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As ferramentas da qualidade são de suma importância para as empresas, 

pois têm como objetivo a melhoria periódica de processos produtivos. Tendo 

em vista tal panorama, o presente artigo se propôs ao estudo de análise em 

uma empresa do município de Mossoró-RN que trabalha com comunicação 

visual, pesquisando os números de orçamentos não finalizados em relação 

aos finalizados, avaliando-os em correlação às possíveis não conformidades 

encontradas por meio das ferramentas da qualidade pertinentes. As 

ferramentas usadas para esse estudo foram: folha de verificação, 

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

controle. Para aplicação, foram coletados dados durante o período vinte e 

cinco dias, contando o número de orçamentos não finalizados em cada dia, 

bem como também o número total de orçamentos. Mediante o estudo dos 

dados obtidos, identificou-se que alguns dos principais motivos da não 

finalização dos orçamentos, não conformidades, abordados, foram prazo 

insuficiente e preço. Definindo-se em seguida, como algumas das soluções 

para a redução dos orçamentos não finalizados por prazo insuficiente, o 

aumento da mão de obra especializada, onde diminui o tempo entre o pedido 

e a entrega, alcançando a satisfação dos clientes.  
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1. Introdução 

Tendo em vista a importância da qualidade na competitividade entre empresas tornou-se 

indispensável o aprimoramento contínuo do processo produtivo. Segundo Marshall (2010), a 

qualidade não significa apenas o controle da produção, a qualidade intrínseca de bens e 

serviços, o uso de ferramentas e métodos de gestão, ou a assistência técnica adequada. Num 

sentido mais amplo, o conceito de qualidade total ou de gestão da qualidade passou a 

significar modelo de gerenciamento que busca a eficiência e eficácia organizacionais. 

No mercado global, as empresas menos eficientes acabam perdendo competitividade devido 

ao grande número de opções de oferta proporcionada pela queda das barreiras alfandegárias e 

a abertura dos mercados (CORREIA et al., 2002), desse modo, é crucial para a evolução das 

empresas um investimento em qualidade, de maneira a facilitar o controle do processo e 

prevenir a perda de mercado, além de melhorar o mesmo. 

Para que ocorram essas melhorias, uma série de técnicas, métodos ou instrumentos podem ser 

usadas, dentre os quais se encontram as ferramentas da qualidade, sendo estas, meios que 

facilitam a resolução de problemas que possam interferir no bom desempenho de um 

processo, produto ou serviço e permitem a melhoria do processo. É através da utilização das 

ferramentas da qualidade que as organizações conseguem identificar a causa de um problema 

e desta forma tomar decisões para a resolução do mesmo (PACHECO et al., 2011). 

É notório que as perdas são inerentes ao processo produtivo, e que quanto maiores, 

inversamente será a eficiência do processo analisado. Pode-se afirmar então, que o 

desempenho de um sistema pode ser medido pelo seu nível de desperdício. O objetivo maior 

de qualquer organização é fazer com que seu sistema de gestão melhore continuamente, 

otimizando o atendimento aos seus clientes, ampliando sua faixa de mercado, estabelecendo 

uma rentabilidade e sustentabilidade sólida em seu segmento de atuação (GONÇALVES et 

al., 2014). 
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Para um melhor entendimento e aplicação dessas ferramentas, desenvolve-se uma pesquisa 

em uma empresa de comunicação visual que atua há vinte e nove anos na cidade de Mossoró- 

RN, possuindo setenta e quatro funcionários trabalhando nos turnos manhã e tarde. Essa 

empresa recebe em média cinqüenta e cinco pedidos de orçamentos por dia, e muitos desses 

não se convertem em pedidos realizados, motivo esse, que nos fez trabalhar com orçamentos 

não finalizados.  

Portanto, o principal ponto de estudo na empresa foi o controle da perda de clientes no 

processo de venda, avaliando a porcentagem de pedidos não finalizados em relação aos 

pedidos finalizados, bem como suas causas; utilizando ferramentas do controle estatístico da 

qualidade de modo a visualizar se a quantidade de pedidos não finalizados está em um nível 

aceitável, e, caso não esteja, analisar as causas que atuam na possível perda de qualidade. Ao 

término desse estudo esperamos que a empresa se sinta compelida a ver a Engenharia da 

Qualidade como aliada no controle das possíveis falhas, diminuindo esse percentual e as 

perdas financeiras advindas do mesmo. 

 

2. Referencial teórico 

Todas as operações, não importa quão bem gerenciadas, podem ser melhoradas. De fato, nos 

últimos anos a ênfase mudou muito no sentido de que fazer melhoramentos é uma das 

principais responsabilidades do gerente de operações (SLACK et al, 2009). 

Algumas técnicas podem ser utilizadas para medição e controle do processo. De acordo com 

Ishikawa (1993) são elas: folha de verificação, estratificação, gráfico de Pareto, diagrama 

causa e efeito, histograma, diagrama de dispersão e gráficos de controle.  

2.1 Folha de verificação 

Para Marshall (2010) a folha de verificação é uma ferramenta usada para quantificar a 

frequência que certos eventos ocorrem em um determinado período de tempo. A mesma 

analisa o impacto do tempo no processo produtivo, fornecendo dados que podem ser 

analisados por outras ferramentas. Tem por objetivo principal simplificar a coleta de dados, 
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garantindo a padronização dos mesmos, independente de quem coleta-os, facilitando uma 

posterior organização. 

2.2 Estratificação 

A estratificação consiste no desdobramento de dados, a partir de um levantamento ocorrido, 

em categorias, grupos ou, melhor dizendo, estratos, para determinar sua composição. 

(VIEIRA, 2010).O uso da estratificação objetiva ajudar a análise e o desenvolvimento de 

melhorias, na medida que permite visualização global da problemática. 

2.3 Gráfico de Pareto 

O gráfico de Pareto é uma ferramenta utilizada para analisar a importância relativa de cada 

problema dentro de uma lista de problemas. É uma maneira de determinar qual problema deve 

ser tratado em primeiro lugar baseado em dados quantitativos. Os problemas são comparados 

utilizando um único conjunto de critérios (tal como a frequência de ocorrência), e os 

resultados são apresentados graficamente em ordem decrescente de importância. 

(MCCORMICK, 2002, apud SANTOS, 2014, p.4). 

2.4 Diagrama de causa e efeito 

O diagrama de causa e efeito é onde se ajuda a explicar e identificar as verdadeiras causas 

potenciais de um problema chave, apresentando um roteiro simples e prático de todas as 

possíveis causas desse problema. É também conhecido como Diagrama Espinha de peixe, 

devido sua aparência. “A grande vantagem é que se pode atuar de modo mais específico e 

direcionado no detalhamento das causas possíveis” (MARSHALL, 2010, p.106). 

2.5 Histograma 

O histograma é um gráfico de barras que mostra a distribuição de dados por categorias. 

Enquanto os gráficos de controle mostram o comportamento de uma variável ao longo do 

tempo, o histograma fornece uma fotografia da variável num determinado instante. 

Representa uma distribuição de frequência (MARSHALL, 2010). O histograma agrupa as 

frequências na forma de classes, facilitando a visualização dos estratos. Esse gráfico é 
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construído utilizando barras proporcionais à amplitude dos intervalos, e altura que demonstre 

o número de observações pertinentes em cada intervalo. 

2.6 Diagrama de dispersão 

Werkema (2006) diz que 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 conjunta (correlação) entre duas ou mais variáveis. Essa ferramenta pode ser 

utilizada para detectar as causas e os possíveis problemas presentes no processo, bem como 

para planejar melhorias que amenizem tais problemas. 

2.7 Gráficos de controle 

O emprego dos gráficos de controle, diferentemente da inspeção após a produção, possibilita 

o controle da qualidade durante a manufatura, ou seja, os gráficos de controle exibem um 

enfoque na detecção dos defeitos e ação corretiva imediata, caso alguma falha seja detectada. 

Desta forma, ao impedir a saída de produtos imperfeitos, pode ser considerado como um 

método de caráter preventivo. (DEMING, 1990 apud FREITAS et al, 2014, p.6).  

Qualquer processo possui caráter aleatório característico, que permite variação. Os gráficos de 

controle monitoram a produção, indicando se a mesma está dentro de limites pré-

estabelecidos. Caso não esteja, os mesmos dados podem indicar que uma causa especial 

externa está atuando de maneira a descontrolar o processo. Os limites e a média do gráfico 

devem ser calculados a partir dos dados coletados na empresa, utilizando fórmulas já 

estabelecidas. 

Existem dois tipos básicos de gráficos de controle: para atributos e para variáveis. Os gráficos 

de controle para atributos estudam o comportamento de números (quantidades) e proporções. 

Já os gráficos de controle para variáveis, como o nome já diz, estuda o comportamento de 

dados variáveis. 

 

3. Metodologia 
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A metodologia consistiu em analisar a variável escolhida, número de orçamentos não 

finalizados em relação aos orçamentos finalizados na empresa de comunicação visual. Para 

tanto, coletamos os dados em vinte e cinco dias, contando o número total de orçamentos, bem 

como os orçamentos não finalizados em cada dia. 

 Com os dados coletados, foi possível a aplicação de cinco das ferramentas mencionadas, 

sendo elas: folha de verificação, estratificação, gráfico de Pareto, diagrama de causa e efeito e 

gráficos de controle; de maneira a analisar os efeitos da não finalização dos orçamentos na 

empresa. 

Os principais motivos de não finalização de orçamentos (não conformidades) encontrados 

foram: material insuficiente; prazo insuficiente; preço; e, outros. Portanto nos deteremos ao 

estudo dos mesmos. 

 

4. Aplicação das ferramentas da qualidade 

4.1 Folha de verificação 

A folha de verificação foi aplicada para coletar os registros dos orçamentos não finalizados, 

em um período de vinte e cinco dias, servindo de apoio para as outras ferramentas aplicadas 

posteriormente. As razões para os quais os orçamentos não eram finalizados foram definidas 

por meio de uma entrevista com o gerente de atendimento da empresa. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Folha de verificação 

Folha de verificação para número de orçamentos não finalizados 
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Amostra nº 1 a 25 Data:        /     /     a     /      / 

Inspetor: 

Razões Verificação Subtotal 

Material 

insuficiente 
*** 3 

Prazo insuficiente 
********************************************************

******* 
63 

Especificações 

imprecisas 
 0 

Preço ****************************** 30 

Outros ************** 14 

Total de orçamentos não finalizados: 110 

Total de orçamentos finalizados: 1270 

Total geral: 1380 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2 Estratificação 

A estratificação nos permite estudar os problemas a serem sanados, individualmente. Assim, 

visualiza-se de maneira completa os efeitos de cada um dos fatores no problema estudado.  

4.3 Gráfico de Pareto 

Esse gráfico nos mostra os problemas encontrados por ordem de prioridade, nos permitindo 

analisar quais os principais a serem resolvidos de acordo com a ordem de prioridade do 

gráfico.  
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Tabela 2 – Gráfico de Pareto 

Dados Frequência Frequência 

acumulada 

Porcentagem Porcentagem 

acumulada 

Prazo insuficiente 63 63 57,27 57,27 

Preço 30 93 27,27 84,55 

Outros  14 107 12,73 97,27 

Material insuficiente 3 110 2,73 100 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 1 – Gráfico de Pareto 
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F

onte: Autoria própria 

 

4.4 Diagrama de causa e efeito 

O diagrama de causa e efeito foi indispensável, para reconhecer as possíveis causas de cada 

uma das não conformidades que resultaram na não finalização dos orçamentos analisados 

durante a pesquisa. Utilizando o brainstorming, técnica essa que, segundo Marshall (2010), é 

um processo onde os indivíduos emitem idéias de forma livre, sem críticas, no menor espaço 

de tempo possível. 

Figura 2 – Diagrama de causa e efeito 
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Fonte: Autoria própria 

 

4.5 Gráficos de controle 

O gráfico de controle utilizado para a análise dos dados é por atributo tipo p para amostras de 

tamanho variável. Esse tipo de gráfico foi escolhido devido a sua característica de monitorar 

os itens não conformes de uma produção, que no nosso caso, a não conformidade são os 

orçamentos não finalizados da empresa em questão. Para descobrir se o processo está sob 

controle estatístico faz-se necessário coletar os dados e de acordo com os mesmos calcular a 

proporção como também seus limites superiores e inferiores. Os dados calculados encontram-

se na Tabela 3.  
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Tabela 3 – Dados do gráfico de controle 

Dia 
Nº de 

orçamentos 

Nº de orçamentos 

finalizados 

Nº de orçamentos 

não finalizados 
P (barra) Pi LSC LIC 

1 50 47 3 0,07971 0,06000 0,19462 0 

2 64 58 6 0,07971 0,09375 0,18128 0 

3 62 59 3 0,07971 0,04839 0,18290 0 

4 48 43 5 0,07971 0,10417 0,19699 0 

5 74 65 9 0,07971 0,12162 0,17417 0 

6 52 47 5 0,07971 0,09615 0,19239 0 

7 33 31 2 0,07971 0,06061 0,22115 0 

8 73 65 8 0,07971 0,10959 0,17481 0 

9 86 80 6 0,07971 0,06977 0,16733 0 

10 20 20 0 0,07971 0,00000 0,26140 0 

11 73 64 9 0,07971 0,12329 0,17481 0 

12 24 23 1 0,07971 0,04167 0,24557 0 

13 71 66 5 0,07971 0,07042 0,17614 0 

14 56 53 3 0,07971 0,05357 0,18829 0 

15 18 18 0 0,07971 0,00000 0,27123 0 

16 55 51 4 0,07971 0,07273 0,18927 0 

17 18 18 0 0,07971 0,00000 0,27123 0 

18 65 58 7 0,07971 0,10769 0,18049 0 

19 81 73 8 0,07971 0,09877 0,16999 0 
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20 64 60 4 0,07971 0,06250 0,18128 0 

21 63 58 5 0,07971 0,07937 0,18208 0 

22 80 75 5 0,07971 0,06250 0,17055 0 

23 27 26 1 0,07971 0,03704 0,23608 0 

24 69 62 7 0,07971 0,10145 0,17753 0 

25 54 50 4 0,07971 0,07407 0,19028 0 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 3 – Gráfico de controle tipo p 

 

Fonte: Autoria própria 

 

5. Análise e proposição de soluções 
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Com o auxílio da folha de verificação, pode-se obter a freqüência das razões em que os 

orçamentos não eram finalizados e em seguida, dividir o heterogêneo em vários grupos 

homogêneos entre si, que por sua vez dar-se o nome de estratificação. Analisando os dados da 

estratificação, constatou-se que dentre as razões inseridas na folha de verificação, as que mais 

ocorrem são prazo insuficiente e preço. Havendo necessidade posterior em trabalhar nesses 

casos para uma devida solução. 

Por meio dos dados calculados expostos no gráfico de controle, verificou-se que o mesmo está 

sob controle, pois tem-se comportamento aleatório e dentro dos seus respectivos limites. 

Ainda assim, a busca pela qualidade é algo periódico onde a empresa deve sempre se 

preocupar em reduzir as não conformidades prevendo aumentar a margem de lucro, no nosso 

caso assim, diminuir o número de orçamentos não finalizados. 

Observando, também, os dados da tabela e gráfico de Pareto, verificou-se mais uma vez que 

os problemas a serem trabalhados imediatamente para uma melhor qualidade da empresa 

devem ser prazo insuficiente e preço. 

Uma das soluções sugeridas para a escassez dos orçamentos não finalizados por prazo 

insuficiente seria o aumento da mão de obra especializada, onde assim, o tempo entre o 

pedido e a entrega é reduzido, deixando por sua vez os clientes mais satisfeitos. Outra das 

soluções sugeridas seria o decrescimento do preço como forma de conter a evasão dos clientes 

que não finalizam o orçamento. Já com relação às especificações imprecisas, o ideal seria que, 

no momento do orçamento o atendente buscasse do cliente uma melhor caracterização 

mediante exemplos de maneira a atendê-lo melhor. No quesito material insuficiente, deve-se 

estudar a localização dos fornecedores, para diminuir o tempo de espera pela matéria prima, 

bem como aumentar a estocagem do material.  

 

6. Considerações finais 

O presente artigo se propôs a analisar o número de orçamentos não finalizados em relação aos 

finalizados em uma empresa de comunicação visual, avaliando-o em relação às possíveis não 

conformidades encontradas, utilizando como chave principal as ferramentas da qualidade 
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pertinentes. Com os resultados encontrados usando a folha de verificação; estratificação; 

diagrama de Pareto; diagrama de causa e efeito e gráficos de controle; obtivemos os dados 

necessários para avaliar o processo observando quais fatores eram mais significativos na não 

finalização dos pedidos.  

Comparando as não conformidades encontradas com a quantidade efetivamente finalizada, o 

número de não conformidades esteve dentro do esperado, o que apontou que os pedidos não 

finalizados não possuem grande interferência no processo, o que não impede que existam 

características que devem ser melhoradas no processo, o que solicita acompanhamento do 

processo, evitando futuras perdas. 

 

Referências 

CORREIA, K.S.A.; LEAL, F. & ALMEIDA, D.A. de. Mapeamento de processo: uma abordagem para análise 

de processo de negócio. XXII ENEGEP – Encontro Nacional de Engenharia de produção, Out/2002. Disponível 

em:<http://abepro.org.br/publicacoes/>.  Acesso em 15 jan. 2015. 

DEMING, W. Edwards. Qualidade: a revolução da administração, 1990. Marques Saraiva, Rio de Janeiro, 

1982. In: FREITAS, K. D. et al. Aplicação das ferramentas da qualidade em uma panificadora como método de 

melhoria do processo produtivo: Um estudo de Caso. XXXIV ENEGEP – Encontro Nacional de Engenharia de 

Produção, Out/2014. Disponível em: <http://abepro.org.br/publicacoes/>.  Acesso em 16 jan. 2015. 

GONÇALVES, A.B.; SANTOS, J.R.; ANDRADE, F.A. JUNIOR, J.I.S. Aplicação das ferramentas de 

controle estatístico da qualidade em uma unidade de beneficiamento de refresco. XXXIV ENEGEP – Encontro 

Nacional de Engenharia de Produção, Out/2014. Disponível em: <http://abepro.org.br/publicacoes/>.  Acesso em 

15 jan. 2015. 

ISHIKAWA, K. Controle da Qualidade Total: A maneira Japonesa. Rio de Janeiro: Campos, 1993. 

MARSHAL júnior, Isnard. Gestão da Qualidade. 10. ed. Rio de Janeiro: FGV,2010. 204 p. 

MCCORMICK, K. Quality tools and techniques. Quality. 2012. In: SANTOS, C.J.M.; BRANDÃO, V.B. 

Utilização do mapeamento de processos e de ferramentas da qualidade na identificação e tratamento de 

anomalias: Um estudo de caso. XXXIV ENEGEP – Encontro Nacional de Engenharia de Produção, Out/2014. 

Disponível em: <http://abepro.org.br/publicacoes/>.  Acesso em 16 jan. 2015. 

PACHECO, M.; SAMPAIO, P.; RODRIGUES, C. Ferramentas da qualidade: estudo de sua aplicação e uso 

nas organizações certificadas. In ENEGI, 2011, Guimarães. Anais eletrônicos... Universidade do Minho/Escola 

de Engenharia: Portugal, 2001. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1822/15165>. Acesso em 15 jan. 2015. 

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSON, Robert.Administração da produção. 3. Ed. São Paulo: 

Atlas, 2009 

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

serviços. Rio de Janeiro : Campus-Elservier, 1999. 11ª reimp. 

WERKEMA, Maria Cristina Catarino. As ferramentas da qualidade no gerenciamento de processos. 6. ed. 

Belo Horizonte, MG: Editora de Desenvolvimento gerencial, 1995. 106 p. 



 

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. 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 


