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RESUMO 

Esse artigo versa sobre práticas da utilização de ferramentas da qualidade para o desenvolvimento 

de um estudo mais elaborado e especifico referente a gestão da qualidade em uma empresa de 

venda e confecção de produtos ortopédicos na cidade de Marabá no estado do Pará, diante disso a 

pesquisa apresentará as ferramentas brainstorming, o diagrama de causa e efeito e o plano de ação 

como principais ferramentas utilizadas, buscando contribuir na tomada de decisão dos gestores. A 

pesquisa se deu através de uma pesquisa- ação, que possibilitou identificar os principais desafios 

enfrentados pela empresa, as informações foram coletadas através de um brainstorming realizado com 

os clientes, colaboradores e gestor, logo após com o auxílio de diagramas de causa e efeito foi 

possível organizar tais problemas e determinar possíveis causas dos mesmos, em seguida  foi elaborado 

em plano de ação para soluciona-los. Portanto pode-se otimizar os resultados alcançados pela empresa, 

trabalhando em busca de manter-se notória no mercado e atender as necessidade dos clientes. 

 

Palavras-Chaves: Ferramentas de Qualidade; Brainstorming; Diagrama Causa e Efeito; Plano de 

Ação. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A incessante procura das organizações pela compreensão completa do mercado, tanto das 

informações externas como das internas é de suma importância para o crescimento da mesma, 

portanto a utilização das ferramentas de qualidade tornam-se indispensáveis nesse processo, Meira 

(2003) ressalta que a utilização das ferramentas de qualidade estabelecem uma base sólida e um 

ambiente favorável para uma melhora, pois essas ferramentas permitem detalhar e organizar dados e 

fatos, consequentemente tornando-os informações para a gestão. 

Coutinho et al. (2010) complementa afirmando que o maior objetivo da utilização das 

ferramentas da qualidade consiste em identificar as maiores ocorrências de problemas dentro da 

empresa, visando a possibilidade de soluciona-los. 

Este artigo tem como objetivo aplicar as ferramentas Brainstorming, Diagrama de Causa e 

Efeito (espinha de peixe), e o Plano de ação conhecido como 5W1H em uma empresa de venda e 
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fabricação de órteses, próteses e produtos ortopédicos na cidade de Marabá no estado do Pará, através 

da determinação e organização das problemáticas enfrentadas pela organização, e propor soluções 

através do plano de ação. 

O presente artigo através propõe uma estrutura de pesquisa- ação, proporcionando ao 

engenheiro de produção aplicação prática do tema abordado, fomentando e desenvolvendo sua 

percepção e análise de situações reais, além ampliação dos seus conhecimentos. Demonstra-se a 

relevância do trabalho pela necessidade das organizações permanecerem competitivas no mercado, 

pela aplicação dos estudos e pelos possíveis resultados almejados. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Ferramentas da Qualidade 

 

Segundo Toledo et al. (2014) o uso de ferramentas estatísticas por empresas está associado a 

visão de que identificar e remover as causas dos problemas se obtém maior qualidade e 

produtividade, a isso acrescentado de que as técnicas conhecidas como gráficas e especificas 

determinam melhores analises do que os processos não estruturados. 

Coutinho et al. (2010) complementa que o objetivo principal da aplicação das ferramentas 

é identificar os maiores problemas através das análises adequadas, visando à melhor solução do 

mesmo. 

Afim de melhor estruturar o ambiente em uma organização favorável ao melhoramento da 

qualidade é necessário utilizar as ferramentas de qualidade, pois essa são definidas especificamente 

para organizar da melhor maneira possível os dados e informações que serão utilizados no processo. 

Ressalta-se que todas as áreas envolvidas no processo da empresa devem entender e utilizar as 

ferramentas de modo a estimular e facilitar o processo de melhoria. 

As principais ferramentas da qualidade: 

 Folha de verificação: registro e agrupamento logicamente organizado de dados e 

informações a respeito de uma tarefa ou processo estudado (TOLEDO et al. 2014); 

 Histograma: Representação gráfica do número de vezes que determinada característica ou 

fenômeno ocorre (distribuição de frequência) no processo estudado (TOLEDO et al. 2014); 
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 Diagrama de Dispersão: estabelecimento da relação ou associação entre dois fenômenos, 

parâmetros, fatores ou variáveis de um processo estudado (TOLEDO et al. 2014); 

 Diagrama Causa e Efeito: identificação de fatores ou causas (variáveis de verificação) que 

geram ou sustentam uma degeneração da qualidade ou determinado problema (variável de controle) ou 

efeito de um processo ou produto (TOLEDO et al. 2014); 

 Diagrama ou Análise de Pareto: identificação das causas possíveis e mais significativas ou 

prioritárias de efeitos ou eventos ocorridos num processo (TOLEDO et al. 2014); 

 Brainstorming: Geração rápida de ideias de forma participativa e livre (TOLEDO 

et al. 2014); 

 5W1H: corresponde ao planejamento de todas as ações necessárias para atingir um 

resultado desejado, semelhante a um check-list pois deve seguir a ideologia dos seis passos 

(BRASSARD, 2004; MESQUITA; VASCONCELOS, 2009). 

 

2.2 Brainstorming 

 

“A técnica surgiu na década de 30 com o publicitário Alex Osborn, tinha o propósito de criar 

um ambiente onde “chovessem ideias”, daí surgindo seu nome, que também é “tempestade de ideias” 

(BEHR; MORO; ESTABEL, 2008)”. 

Essa ferramenta permite a busca por ideias e pensamentos, pois abre um espaço de exposição 

sem restrições, permitindo que cada colaborador contribua. 

Moreira (2008) define o Brainstorming como o processo destinado a geração de ideias sobre 

um assunto definido. Essa ferramenta simples permite a troca de ideias em um clima agradável e 

propicio sem a exigência de formalidades e conceitos técnicos. 

 

2.3 Diagrama Causa e Efeito (Ishikawa) 

 

Ferramenta gráfica utilizada na análise de problemas como na estruturação de decisões 

referente às situações que devem ser corrigidas (PALADINI, 2004; MESQUITA; VASCONCELOS 

2009). 

Esta técnica é utilizada para identificar as causas principais e potenciais que estejam 
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afetando negativamente os processos, ou seja, não somente a “causa verdadeira” que se espera obter, 

mas também aquelas que podem gerar problemas futuros ou que já estão sendo gerados, porém 

ainda não foram percebidos. 

Segundo Slack (2009) o diagrama causa e efeito é um método particularmente efetivo de ajuda 

a   definir   as   raízes   de   determinado   problema.   Esse diagrama tornou-se extensivamente usado 

em programas de melhoramento, isso devido ao fato de fornecerem uma forma de estruturar sessões de 

gerações de ideias em grupo (Brainstorming). 

 

2.4 Metodologia 5W1H como plano de ação 

 

O plano de ação 5W1H permite considerar todas as tarefas a serem executadas ou selecionadas 

de forma cuidadosa e objetiva, assegurando sua implementação de forma organizada. 

Para Vasconcelos (2009), um bom plano de ação deve deixar claro, tudo aquilo que 

deverá ser realizado, sendo assim utilizando a metodologia da qualidade 5W1H para desenvolver 

um check-list, apontando os seis principais pontos do plano de ação. 

Para melhorar a compreensão da funcionalidade do método, Corrêia (2005) apresenta a 

seguinte definição para o 5W1H: 

 What (O que): definir o que será realizado; 

 When (Quando): definir quando será realizado; 

 Who (Quem): definir quem irá realizar; 

 Where (Onde): definir onde será realizado; 

 Why (Por que): definir por que será feito 

 How (Como): detalhes de como será realizado; Através desse método é possível ter uma 

abordagem geral do processo proporcionando soluções para problemas em sequência. 

 

4. Método de Pesquisa 

 

O artigo apresenta sua metodologia como sendo uma pesquisa ação. A pesquisa-ação é um tipo 

de investigação-ação, que é um temo geral para qualquer processo que siga um ciclo no qual se 

aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito 

dela. 
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Thiollent (2005) afirma que o planejamento de uma pesquisa-ação é muito flexível, 

contrariamente a outros tipos de pesquisas e não segue uma serie de fases rigidamente ordenadas, 

pois considera que há sempre pequenas divergências entre as circunstâncias e a dinâmica dos 

pesquisadores no seu relacionamento com a situação investigada. 

Segundo Miguel et al. (2001), a pesquisa ação é uma pesquisa social com base empírica com 

associação em uma ação ou resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e os 

participantes da situação estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. 

Na realização desse artigo foi utilizado conhecimento dos envolvidos nos setores de 

produção (técnico) e atendimento, utilizando do Brainstorming realizado como os stakeholders do 

processo, colaboradores, clientes e gestor da empresa, buscando definir os problemas que a 

organização enfrenta e os desafios de propor soluções mediante a identificação dos mesmos. Todos 

os dados foram coletados, analisados e organizados no diagrama de causa e efeito e logo depois 

desenvolvido planos de ações para os itens listados. 

 

4. Análise e discussão dos resultados 

 

4.1 Análise do ambiente organizacional 

 

Para realizar a análise do ambiente, foi necessário uma busca por informações e dados da 

própria empresa, combinado com a realização do Brainstorming, realizados em conjunto dos setores 

responsáveis pelo planejamento e organização da empresa, colaboradores e clientes, obtendo-se as 

seguintes problemáticas. 

 

Análise 

1. Usuário insatisfeito com o atendimento 

2. Retorno de peças com defeitos 

3. Baixa produtividade 

Imagem 1: Análise do ambiente organizacional.  

Fonte: O autor 
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4.2 Diagrama Causa e Efeito da análise do ambiente organizacional 

 

Foi estabelecido em comum entendimento dos gestores da empresa, colaboradores e 

consumidores que priorizando a resolução de tais intempéries seria possível uma melhora notável na 

gestão da empresa e na confiança e satisfação dos clientes. 

Imagem 2: Diagrama Causa e Efeito 1. 

Fonte: O autor 

 

Imagem 3: Diagrama Causa e Efeito 2. 

Fonte: O autor 
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Imagem 4: Diagrama Causa e Efeito 2. 

Fonte: O autor 

 

 

4.4 Plano de ação abordado através da ferramenta 5W1H 

 

Afim de elaborar o plano de ação foram considerados as 3 problemáticas com maior relevância: 

 Usuário insatisfeito com o atendimento; 

 Retorno de peças com defeitos; 

 Baixa produtividade. 

 

A utilização da ferramenta 5W1H consiste em um modelo que permite aos gestores da 

organização traçar meios corretivos para as problemáticas identificadas através do diagrama causa e 

efeito realizado no ambiente organizacional. 

Possibilitando abordar a maneira mais adequada para atingir o objetivo almejado, na 

imagem 5 demonstra-se a proposta que consiste na implantação de um sistema de gestão de qualidade, 

para garantir maior qualidade na produtividade e no atendimento das exigências dos clientes e 

colaboradores. 
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Imagem 5: Plano de ação do sistema de gestão de qualidade. 

Fonte: O autor 

 

Com todo processo iniciado através da ferramenta do Brainstorming, com a coleta de 

dados e informações dentro e fora da empresa foi possível determinar as principais dificuldades 

enfrentadas pela organização possibilitando propor a implantação de determinados planos de ação 

em seus setores no âmbito possibilitar uma melhor gestão de seus recursos e consequentemente 

alcançar o patamar de qualidade almejado pela empresa e esperado por seus clientes. 
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5. Conclusões 

 

Com o presente artigo, percebe-se como é importante estar avaliando e identificando os 

pontos fracos da organização. E para melhor analisa-los é fundamental a utilização das 

ferramentas da qualidade tais como o Diagrama de causa e efeito que permite a organização 

detalhada dos problemas e possíveis causas do mesmo. 

Observou-se que mesmo com tamanho desafios, a empresa tem grande potencial de 

crescimento no mercado, visto que desempenham papel inovador no mercado de órteses e próteses 

na região. 

Portanto devido a flexibilidade do mercado é importante a organização estar atenta e sempre 

apta a adaptação, estudar e projetar investimentos corretos para que possa manter a competitividade 

do mercado. 

Ressalta-se que a aplicação correta das ferramentas na pesquisa realizada, permitiu uma 

maior compreensão das mesmas e sua importância dentro de uma empresa. A pesquisa está 

voltada para o aumento na qualidade do processo produtivo baseado nas exigências de mercado, 

dos clientes e do interesse do gestor de se manter competitivo no mercado, com isso eliminar ou 

pelo menos minimizar as eventuais dificuldades torna-se essencial para o crescimento da 

organização. A empresa possui pontos fortes como produtos diferenciados e preços acessíveis que 

com a nova gestão da qualidade possibilitara uma grande melhora nesses aspectos e em outros, o 

que eventualmente ira agregar valor aos produtos e serviços da empresa. 

Como trabalho futuros o desenvolvimento de uma política de estoque mais adequado a 

contingência de pedidos da empresa torna-se viável, tendo em vista que a nova abordagem no 

contexto de qualidade elevara sua atuação para outros níveis no mercado. 
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