção de concordância, gráficos básicos e teste para proporção. Adotou-se 

para os testes estatísticos um nível de significância de 5%. O coeficiente α-Cronbach foi 

calculado para analisar a consistência das respostas do questionário (HAIR JUNIOR et al., 

2005). 

Como recursos computacionais utilizaram-se os softwares MS Excel 2013 e Minitab v. 16.  

3. Resultados e discussão 

3.1. Caracterização geral da amostra 

O questionário online foi respondido por 53 indústrias de transformação pertencentes ao grupo 

amostral, de forma que a 42 (79%) são de grande porte, 8 (15%) são de médio porte, 2 (4%) 

são microempresas e 1 (2%) é de pequeno porte. 

O setor de atuação das indústrias participantes está exemplificado na Tabela 3, na qual se pode 

perceber a grande maioria presente no setor de alimentos (S1), 46,2%, seguida pelo setor de 

produtos químicos (S2), 7,7%, metalurgia (S3), 7,5%, bebidas (S4), 5,8%, farmoquímicos (S6), 

5,8%, produtos de metal (S7), 5,8%, produtos de papel (S8), 3,8%, minerais não metálicos (S9), 

3,8%, máquinas, aparelhos e materiais elétricos (S10), 3,8% e outros, 10%. 
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Essa elevada representação do setor S1, pode ser justificada pelo plano amostral da pesquisa, 

já que 94 empresas (32%) estão presentes nesse setor. 

Em relação às certificações que as indústrias possuem, verificam-se percentuais altos para a 

implantação da ISO 9001:2000 (60,4%), BPF (45,3%) e do sistema APPCC (39,6%), o que 

condiz com a maioria delas atuarem no setor de alimentos e bebidas. Na Figura 6 estão expostas 

todas as certificações levantadas no estudo. 

Figura 6 - Certificações das Indústrias participantes da pesquisa 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

Na Tabela 5 é exibido um panorama sobre a posição das indústrias de transformação quanto à 

implantação de programas da qualidade e o seu tempo de aplicação. Nota-se que os programas 

mais utilizados são medidas mais básicas para controle e melhoria da qualidade, como as 

iniciativas de melhoria no dia a dia (69,8%) e o gerenciamento por processos (66,0%), apesar 

dos programas Gestão da Qualidade Total (TQM) e Lean Manufacturing terem apresentado 

Tabela 3 - Setores de atuação das indústrias participantes da pesquisa 

Setor % 

S1: Fabricação de Produtos Alimentícios 46,2 

S2: Fabricação de Produtos Químicos 7,7 

S3: Metalurgia 7,5 

S4: Fabricação de Bebidas 5,8 

S6: Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 5,8 

S7: Fabricação de Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos 5,8 

S8: Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 3,8 

S9: Fabricação de Produtos de Minerais Não-Metálicos 3,8 

S10: Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 3,8 

Outros 10 

Fonte: Pesquisa de campo 
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valores expressivos, de 45,3% e 37,8%, respectivamente. Pode-se perceber também que a 

grande maioria dos programas é recente nas empresas, com menos de 5 anos, apesar da grande 

relevância já constatada na literatura acerca desses programas há mais de 10 anos. 

 

3.2. Difusão do pensamento estatístico 

Os resultados referentes à parte 3 do questionário se referem aos princípios do pensamento 

estatístico e às barreiras que difundem a sua difusão na organização, mais especificamente, 

abordam as estratégicas BE1, BE2 e BE3 e a tática BT1. 

3.2.1 Princípios do pensamento estatístico 

Os princípios do pensamento estatístico são apresentados na Tabela 6, de acordo com a 

proporção de concordância dos respondentes, de modo que se percebe que mais de 80% dos 

respondentes conseguem compreender bem os três princípios, o que pode ser atribuído à 

disseminação na literatura dos resultados positivos gerados por essa boa compreensão. Como 

constatado por Antonelli e Santos (2011), em survey com profissionais de indústrias de 

alimentos de grande porte de São Paulo, há benefícios diretos dessa compreensão, não apenas 

para aplicação de ferramentas e técnicas estatísticas de forma ampla, como para priorização de 

foco em processos e ganhos de produtividade. Além disso, ao se realizar o teste exato para a 

proporção de concordância com cada princípio (𝐻0: 𝑝 = 0,7 𝑣𝑠 𝐻𝑎: 𝑝 > 0,7), os valores P 

relativos a cada teste fornecem evidência de que 𝐻0 deve ser rejeitada, ao nível de 0,05 de 

significância (P<0,05); reforçando evidências de que há uma proporção expressiva de empresas 

em que há compreensão dos princípios.  

Tabela 5 – Presença dos programas da qualidade de acordo com tempo de implantação 

Programa < 5 anos 5 a 10 anos > 10 anos 

Iniciativas de melhoria no dia a dia 14 (37,8%) 9 (24,3%) 14 (37,8%) 

Gerenciamento por processos 18 (51,4%) 5 (14,3%) 12 (34,3%) 

TQM 11 (45,8%) 4 (16,7%) 9 (37,5%) 

Lean Manufacturing 15 (75,0%) 4 (20,0%) 1 (5,0%) 

Seis Sigma 8 (53,3%) 1 (6,7%) 6 (40,0%) 

Eventos Kaizen 9 (60,0%) 3 (20,0%) 3 (20,0%) 

TPM 8 (53,3%) 2 (13,3%) 5 (33,3%) 

Lean Sigma 5 (55,6%) 1 (11,1%) 3 (33,3%) 

Fonte: Pesquisa de campo 
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3.2.2 Barreiras estratégicas 

Os resultados da proporção de empresas cujas barreiras se fizeram presentes na visão dos 

respondentes estão expostos na Tabela 7.  A proporção de empresas cujas barreiras estratégicas, 

BE1 e BE2 são entraves fundamentais para a maior difusão da estatística e melhoria da 

qualidade da empresa não foi estatisticamente significativa pelo teste exato para a proporção, 

tendo ambos os valores P>0,05. Por outro lado, no caso da BE3 a situação se mostrou mais 

crítica e com uma proporção significativa de respostas afirmativas à presença da barreira. Do 

total de empresas, 43 (81,1%) identificaram a presença de BE3. Além disso, o valor P de 0,048, 

relativo ao teste da proporção, é um indicativo da significância da barreira BE3, de modo que 

a hipótese de pesquisa H1 não deve ser rejeitada. Ademais, deve-se salientar que a falta de apoio 

da administração é um entrave importante para a difusão da estatística e melhoria da qualidade 

da empresa, muito embora haja uma expressiva proporção de concordância com os princípios 

do pensamento estatístico (Tabela 6). De forma similar, Attri et al. (2013), que realizaram 

survey com empresas da Índia sobre barreiras para implementação do programa TPM, 

encontraram que a falta de apoio da alta administração foi considerada como a mais importante 

no ranking das barreiras levantadas. 

 

 

Tabela 6 – Resultados do teste da proporção de concordância com cada princípio do pensamento estatístico 

Princípio 
Proporção 

Amostral 

Intervalo de 

Confiança (95%) 
Valor P 

Acredita-se que todo o trabalho realizado é 

um sistema de processos conectados 
0,83 (0,70; 0,92) 0,037 

Acredita-se que a variação existe em todos os 

processos da empresa 
0,88 (0,77; 0,96) 0,020 

Reduzir a variação dos processos é 

considerado importante para o sucesso da 

empresa 

0,98 (0,90; 0,99) <0,001 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Tabela 7 – Resultados do teste da proporção de empresas cujas barreiras estratégicas estão presentes 

 

Nível Barreira 
Proporção 

amostral 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
Valor P 

Estratégico 

BE1 32 (60,4%) (0,46; 073) 0,951 

BE2 40 (75,5%) (0,62; 0,86) 0,239 

BE3 43 (81,1%) (0,68; 0,90) 0,048 

Fonte: Pesquisa de campo 
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3.2.3 Barreiras táticas 

Verifica-se na Tabela 8 que a BT1 relacionada com falta de ênfase do uso do pensamento 

estatístico para a tomada de decisões foi considerada uma barreira somente por 24 (45,3%) dos 

respondentes. Tal aspecto pode estar associado à boa compreensão dos princípios do 

pensamento estatístico. Para BT2, relacionada com a ausência de conhecimento estatístico 

adequado gerado por capacitação e/ou formação defasada por parte dos gerentes, foi observado 

que em 38 (71,7%) das empresas esse aspecto é uma barreira tática que dificulta a melhoria da 

qualidade. Neste estudo, não se evidencia que a proporção de empresas em que as barreiras 

táticas se verificam seja estatisticamente significativa (Valor P>0,05), verificando que em nível 

tático a hipótese H2 não se confirma. 

 

3.2.4 Barreiras operacionais 

Verifica-se na Tabela 9 a forte presença identificada das barreiras operacionais, de modo 

que a BO1, relacionada com a falta de conhecimento do porque o treinamento é requerido, foi 

descrita por 49 (92,5%) dos respondentes e a BO2, relacionada com a utilização das ferramentas 

e softwares estatísticos de maneira incorreta foi descrita por 50 (94,3%) dos respondentes, 

sendo considerada a maior barreira observada dentre todas as demais, de modo que o valor 

P<0,001 relativo ao teste da proporção constitui evidência de que, em nível operacional, a 

hipótese H2 é corroborada, presumindo-se daí a existência dessa barreira. Este resultado ratifica 

a falta de preparo dos profissionais como uma barreira que se deve tanto a deficiência de 

conceitos estatísticos, mesmo básicos de formação de graduação, como também à carência de 

treinamentos ou cursos extracurriculares sobre estatística. Tal aspecto foi reforçado no estudo 

de Carvalho (2015), ao estudar empresas do setor de bens de capital do estado de São Paulo e 

também no estudo de Attri et al. (2013). Tal barreira foi uma das principais barreiras ao uso de 

estatística por profissionais da área de gestão da qualidade neste setor. 

Tabela 8 – Resultados do teste da proporção de empresas cujas barreiras táticas estão presentes 

 

Nível Barreira 
Proporção 

amostral 
Intervalo de 

Confiança (95%) 
Valor P 

Tático 
BT1 24 (45,3%) (0,31; 0,59) 0,999 

BT2 38 (71,7%) (0,58; 0,83) 0,460 

Fonte: Pesquisa de campo 
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O uso incorreto ou dificuldade no manuseio das ferramentas e técnicas estatísticas é outro 

ponto, atribuído à existência de uma lacuna de formação dos funcionários 

(MACKRYMICHALOS et al., 2005). Segundo Pinto, Carvalho e Lee Ho (2006), no 

levantamento realizado sobre as dificuldades relacionadas à implantação do Seis Sigma, 30,4% 

das respostas foram afirmativas para a dificuldade de manuseio das ferramentas da qualidade.  

A Figura 7 sintetiza os resultados relativos a essa percepção sobre todas as barreiras levantadas 

na pesquisa, as quais estão concentradas para uma proporção de empresas estatisticamente 

superior a 0,7 em nível estratégico e operacional (BE3, BO1 e BO2). 

Figura 7 – Percentual de concordância com a presença de cada tipo de barreira à difusão da estatística 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

3.3 Uso de ferramentas e técnicas estatísticas 

Baseado na frequência de uso das ferramentas estatísticas, foi possível construir as Tabelas 10 

e 11, as quais contêm o percentual de uso intenso das ferramentas básicas/intermediárias e 

avançadas. Nelas está quantificada a porcentagem de empresas que fazem uso mais intenso das 

ferramentas, ou seja, que utilizam sempre ou frequentemente. A medida de confiabilidade e 

consistência das respostas α-Cronbach calculada para as ferramentas básicas/intermediárias foi 

0,83, considerada muito boa, de acordo com Hair Junior et al. (2005). O mesmo foi feito para 

as ferramentas avançadas cujo valor foi de 0,91. 

Tabela  9 – Proporção de empresas cujas barreiras operacionais estão presentes 

 

Nível Barreira 
Proporção 

amostral 
Intervalo de Confiança 

(95%) 

Valor P 

Operacional 
BO1 49 (92,5%) (0,82; 0,98) <0,001 

BO2 50 (94,3%) (0,84; 0,99) <0,001 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Conforme os resultados das referidas tabelas, a maioria das empresas costuma usar as 

ferramentas básicas/intermediárias, sendo notória a diferença com a distribuição da frequência 

para as avançadas, que apresentam baixa frequência de uso (máximo de 18,9%).  

Neste sentido, em estudo com indústrias de alimentos, Grigg e Walls (2007) destacam que o 

uso das técnicas estatísticas mais avançadas exige nível de qualidade razoável nos treinamentos, 

antes que possam ser rotineiramente aplicadas; ao contrário das técnicas estatísticas básicas, 

que não demandam conhecer conceitos mais complexos profundamente para a sua aplicação.  

Outros estudos recentes também discutem essa limitação técnica vivenciada nas empresas e 

identificam uma tendência na utilização de conceitos, ferramentas e técnicas mais básicas no 

contexto da gestão da qualidade, apenas com intuito de se tentar reduzir defeitos e propiciar um 

monitoramento mais satisfatório dos processos de manufatura (KUMAR et al., 2007; GRIGG; 

WALLS, 2007; TJAHJONO et al., 2010; MAKRYMICHALLOS et al., 2005). 

Acerca da capacitação em relação ao uso das ferramentas e técnicas estatísticas, a maior parte 

do enfoque dado é na resolução de problemas com o uso do pensamento estatístico (47,17%) e 

em estimular a capacidade analítica do funcionário, promovendo a maior participação possível 

(16,98%). Assim, percebe-se que os treinamentos realizados podem ser considerados de 

Tabela 10 - Frequência de uso das ferramentas básicas/ intermediárias nas empresas e medida de 

confiabilidade das respostas 

Ferramentas Básicas/Intermediárias 
Uso intenso 

(% de empresas) 
α-Cronbach 

Mapeamento dos Processos 73,6 

0,83 

Diagrama de Causa e Efeito 67,9 

Amostragem para Aceitação 67,9 

Diagrama de Pareto 66,0 

Folha de Verificação 58,5 

Gráficos de Controle 56,6 

Medição e análise da capacidade do processo 56,6 

Medição da Variação do Processo 56,6 

Controle estatístico dos processos 54,7 

Histograma 43,4 

Conceito/Princípio de Estratificação 34,0 

Diagrama de Correlação 20,8 

Análise de Regressão Simples 15,1 

Fonte: Pesquisa de campo 
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qualidade, haja vista que o método tradicional envolve ênfase nas técnicas estatísticas e 

matemáticas (MACKRYMICHALOS et al., 2005; JOHN; JOHNSON, 2002).  Contudo, a 

frequência de aplicação é baixa, com 24 (45,28%) das empresas aplicando no máximo 1 vez ao 

ano, 13 (24,53%) de 1 a 3 vezes ao ano e 3 (5,66 %) mais de 3 vezes ao ano, o que pode justificar 

a grande proporção amostral da BO2.  

 

4. Conclusão 

Este trabalho contribuiu para mostrar que apesar da boa compreensão dos princípios do 

pensamento estatístico, ainda se verificam certas barreiras para a efetiva aplicação e uso da 

estatística como prática da gestão da qualidade em empresas do Brasil de diversos setores 

industriais. A hipótese de que o pensamento estatístico não se difunde na organização sem o 

suporte adequado da alta administração foi corroborada, a partir das evidências de que o uso da 

estatística na empresa é considerado pouco incentivado pela alta administração, devido à visão 

estratégica e apoio financeiro inadequado. A falta de capacitação em estatística dos funcionários 

de nível operacional, consiste numa barreira para o avanço do uso da estatística com vistas à 

melhoria da qualidade de produtos, serviços e processos, e ressalta um problema atual da 

carência de educação estatística, tanto em teoria como aplicação, sobretudo diante da forte 

pressão existente na atualidade para que os profissionais tomem decisões baseadas em análise 

de dados. Assim, a existência das barreiras identificadas pode justificar a predominância do uso 

das ferramentas básicas/intermediárias e a baixa frequência com que são feitos cursos de 

capacitação. 

Tabela 11 - Frequência de uso das ferramentas avançadas nas empresas e medida de confiabilidade das respostas 

Ferramentas Avançadas 
Uso intenso 

(% de empresas) 
α-Cronbach 

Teste de Hipóteses 18,9  

Análise do Sistema de Medição 17,0 

0,91 

Planejamento de Experimentos 15,1 

Análise de Variância (ANOVA) 15,1 

Técnicas de Simulação de Processos e Fluxos 13,2 

Análise de Regressão Múltipla 9,4 

Técnicas de Análise Multivariada 7,5 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Além dos pontos abordados pelos resultados do survey, este trabalho buscou enfatizar a 

preocupação com aspectos metodológicos e de coleta de dados, preocupando-se com a 

definição adequada do instrumento de coleta, adoção de estratégias para aumento das taxas de 

resposta e em seguir aspectos fundamentais para que outras pesquisas com propostas 

semelhantes priorizem procedimentos recomendados na literatura que versa sobre as técnicas 

para desenvolvimento de survey eletrônico, os quais aumentam a credibilidade dos resultados.  
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