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RESUMO 

 

Esta pesquisa se concentra no contexto das rotinas e procedimentos que tangem a 
execução financeira e orçamentária na Administração Pública, mais especificamente 
em uma Universidade Federal. O problema de pesquisa está centrado em entender 
como a gestão pelas diretrizes e a aplicação das ferramentas da qualidade e suas 
perspectivas podem proporcionar maior eficiência aos processos de execução 
orçamentária e financeira na instituição em análise. Discorre sobre literatura 
especializada procurando apresentar subsídios que sustentem a tese levantada 
sobre a racionalização dos processos administrativos no intuito de atingir o melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis, maximizando os resultados esperados. 
Aborda a evolução das dimensões da qualidade e suas ferramentas, assim como a 
importância da especificação dos itens de controle e de verificação como 
identificadores dos parâmetros de acompanhamento dos resultados do sistema, 
estabelecendo, assim, padrões de qualidade. Busca apresentar os aspectos 
relativos ao estabelecimento de indicadores de desempenho, pela aplicação das 
ferramentas abordadas ao longo da pesquisa, na busca da eficiência dos processos. 
Para isso, propôs um estudo de caso onde apresenta os resultados da aplicação de 
alguns desses indicadores definidos a partir do método de análise e solução de 
problemas (MASP). A partir da situação problema foram desenvolvidos os objetivos 
e as questões de pesquisa, se caracterizando como uma pesquisa exploratória, 
qualitativa e documental. O resultado alcançado, como sustentado pela literatura 
abordada, foi a utilização dos indicadores como medidas para avaliar, mostrar a 
situação e as tendências das condições de um dado ambiente para subsidiar as 
tomadas de decisão. Com a aplicação do método e o uso das ferramentas de 
qualidade foi possível identificar precisamente o tempo de processamento e a 
quantidade de processos executados ao longo do período analisado. 
 

Palavras-Chave: Qualidade. Gestão pública. Gerenciamento pelas Diretrizes. 
Método de Análise e Solução de Problemas- MASP. Indicadores de Desempenho. 
 
 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

This research focuses on the context of routines and procedures that concern the 
financial and budgetary execution in Public Administration, more specifically in a 
Federal University. The research problem is focused on understanding how the 
management guidelines and the application of quality tools and perspectives can 
provide greater efficiency to budgetary and financial execution process at the 
institution in question. Discusses literature seeking to present grants to support the 
thesis raised on streamlining the administrative processes in order to achieve the 
best use of available resources, maximizing the expected results. Discusses the 
evolution of the quality dimensions and tools, as well as the importance of specifying 
the control items and check as monitoring parameters of the identifiers of the 
system's results, thereby setting quality standards. Seeks to present aspects related 
to performance indicators of establishment, the application of the tools discussed 
during the research, the search for process efficiency. For this, it presents the results 
of the application of some of these indicators defined by the method of analysis and 
troubleshooting (MASP). From the problem situation were developed objectives and 
research questions, being characterized as an exploratory, qualitative and desk 
research. The result achieved, as supported by the literature addressed was the use 
of indicators and measures to assess, show the status and trends of the conditions of 
a given environment to support decision-making. By applying the method and the use 
of qulidade tools it was possible to precisely identify the processing time and the 
number of processes running over the analysis period. 
 

Keywords: Quality. Public administration. Management by Guidelines . Analysis 
method and solution problems- MASP .Performance indicators. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

  

Cada vez mais se torna premente a necessidade de se buscar a eficiência 

nos processos organizacionais, pois a competitividade dos tempos atuais 

propulsiona o nível de exigência das demandas, aumentando, assim, o nível de 

qualidade requerido pelos usuários dos produtos e serviços, sejam públicos ou 

privados. 

Segundo Falconi (1992), qualidade é um produto ou serviço que atende 

perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo 

certo as necessidades do cliente. 

A qualidade organizacional passou por alguns estágios, se caracterizando, 

em um primeiro momento, pela simples inspeção dos produtos no final do processo, 

descartando aqueles que não atendiam aos requisitos do projeto e dando início a 

uma nova produção para substituição daquele item perdido. Nessa perspectiva, 

desperdiçava-se todo recurso aplicado, configurando ineficiência do mesmo. 

Em um segundo momento, o aumento da demanda inviabilizou a inspeção de 

todos os itens do processo (inspeção 100%), se desenvolvendo, desta forma, 

ferramentas estatísticas que controlavam, por amostragens, os resultados baseados 

em pré-requisitos técnicos que definiam a qualidade desejada. 

Sistema é um conjunto de elementos dinamicamente relacionados entre si, 

formando uma atividade para atingir um objetivo, operando sobre entradas 

(informação, energia, matéria) e fornecendo saídas (informação, energia, matéria) 

processadas. Com a evolução dos conceitos administrativos relacionados à 

abordagem sistêmica das organizações, o conceito de qualidade também saiu de 

uma abordagem pontual para uma perspectiva abrangente, incorporada por todos da 

organização, definido como uma cultura que influencia todos os processos da 

organização, na busca de um ambiente favorável à minimização dos problemas e a 

excelência dos resultados. Nessa análise, a qualidade serve aos anseios dos 

clientes e passa a fazer parte do planejamento estratégico da organização, 
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favorecendo, assim, a conscientização dos preceitos de qualidade nas políticas 

adotadas pelas diversas áreas dentro das organizações. 

 

Segundo Juran (1990) a perspectiva em torno do que se chama de garantia 

da qualidade está centrada no processo e não no produto final. A partir da relação 

de causa e efeito, cabe a um minucioso controle dos processos a responsabilidade 

de se buscar o melhor uso dos recursos disponíveis, minimizando os problemas e 

proporcionando maior qualidade ao resultado relacionado. 

Para a filosofia de qualidade, não existe controle sem padronização (JURAN, 

1990). O controle da qualidade total é um sistema de gestão baseado no 

gerenciamento de processo, tendo como meta a satisfação das necessidades dos 

clientes. Os aspectos considerados na determinação dos chamados itens de 

controle são os definidos como as dimensões da qualidade, sendo elas qualidade, 

custo, entrega, moral e segurança, atuando de forma consecutiva no 

acompanhamento das etapas do processo na perspectiva sistêmica, sobre a égide 

da premissa de que o próximo processo é o seu cliente. 

Na relação causa e efeito, tem-se a definição dos itens de controle como 

resultados esperados pela administração (efeitos) e para cada efeito esperado uma 

causa (itens de verificação) que justifica determinado resultado. O mapeamento 

dessa relação causa/efeito é o que proporciona a capacidade da gestão de 

gerenciar esses resultados e atuar no item de verificação que possa estar gerando o 

resultado não esperado (problema). Gerenciar por qualidade é a prática de definir e 

manter essa relação sob controle visando ao atendimento das necessidades dos 

clientes. 

Todas essas mudanças evolutivas influenciaram, também, as organizações 

públicas que buscam, hoje em dia, adequar seus processos às expectativas de 

qualidade dos serviços públicos usufruídos pelo cidadão que vem, cada vez mais, se 

envolvendo e questionando o uso dos recursos públicos a partir de uma maior 

conscientização a respeito da eficiência na aplicação destes, impulsionados pelas 

alternativas de participação popular nos processos de gestão pública. 
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Nessa análise, é necessário que se discorra sobre o conceito de um Sistema 

de Informação Gerencial.  

 

Segundo Oliveira (2007) sistema é  

 

um conjunto de partes integrantes e interdependentes que, conjuntamente, 

forma um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada 

função. (OLIVEIRA, 2007, p.7) 

 

 Pode-se, também, apresentar a definição de O´Brien (2004) para sistema, 

que define da seguinte maneira:  

 

Um sistema é um grupo de componentes inter-relacionados que trabalham 

rumo a uma meta comum, recebendo insumos e produzindo resultados em 

um processo organizado de transformação (O´BRIEN, 2004, p. 07).  

 

Outra interessante definição é a de Beal (2004):  

 

Um sistema é um conjunto de elementos ou componentes que interagem 

para atingir objetivos. Os sistemas têm entradas, mecanismos de 

processamento, saídas e feedback [...] (BEAL ,2004, p. 15) 

 

Informação, de acordo com Laudon (1999),  

 

quer dizer dados apresentados em uma forma significativa e útil para os 

seres humanos” (LAUDON, 1999, p.7) 

 

Oliveira (2007) define informação como  

 

o dado trabalhado que permite ao executivo tomar decisões (OLIVEIRA, 

2007, p. 22). 
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Já gerencial segundo Oliveira (2007) é  

 

o desenvolvimento e a consolidação do processo administrativo, 

representado pelas funções de planejamento, organização, direção e 

controle, voltado para a otimização dos resultados da empresa” (OLIVEIRA, 

2007, p. 24). 

 

Assim, é possível compilar essas definições acima e definir um Sistema de 

Informação Gerencial como o conjunto de informações ligado a determinado 

processo administrativo integrado e interdependente em função de um objetivo a ser 

alcançado. 

A busca por melhores modelos de gestão tem transformado as estruturas 

organizacionais públicas, pelo fato de cada vez mais buscarem incorporar em seus 

valores e, consequentemente, em sua prestação de serviços, significados 

intangíveis como segurança, diferenciação e satisfação. Os sistemas de gestão têm 

proporcionado maior rapidez na disseminação, no compartilhamento e na 

dinamização do uso das informações para a tomada de decisão dos gestores. Essas 

possibilidades tornam as instituições mais eficientes, a partir de um bom 

funcionamento dos sistemas de informação. Para que um sistema de informação 

seja bem dimensionado é necessário que sejam considerados o nível tecnológico da 

organização e o processo de maturidade dos sistemas corporativos. Laudon (1999) 

deu sua contribuição ao tema, como segue: 

 

[...] organizações públicas precisam projetar sistemas que possam prover 
serviços à sociedade e no ambiente interno proporcionar aos gestores 
públicos informações necessárias para a gestão dos processos e tomada de 
decisão baseadas em análises e fatos. As organizações precisam, ainda, 
controlar seus sistemas de informações a fim de compreender o processo 
(LAUDON, 1999, p. 23). 

 

A evolução da sociedade e suas inter-relações têm levado os agentes 

decisores públicos a uma nova concepção a respeito das obrigações e os custos 

relacionados às atividades de Governo. As transações no setor público, segundo 
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Costa (2010), estão relacionadas à criação, execução, monitoramento e avaliação 

das políticas públicas, a partir da interação dos atores apontados.  

O desenvolvimento de ferramentas de gestão que possam prover os gestores 

públicos na aplicação dessas atribuições torna-se o cerne da questão na busca por 

uma gestão eficiente, com qualidade e com responsabilidade pública sobre o 

orçamento disponível. 

Seguindo essa tendência, a Administração Pública contemporânea se define 

pelas ideias da New Public Management (NPM) que toma como base os preceitos 

da administração estratégica focada nos negócios empresariais e nos conceitos de 

empreendedorismo.  

Em oposição ao processo tradicional, Costa (2010, p. 51) considera a 

moderna gestão como “uma forma de acrescentar novos elementos de reflexão e 

ação sistemática e continuada, conduzida e suportada pelos administradores da 

organização” com o “fim de avaliar a situação, elaborar um projeto de mudança 

estratégica e acompanhar e gerenciar os passos de implementação”. 

Esse acompanhamento só será possível a partir do mapeamento dos 

processos, a definição dos itens de controle a serem monitorados e a identificação 

dos itens de verificação associados aos resultados obtidos, buscando o melhor 

ajuste com os resultados estabelecidos como os resultados de qualidade (metas).  

Em uma abordagem mais específica, levando-se em consideração que 

processo é uma consecução de atividades, a definição da qualidade como a busca 

no atendimento das necessidades do cliente, é possível, aqui, se valer da ideia de 

cliente interno na definição dos itens de controle estabelecidos. É necessário 

identificar as necessidades da próxima etapa do processo para que sejam 

identificados os melhores resultados a serem perseguidos pelo departamento. A 

garantia da qualidade, então, é uma função que visa a confirmar que todas as ações 

necessárias para o atendimento das necessidades dos clientes (externo/interno) 

estão sendo conduzidas de forma completa.  

O estabelecimento de indicadores tem por objetivo a padronização de 

resultados testados e comprovados como os de maior nível de excelência para 

determinada atividade. Alguns autores, entre eles Treville e Antonakis (2005) 
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definem que padronização pode ser utilizada para reduzir a variabilidade em 

processos e no produto. A Gestão da Qualidade entende que essa atribuição é a 

melhor maneira de sustentar a operação de qualquer processo em seu nível mais 

elevado, partindo-se do pressuposto de que o procedimento padronizado é o 

comprovadamente com maior nível de excelência de resultado. 

Bezerra (2004) apresenta um quadro pouco favorável com relação ao 

contexto gerencial a respeito dos indicadores de desempenho que subsidiem a 

avaliação da performance das instituições de ensino: 

 

[...] a excelência do desempenho ainda está distante dos gestores 
educacionais, e aqui por gestores educacionais entende-se toda e qualquer 
forma de gestão educacional, incluindo desde a escola até a universidade, 
por conta de não possuírem a cultura de avaliação, resultados de 
indicadores, atingimento de metas, além da ausência real de uma cobrança 
por parte de seus clientes (representados pelos alunos). (BEZERRA, 2004, 
p.1) 

 

Este trabalho tem como contexto as rotinas e procedimentos que tangem a 

execução financeira e orçamentária na Administração Pública, mais objetivamente 

nas Universidades Federais. Pretende-se analisar os processos dos estágios das 

despesas públicas, sendo eles o empenho, a liquidação e o pagamento das 

despesas, sob a ótica da Gestão da Qualidade e as possibilidades de propor um 

maior controle desses processos visando a um incremento no nível de eficiência dos 

recursos aplicados.  

A solução dos problemas de uma organização deve ser feita de maneira 

metódica e com a integral participação dos membros envolvidos. O objetivo da 

disseminação desse método é o de formar solucionadores de problemas, de forma a 

garantir o seu trato in loco e o mais brevemente possível. Os estágios do Método de 

Análise e Solução de Problemas (MASP) são: 

 

1- Identificação do problema; 

2- Observação; 

3- Avaliação; 

4- Plano de ação; 
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5- Ação; 

6- Verificação; 

7- Padronização; 

8- Conclusão. 

 

Paralelamente ao estabelecimento sistemático do método de solução de 

problemas, aplicam-se as ferramentas da Qualidade total como forma de, em um 

primeiro momento, criar o expertise na identificação do resultado não esperado, mas 

também na aplicação das ferramentas que irão facilitar a solução dos mesmos. 

 

1.2  SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Este estudo baseou-se na racionalização e no estabelecimento de critérios 

de avaliação e acompanhamento dos processos administrativos, com o objetivo de 

apresentar um caminho para a melhor dissolução dos problemas abordados nessa 

pesquisa. 

O Decreto nº 3.591, de 06 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, em seu artigo 2º, inciso II, 

estabelece: 

 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado;  
 

 

O controle da qualidade e as ferramentas propostas por essa abordagem 

serão considerados na busca do cumprimento do que está estabelecido no decreto 

em questão, assim como por outras proposições que regem a administração pública.  

Analisando o conteúdo proposto neste item constitucional, percebe-se a 

intenção de definir o controle interno, a gestão de desempenho e o 

acompanhamento dos resultados alcançados em termos orçamentários e financeiros 

aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Estas atividades devem 
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considerar os atributos ou dimensões do desempenho da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial, ou seja, sua eficácia e eficiência.  

Desta forma, tem-se como problemática dessa pesquisa a seguinte situação: 

como a gestão pelas diretrizes pode proporcionar uma maior eficiência aos 

processos de execução orçamentária e financeira na administração pública? 

 

1.3  OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1  Objetivo Geral 

 

O Objetivo Geral dessa pesquisa é comprovar a eficiência do uso das 

ferramentas de qualidade e do Método de Análise e Solução de Problemas na 

demonstração mais objetiva dos resultados de um processo. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos desse estudo são: 

 

● Uso de ferramentas de qualidade para entendimento dos processos e 

identificação de problemas; 

● Aplicação do Método de Análise e Solução de Problemas para análise e 

correção dos procedimentos identificados como problema; 

● Estabelecimento de indicadores de desempenho que auxiliem a gestão na 

tomada de decisões. 

 

1.4  QUESTÕES DA PESQUISA 

 

As questões da pesquisa definidas a partir das considerações acima são: 

 

- Como a Gestão pelas Diretrizes pode proporcionar um melhor 

acompanhamento dos resultados definidos pela estratégia da Universidade Pública? 
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- Quais itens de controle de processo estão mais evidentemente relacionados 

com as atividades de execução financeira e orçamentária na instituição de ensino 

Pública? 

- Quais os aspectos mais relevantes que devem ser contemplados no modelo 

de Gestão integrada proposto para a Divisão de Execução Financeira? 

 

1.5. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A delimitação se torna conveniente para que um estudo mais aprofundado 

possa ser feito sem que se perca a efetividade do mesmo. Para isso, a pesquisa se 

aterá às atividades ligadas ao processo de execução orçamentária e financeira de 

uma Instituição de Ensino Superior situada no estado do Rio de Janeiro no período 

de janeiro a dezembro de 2013. 

 

1.6. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

O universo da administração pública é, cada vez mais, ampliado e complexo 

na medida em que as relações sociais dos indivíduos se tornam mais exigentes e a 

capacidade do cidadão de se conscientizar dos direitos e deveres associados a essa 

questão cresce diretamente relacionado à evolução tecnológica de comunicação, 

aumentando, assim, seu poder de participação. 

Segundo Paladine (2004), um programa de qualidade certamente virá 

beneficiar o melhor aproveitamento dos recursos com a redução dos desperdícios. 

Ou seja, estabelecer bons sistemas de gestão na administração pública, a luz 

da qualidade total, é fundamento primordial para atender os anseios sustentáveis da 

sociedade moderna. 

 

1.7  ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

O capítulo 1 tem por objetivo expor e contextualizar o assunto tema deste 

trabalho, através de conceitos sobre qualidade total, bem como a importância do 

estabelecimento de indicadores de desempenho em uma Instituição Federal de 
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Ensino Superior (IFES), para estabelecer critérios eficientes de alcance de 

resultados, evidenciando, assim, um tema de relevância para a sociedade moderna. 

No capítulo 2,  este trabalho se propõe a apresentar a abordagem gerencial 

da nova gestão pública considerando as ideias da New Públic Management (NPM). 

Busca também apresentar a evolução do conceito de qualidade ao longo do tempo, 

destacando seus enfoques e explicando os argumentos que levaram às referidas 

evoluções de abordagem. Tecerá, também, sobre a aplicação de algumas 

ferramentas e métodos de qualidade que servirão de apoio na elaboração de planos 

e estratégias de aplicação desses conceitos visando ao aumento da eficiência dos 

processos em análise assim como a aplicação do Método de Análise e Solução de 

Problemas (MASP) na identificação dos gargalos dos processos. 

O capítulo 3 deste trabalho concentra-se na definição dos aspectos 

metodológicos que foram aplicados nessa pesquisa. 

Nos capítulos 4 e 5 são apresentados tanto a análise dos resultados pelo 

confronto entre as diferentes abordagens dos autores citados ao longo da 

dissertação quanto a conclusão apresentada pelo autor dessa obra, buscando, ao 

fim, uma proposição de um manual de procedimentos a respeito dos processos de 

execução financeira da referida Universidade. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. GESTÃO PÚBLICA 

 

A partir das definições da governança corporativa e diante da pressão de 

melhoria do setor público os agentes de governo começam a recorrer de práticas de 

gestão de governança corporativa. Esse processo emerge quando os serviços 

públicos são afetados por amplos objetivos sociais, maior competência de gestão e 

liderança e maior intermediação politica entre demanda do cidadão e o produto do 

bem público, surgindo então a governança pública (Martinez, 2001). 
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Smyth (1993) deixa evidente a necessidade de uma governança que 

contemple a boa conduta e o controle contendo sanções ou recompensas para os 

administradores públicos como um instrumento de formalizar responsabilidade e 

reforçar a transparência da gestão pública. 

Para Shaoul et al. (2005) as diversas partes interessadas no setor público 

desejam um instrumento de comunicação externa a respeito de fatores tais como o 

custo dos serviços prestados, a gestão dos recursos, a qualidade dos serviços 

prestados, o controle financeiro dos recursos arrecadados e a probidade 

administrativa e financeira dos recurso e bens públicos. 

Steurer (2005) define a governança pública como um sistema que identifica 

limites e responsabilidades para lidar com as questões sociais e econômicas do 

setor. Desta forma a governança tem o objetivo de ajudar os entes públicos a 

atingirem o desempenho desejado por toda a sociedade. 

Almquist et al. (2013) aponta que a promoção da governança no setor público 

tem foco na prestação de contas (accountability) dos gastos a sociedade com 

transparência, cumprimento de metas, menor custo possível, qualidade, e majoração 

dos impactos positivos das políticas públicas para a sociedade.  

Os movimentos que visam à melhoria na administração pública estão 

associados ao conceito de “nova gestão pública” (New Public Management - NPM). 

A “nova gestão pública” (New Public Management - NPM), segundo Barzelay (2001), 

tem como objetivo tornar os serviços públicos mais eficiente, utilizando técnicas de 

gestão de negócios privados com foco na satisfação do cliente e medição de 

desempenho. 

Denhardt, (2012) aponta como evento motivador da reorganização das 

funções de Estado a crise fiscal da década 1970, que resultou em esforços para a 

construção de um governo que “funcionasse melhor e custasse menos”. Dentre as 

medidas adotadas pelos administradores da época interessados em accountability e 

alto desempenho estão a restruturação dos órgãos burocráticos, redefinição da 

missão, organização de fluxos de processos e a descentralização da tomada de 

decisão. 
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Kickert (1997) sugere que a administração pública deva se desenvolver até 

alcançar o nível de governança pública, por meio da aplicação das premissas da 

governança privada como base para esse desenvolvimento. 

Unir os conceitos de governança privada e pública proporciona uma elevação 

do padrão de desempenho da administração pública. Hirigoyen (2013) definem 

governança corporativa como mecanismo de funcionalidade da empresa, com os 

acionistas controlando e acompanhando as atividades dos gestores da empresa. 

Essa mesma concepção é esperada na governança pública, sendo os cidadãos 

(acionistas) controladores dos atos dos gestores públicos. Ainda segundo Hirigoyen  

(2013), os financiadores dos empreendimentos públicos são os cidadãos através do 

pagamento de impostos. 

Almquist et al. (2013) ressalta as grandes transformações que as 

organizações públicas vêm sofrendo nas últimas décadas. A nova abordagem que 

vem sendo aplicada nestas organizações visa a responder às críticas feitas pela 

sociedade sobre aspectos de ineficiência, burocracia e ineficácia. Este cenário 

favorece a migração das diretrizes de gestão do setor privado, como a governança 

corporativa e seus mecanismos de mercado, para o setor público.  

Denhardt, (2012) aponta que a nova administração pública produz um 

conceito novo de prestação de contas à sociedade, promovendo uma maior 

transparência e responsabilidade dos gestores e agentes públicos com o destino de 

toda arrecadação tributária. 

PIERANTI (2006) destaca que a Nova Gestão Pública (New Public 

Management) se propõe a tornar os serviços públicos mais eficientes para os 

cidadãos, pela aplicação das técnicas de gestão de negócios privados focando na 

medição de desempenho e na satisfação do cliente. 

Todavia, PIERANTI (2006) aponta três pontos fracos na utilização desses 

princípios de negócios do setor privado para melhoria do desempenho do governo, 

como seguem: 

 

- Denominadores comuns utilizados pelo setor privado para avaliação da gestão tais 

como o retorno do investimento, market share ou margem de lucro, não existem nos 
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programas políticos, fatores que contribuiriam para a construção da confiança dos 

cidadãos diante das instituições políticas.    

 

- Outro ponto fraco apontado na utilização do modelo do setor privado apontado pelo 

autor para a melhoria do desempenho no governo é a estrutura frágil em termos de 

autoridade dificultando que as organizações trabalhem a partir de objetivos 

instrumentais vinculados a cronogramas e indicadores de desempenho. A carência 

de liderança leva a distorção por parte dos gestores e executores na tentativa de 

atendimento eficiente das demandas da sociedade. 

 

- Em terceiro existe o fato de que a NPM usa a abordagem administrativa para 

solucionar problemas de cunho político. Para o setor privado os consumidores são 

os responsáveis pelos bens e serviços ofertados. Porém, no setor público, isso não 

é bem claro, por isso, uma das funções dos agentes públicos é identificar os valores 

da sociedade para fornecer respostas para essas demandas. 

● Denominadores comuns utilizados pelo setor  

Fleury (2001) aponta que as novas demandas da sociedade torna a estrutura 

burocrática tradicional do Estado incompatível, implicando em uma mudança na 

gestão do setor público, com redução de gastos e melhoria do atendimento das 

demandas da população. Essas mudanças ocorreram na Inglaterra na década de 80 

(no governo de Margareth Thatcher) e nos Estados Unidos na década de 90 (no 

governo de Ronald Reagan), formando as bases para um novo modelo gerencial na 

administração pública.  

Este modelo apresenta as seguintes características: 

 

- privatização no âmbito da atividade econômica; 

- introdução nos órgãos públicos de valores gerenciais de mercado; 

- “fazer mais com menos”, enfatizando o controle de custos e avaliando o 

desempenho dos servidores; 

- transformação dos servidores em gestores; 

- descentralização das atividades de Estado; 
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- terceirização dos serviços públicos; 

 

Com essas proposições os serviços públicos ganharam um caráter gerencial 

com modelos de gestão orientados para o mercado, ficando o Estado voltado para a 

eficiência governamental. As organizações públicas burocráticas tradicionais, 

verticalizadas e rígidas foram desagregadas possibilitando uma atuação mais 

flexível de suas atividades, com autonomia na aplicação das políticas públicas, 

regidas por contratos de gestão ou prestação de contas proporcionando uma maior 

accountability (FLEURY,2001). 

A reforma nas organizações públicas a partir da Nova Gestão Pública 

implicou no emprego de ideias, valores, técnicas e padrões de gestão adotados com 

êxito nas empresas privadas, estabelecendo processos de racionalização e 

otimização organizacional. Junto a esse movimento foram introduzidos um conjunto 

de mecanismos de mercado com a incorporação da lógica da concorrência na busca 

da eficiência e da qualidade dos serviços públicos prestados, orientando as ações 

governamentais para o alto desempenho (FLEURY, 2001). 

A necessidade de se modernizar a administração pública é um assunto muito 

recorrente. Fala-se  constantemente na necessidade de uma reforma administrativa  

realmente contundente e eficaz.  Para Matias - Pereira (2007): 

 

A percepção  de  que  é  preciso 
melhorar  o  desempenho  da  gestão  pública  é  cada  vez  mais  evidente  
no  Brasil (MATIAS-PERERA, 2007, P. 25).  

 

Ainda segundo Matias-Pereira (2007):  

 

A administração pública na atualidade, que tem como referência o modelo 
de gestão privada, não pode desconsiderar que o setor privado busca o 
lucro e a administração pública visa realizar sua função social. Esta função 
social deve ser alcançada com a 
maior  qualidade  possível  na  sua  prestação  de  serviços,  ou  seja, 
sendo  realizada  de forma eficiente, eficaz e efetiva. (MATIAS-PERERA, 
2007, P. 25) 

 

A Constituição Federal prevê em seu artigo 37, caput, os princípios da 

administração pública, assim como no art.  2º,  caput,  da  Lei  9.784/99.  Em ambos 
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os casos a eficiência é apresentada de forma destacada. Para Meirelles (2007, p.96) 

esse princípio “exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, 

perfeição e rendimento funcional”. A não contemplação desse princípio na 

formulação da Carta Magna evidencia o caráter novo e moderno do mesmo, tendo 

sido acrescido pela emenda constitucional nº 19 de 1998, ou seja, somente uma 

década após sua edição. Segundo Di Pietro (2012): 

 

O princípio da eficiência representa na realidade dois aspectos:  
pode ser considerado 
em  relação  ao  modo  de  atuação  do  agente  público,  do  qual  se  esper
a  o  melhor desempenho  possível de  suas  atribuições,  para  lograr 
os  melhores  resultados;  e  em 
relação  ao  modo  de  organizar,  estruturar  e  disciplinar  a  Administração 
 Pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores 
resultados na prestação do serviço público. (DI PIETRO, 2012, P. 84) 

 

2.1.1. CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A lei 4320/64 é o ordenamento jurídico que estabelece as normas gerais para 

elaboração e controle dos orçamentos da União, Estados, Municípios e do Distrito 

Federal. O artigo 75 desta mesma lei apresenta os incisos que compreendem ao 

controle da execução orçamentária, como segue: 

 

Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá: 

I -  a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a 

realização de despesas, o nascimento ou a extinção de direitos e 

obrigações; 

II - a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por 

bens e valores públicos; 

III - o cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos 

monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. 

 

Segundo Cruz (2008), controlar o orçamento significa acompanhar as 

atividades de execução orçamentária, obter feedback, e possibilitar o 

redirecionamento das ações ainda durante o exercício aprimorando o planejamento.  
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A função gerencial de planejamento está intimamente relacionada à função 

gerencial de controle. Desta forma, o planejamento orçamentário perde efetividade 

se não estiver associado a um controle de sua execução (CRUZ, 2008). 

A importância de uma estrutura que contemple processos que visem ao 

controle da execução do planejamento orçamentário é fundamental para a 

preservação dos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, como aponta Cruz (2008): 

 

Chamamos a atenção para a necessidade de os documentos de suporte das 

despesas e dos investimentos, além de revestidos das formalidades legais, 

serem completos o suficiente para evidenciar claramente a operação. Exige-

se a anexação de documentos fiscais hábeis e de todos os detalhes que 

comprovem que o gasto pode, efetivamente, ser assumido pela 

administração(…) A instrumentalização de controles que proporcionem 

documentação hábil e adequada dá maior transparência às operações e 

confiabilidade aos valores refletidos na execução orçamentárias (CRUZ, 

2008, P. 123) 

 

Cruz (2008) também enfatiza a importância de se ter uma estrutura 

compatível com as premissas de controle da execução orçamentária: 

 

Um dos principais instrumentos de controle é a própria estrutura 

administrativa do órgão público, com clara definição da áreas e dos 

respectivos cargos, atribuições e responsabilidades. (CRUZ, 2008, p. 123) 

 

O conceito de controle interno foi inserido no texto do projeto de Lei nº 135/96, 

valendo-se dos mecanismos de controle disponíveis na organização (CRUZ, 2008). 

O artigo 4º deste projeto de lei estabelece como processo de planejamento, 

orçamento, programação financeira, controle, contabilidade e fundos no âmbito da 

União, Estados, Municípios: 

I - a elaboração do diagnóstico da situação existente e da formulação das 

estratégias e diretrizes;  

II - a definição de objetivos;  
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III - a definição dos programas, com os respectivos produtos finais 

necessários à solução dos problemas identificados;  

IV - a quantificação das metas e seus custos;  

V – o monitoramento e o acompanhamento da sua execução;  

VI - a avaliação dos resultados obtidos. 

 

Outro dispositivo legal que apresenta o conceito de controle interno é a Lei 

Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Esse conceito 

passa a considerar a avaliação da eficiência das organizações, não restringindo a 

atuação do agente público ao simples cumprimento das leis, mas, também, a 

implementação de mecanismos de avaliação da aplicação do dinheiro público 

(CRUZ, 2008). 

Todas essas alterações direcionam a administração pública a atuar de forma 

mais gerencial exigindo dos servidores uma postura mais profissional e de auto-

responsabilidade sobre suas ações. Aspectos relativos à qualidade e produtividade, 

juntamente com eficiência e eficácia passam a fazer parte das rotinas e propostas 

de trabalho nos órgãos públicos (CRUZ, 2008). 

Apesar de todo esse movimento, Cruz (2008) ressalta que procedimentos de 

medição ainda são muito incipientes, pois faltam indicadores de performance com 

padrões previamente estabelecidos que possibilitem essas medições.  

 

2.2. EVOLUÇÃO DA QUALIDADE 

 

A partir da revolução industrial, foi possível observar as fases da gestão pela 

qualidade.  

 A primeira, a fase da Inspeção, apareceu com os fundamentos da 

Administração Científica de Taylor no início do século XX. Nesta, a qualidade era 

verificada sob a forma de inspeção ao final da produção e os produtos que estavam 

fora dos padrões estabelecidos eram descartados sem que houvesse avaliação das 

causas. Cabia aos inspetores a tarefa de separar os produtos conformes dos não 

conformes. Ênfase à conformidade (MARTINS, 2003). 
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A segunda, iniciada na década de 1930, foi a fase do Controle Estatístico da 

Qualidade, onde nomes considerados gurus da qualidade, como Shewart, Deming, 

Juran, desenvolveram diversas ferramentas estatísticas para o controle da 

variabilidade dos resultados dos processos, com a intenção de tornar a produção 

mais eficiente e reduzir o desperdício. Conceitos desenvolvidos nesta época são 

utilizados ainda hoje, como o de controle da variabilidade de processos através de 

amostragem (BROCKA; BROCKA, 1994). 

A terceira foi a fase da Garantia da Qualidade, que entre 1950 e 1960 

recebeu contribuição além da estatística, de conceitos de habilidades e técnicas 

gerenciais. Quatro movimentos fizeram parte desta era (MARTINS, 2003): 

 

- a quantificação dos custos da qualidade;  

- o controle total da qualidade;  

- as técnicas de confiabilidade;  

- o programa zero defeitos.  

 

A quantificação dos custos divide-se em quatro categorias:  

 

- de prevenção;  

- de avaliação;  

- das falhas internas;  

- das falhas externas.  

 

O Controle Total da Qualidade tinha como base a filosofia de que “a alta 

qualidade dos produtos é difícil de ser alcançada se o trabalho for feito de maneira 

isolada”. Esta filosofia veio tornar-se o núcleo central das Normas ISO em 1980.  

Segundo Martins (2003), as técnicas de confiabilidade foram desenvolvidas 

principalmente pelas indústrias aeroespacial, eletrônica e militar, que estudaram as 

teorias de probabilidade e estatística mais profundamente a fim de evitar falhas do 

produto durante o seu uso. Estas técnicas são:  
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- Análise dos modos de falhas e seus efeitos (FMEA): revisão sistemática dos 

modos pelos quais um componente de um sistema pode falhar;  

- Análise individual de cada componente: verificação da probabilidade de 

falhas de componentes-chave de um sistema;  

- Redundância: utilização de componentes paralelos no sistema, a fim de 

garantir seu funcionamento mesmo que um deles falhe. 

 

O programa zero defeitos teve origem em 1961, inspirado na filosofia de 

Crosby que era “fazer certo na primeira vez”. Neste momento, aspectos 

motivacionais relacionados à iniciativa dos funcionários, treinamento, 

estabelecimento de objetivos e divulgação de resultados da qualidade e 

reconhecimento por sua obtenção, passaram a ser pontos fundamentais 

(BARRETO, 2000). 

 

Figura 01: Estrutura e ramificações da Garantia da Qualidade 

 

Fonte: Barreto (2000). 

 

Por fim, a quarta fase, a era da Gestão da Qualidade Total, que engloba as 

três anteriores, traz, porém, como foco, o cliente e sua satisfação; coloca a 

qualidade na gestão estratégica das organizações, onde todos na organização são 

responsáveis pela qualidade e a palavra de ordem é gerenciar a qualidade.  

A figura a seguir resume estas quatro fases (BARRETO, 2000): 
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Figura 02: Evolução do conceito da Qualidade no tempo 

 

Fonte: Barreto (2000). 

 

A Qualidade é um conceito que se aplica desde processos pontuais e finais 

nas organizações até perspectivas sistêmicas e estratégicas, definindo o resultado 

maximizado e esperado pela gestão. O estabelecimento dos parâmetros de 

qualidade influencia a produtividade dos agentes organizacionais, produzindo um 

movimento catalizador e inspirador, agregando valor à performance das atividades. 

Toda essa abordagem proporciona às organizações contemporâneas maior 

condição e sobrevivência ao longo do tempo frente a um ambiente de crescente 

concorrência e aumento das exigências das demandas da sociedade (COUTINHO, 

2010). 

Segundo Falconi (1992) um produto ou serviço de qualidade é aquele que 

atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no 

tempo certo às necessidades do cliente. Ou seja, um sistema de gestão da 

qualidade deve seguir os parâmetros do projeto, desenvolver a cultura de zero 

defeito na execução de suas atividades, buscar o menor custo na produção, oferecer 

segurança ao cliente e ter uma entrega com a maior conveniência possível. Por trás 

dessas atribuições está a busca da preferência do consumidor pelo produto 

ofertado. Dessa forma, entende-se a qualidade sob uma variedade de dimensões. 

Outra abordagem foi apresentada por Garvin (1992), onde ele destaca cinco 

abordagens para a definição da Qualidade: 
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- Transcendental: são as circunstâncias que tratam a qualidade como algo 

inato ao produto, embora sempre relacionado ao seu funcionamento. Neste 

caso, não pode ser medida precisamente e o seu reconhecimento ocorre pela 

experiência. 

- Centrada no Produto: a qualidade é vista como uma variável passível de 

medição. Assim, diferenças da qualidade são observáveis pela medida da 

quantidade de alguns atributos possuídos pelo produto. Em geral, melhor 

qualidade seria, aqui, um sinônimo de maior número e melhores 

características de um produto, enfatizando que a alta qualidade implica em 

maiores custos. 

- Centrada no valor: produto é de boa qualidade quando apresentar alto grau 

de conformação a um custo aceitável. São conceitos que reúnem 

necessidades do consumidor às exigências de fabricação definindo qualidade 

em termos de custos e preços. O preço acaba por envolver uma questão de 

adequação do produto à finalidade a que ele se destina.  

- Centrada na fabricação: a qualidade é a conformidade com especificações 

básicas, determinadas em nível de projeto. Qualidade é atender aos 

requisitos e melhorias de qualidade consideradas como redução do número 

de desvios, representando redução dos custos. 

- Centrada no usuário: a qualidade de um produto é condicionada ao grau que 

ele atende às necessidades e conveniências do consumidor. A avaliação do 

usuário em relação às especificações é o único padrão próprio a qualidade. 

Esta abordagem tende a englobar as demais. 

 

É importante ressaltar que essas abordagens apresentadas podem coexistir, 

facilitando o diálogo entre fornecedores e consumidores, partindo-se da premissa de 

que o ponto focal do debate acerca da qualidade requerida é o interesse do 

consumidor sobre a oferta em questão (GARVIN,1992). 
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2.3. GURUS DA QUALIDADE 

 

Apresentar estes pensadores da corrente da qualidade é um meio para a 

identificação das principais abordagens que regem toda a teoria desta ciência. Cada 

pensador trás com a sua biografia uma característica destacada convertida em 

contribuições nos estudos da busca da maior eficiência dos processos e das 

estratégias organizacionais. 

Crosby está associado ao conceito de zero defeito. Deming é a base de todos 

os estudos sobre o tema com seus 14 princípios da qualidade. Ishikawa trás uma 

abordagem mais processual na sua análise associado às suas 7 ferramentas da 

qualidade. Sustentando seu trabalho no famoso quality control handbook, Juran é 

um grande promotor do gerenciamento da qualidade. Peters se dedicou a atividade 

de analista de negócios e suas implicações na qualidade do empreendimento. Já 

Taguchi se dedicou ao experimento de projeto. (BROCKA; BROCKA, 1994). 

Philip B. Crosby nasceu em 1926 em Wheeling, oeste da Virgínia. Graduado 

em ortopedia, não seguiu carreira nessa área. Formou-se em engenharia e 

trabalhou na área de qualidade de projeto do míssil Pershing na Martin Corporation.  

Entre os anos de 1965 e 1979 foi diretor de qualidade no ITT. EM 1979 

fundou a Phipip Crosby Associates (PCA) em Winter Parker, Flórida. Talvez seja a 

pessoa mais associada a ideia de zero defeito, criada por ele próprio no ano de 1961 

(BARRETO, 2000). 

Crosby define qualidade como a conformidade com as especificações. Essa 

conformidade é medida pelo custo da não conformidade. O grande objetivo dessa 

abordagem é que o desempenho busque o zero defeito, ou seja, deve-se buscar 

concentrar os esforços dos processos na prevenção às não conformidades. Para 

Crosby existem três ingredientes nessa busca: determinação, educação e 

implementação. A melhoria da qualidade é um processo contínuo e permanente. Um 

padrão de desempenho (BARRETO, 2000) 

Nascido em 1904, na Romênia, Joseph Juran foi para os EUA em 1912 

formando-se em Engenharia e Direito. Trabalhou na Western Eletric Company e 

depois foi administrador governamental e professor de engenharia na Universidade 
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de Nova York. Teve a perspicácia de identificar que o fator mais preponderante da 

revolução da qualidade japonesa foram as pessoas e que, em função disso, 

deveriam ser dedicados consideráveis esforços em seus treinamentos e 

desenvolvimentos. Fundou, em 1979, o Instituto Juran, conduzindo seminários e 

treinamentos, assim como publicação de trabalhos relacionados com a Qualidade 

(BROCKA; BROCKA, 1994).  

Os processos gerenciais básicos apontados por Juran são: Planejamento da 

Qualidade, Controle da Qualidade e Melhoria da Qualidade, conhecida como a 

trilogia de Juran, como mostra a figura abaixo (BROCKA; BROCKA, 1994).  

 

Figura 03: Processos Gerenciais Básicos da Qualidade 

 

Fonte: Barreto (2000). 

 

Segundo Barreto (2000), Juran identificou alguns tópicos que justificam a 

revolução japonesa da qualidade como seguem: 

 

1) Os altos gerentes tomaram a investida do gerenciamento para a 

qualidade; 

2) Treinaram todos os níveis hierárquicos nos processos de 

gerenciamento para a qualidade; 

3) Comprometeram-se a melhorar a qualidade a uma taxa revolucionária; 

4) Forneceram participação à força de trabalho; 

5) Agregaram metas de qualidade ao planejamento dos negócios. 
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Thomas J. Peters nasceu em Baltimore, Maryland. Formou-se e tornou-se 

mestre em engenharia civil, mestre e doutor em administração pela Universidade de 

Stanford. Em seu livro Thriving on Chaos: Handbook for Management Revolution, 

ele apresenta prescrições específicas para a transformação de uma organização, 

como seguem (BARRETO, 2000): 

1) Gerenciando a ambiguidade e o paradoxo. Dinamismo é a regra. O 

clima nos negócios é sempre incerto e ambíguo; 

2) Uma inclinação para a ação. Faça, tente, determine; Sachiro Honda, 

fundador da Honda, disse que somente uma entre cem ideias foi aprovada 

operacionalmente. Felizmente, continuam tentando após 99 falhas; 

3) Aproxime-se do cliente; 

4) Autonomia e coordenação. A posse de uma tarefa é fundamental na 

motivação dos empregados; 

5) Produtividade por intermédio das pessoas. Trate-as como parceiras; 

6) Veja de perto e conduza em função do valor. Pergunte sempre qual o 

valor agregado em cada processo em procedimentos durante o gerenciamento; 

7) Não abandone o processo. Fique próximo à base do trabalho de sua 

organização; 

8) Estrutura simples, equipe harmônica; 

9) Características rígidas e flexíveis; 

10) Crie total receptividade ao cliente; 

11) Persiga rapidamente uma inovação; 

12) Forneça autonomia às pessoas; 

13) Invista em mudanças; 

14) Reconstrua os sistemas para um mundo dinâmico. 

 

W. Edwards Deming nasceu em outubro de 1900 em Sioux, Iowa. Bacharel 

em Física pela Universidade de Wyoming e título de doutor em física pela 

Universidade de Yale em 1928. EM 1950, Deming seguiu em viagem ao Japão para 

trabalhar na condução do censo japonês, fazendo conferências aos empresários da 

época a respeito do Controle Estatístico de Qualidade. Essas viagens ao Japão se 
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tornaram frequentes a partir de convites da JUSE (Japan Union of Scientists and 

Engineers). Futuramente, a JUSE criou o prêmio Deming da qualidade (BROCKA; 

BROCKA, 1994). 

Para Deming, qualidade é uma medida de conformidade previsível. Está 

relacionada à uniformidade, baixo custo, satisfação do mercado e satisfação dos 

clientes. Na medida em que os desejos do mercado estão em constantes mudanças, 

é fundamental que haja um esforço contundente na busca da redefinição de 

especificações. O gerenciamento da qualidade é o que defini o nível de garantia da 

mesma. A inspeção passa a ter preponderância mínima, cabendo a um bom controle 

de processos a grande responsabilidade em atingir esses objetivos (BROCKA; 

BROCKA, 1994). 

 Os 14 pontos de Deming são: 

 

1) Crie uma constância de propósitos para a melhora dos produtos e 

serviços; 

2) Adote a nova filosofia; 

3) Cesse a dependência de inspeção para alcançar a qualidade; 

4) Minimize o custo total trabalhando em único fornecedor – acabe com a 

prática de realizar negócios baseados somente em preço; 

5) Melhore constante e continuamente cada processo; 

6) Institua o treinamento na tarefa; 

7) Adote e institua a liderança; 

8) Jogue fora os receios; 

9) Quebre as barreiras entre as áreas; 

10) Elimine slogans exortações e cartazes para a força de trabalho; 

11) Elimine cotas numéricas para a força de trabalho e objetivos numéricos 

para o gerenciamento; 

12) Remova as barreiras que roubou das pessoas a satisfação no trabalho; 

13)  Institua um vigoroso programa de educação e auto melhoria para 

todos; 
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14) Coloque todos na companhia para trabalhar acompanhando a 

transformação. 

 

Kaoru Ishikawa nasceu em 1915 e em 1939 se formou em química pela 

Universidade de Tóquio. Envolveu-se nas primeiras atividades da JUSE com o 

objetivo de promover a qualidade. Com o termo Controle da Qualidade Total 

desenvolveu as sete ferramentas da qualidade como seguem (BARRETO, 2000): 

 

1) Gráfico de Pareto; 

2) Diagrama de causa-efeito; 

3) Histograma; 

4) Folha de verificação; 

5) Gráficos de dispersão; 

6) Fluxogramas; 

7) Carta de controle. 

 

Além de serem ferramentas simples, podendo ser usadas por qualquer 

funcionário em uma organização, Ishikawa observou que 95% dos problemas 

poderiam ser resolvidos por essas ferramentas através dos círculos de controle da 

qualidade (BROCKA; BROCKA, 1994). 

A filosofia da qualidade segundo Ishikawa era: 

 

1) A qualidade começa e termina com a educação; 

2) O primeiro passo na qualidade é conhecer as especificações do 

cliente; 

3) O estado ideal do controle de qualidade é quando a inspeção não é 

mais necessária; 

4) Remova as causas fundamentais e não os sintomas; 

5) Controle de qualidade é responsabilidade de todos os trabalhadores e 

de todas as divisões; 

6) Não confunda os meios com os objetivos; 
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7) Coloque a qualidade em primeiro lugar e estabeleça suas perspectivas 

de longo prazo; 

8) O marketing é a saúde da qualidade; 

9) A alta gerência não deve mostrar reações negativas quando os fatos 

forem apresentados pelos subordinados; 

10) 95% dos problemas da companhia podem ser resolvidos pelas sete 

ferramentas do controle de qualidade; 

11) Dados sem a informação de sua dispersão são dados falsos – 

exemplo, estabelecer a média sem fornecer o desvio padrão (BROCKA; BROCKA, 

1994). 

 

Vencedor de quatro edições do Prêmio Deming, Genichi Taguchi tem 

inspirado muitas organizações a usarem suas teses no que diz respeito à redução 

de variações de processos (CHENG, 1995). 

Em sua teoria ele preconiza o funcionamento total do processo de produção 

desde o projeto até o produto. Ele associa a qualidade à função perda gerada pelo 

produto ao cliente. Neste caso ele considera passível de perdas processos desde a 

expedição do produto até o final de sua vida útil (CHENG, 1995). 

 

Figura 04: Gráfico da função perda 

 

Fonte: Cheng (1995). 
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Cheng (1995) apresenta os tópicos da filosofia da qualidade, segundo 

Tagushi: 

 

1) Uma importante dimensão de qualidade de um produto manufaturado é 

a perda total gerada por esse produto a sociedade; 

2) Em uma economia competitiva, a melhoria contínua da qualidade e a 

redução dos custos são necessários para que se continue nos negócios; 

3) Um programa de melhoria contínua de qualidade inclui incessante 

redução na variação das características de desempenho do produto em relação a 

seus valores alvos; 

4) A perda do cliente devido à variação do desempenho do produto é 

aproximadamente proporcional ao quadrado do desvio das características de 

desempenho de seu valor alvo. Portanto, uma medida de qualidade se degrada 

rapidamente com um grande desvio do seu valor alvo; 

5) A qualidade final e o custo de um produto manufaturado são 

determinados por meio dos projetos de engenharia e do seu processo de 

manufatura; 

6) Uma variação no desempenho pode ser reduzida pela exploração dos 

efeitos não lineares dos parâmetros do produto (ou processo) nas características do 

desempenho; 

7) Experimentos estatisticamente planejados podem ser utilizados para 

identificar os valores dos parâmetros que reduza a variação do desempenho 

(CHENG, 1995). 

 

2.4. FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

 

Os modelos da Qualidade têm, na sua maioria, uma estrutura teórica 

consistente, cujas exigências e requisitos fundamentais são facilmente aceitos, sem 

quaisquer tipos de agressão ao senso comum, em termos de normas de 

funcionamento ou em sua filosofia de operação. Entretanto, é insuficiente para 

garantir o sucesso de seu uso (TOLEDO, 2014).  
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A efetiva implantação da Qualidade só tornou-se possível após o 

desenvolvimento de técnicas de simples utilização e obtenção de resultados 

imediatos e notáveis, demonstrando que a Qualidade podia passar da teoria à 

prática (TOLEDO, 2014).  

A gestão da qualidade busca a padronização de processos e, por meio de 

planejamento, controle e aprimoramento, visa à garantia da qualidade de produtos e 

serviços. Segundo (TOLEDO, 2014), as empresas necessitam adotar um sistema 

que priorize a qualidade em suas decisões de forma que seja possível alcançar e 

manter a qualidade de seus processos, produtos e serviços. 

Segundo Poksinska, Eklund e Dahlgaard (2006), vários estudos demonstram 

que os sistemas de gestão da qualidade trazem grandes benefícios às empresas. 

Todavia, os autores relatam recorrentes dificuldades. Os benefícios que mais se 

destacam são: 

 

- a melhoria nos processos, produtos e serviços; 

- aumento da satisfação dos clientes; 

- melhoria da imagem da empresa; 

- abertura de novos mercados; 

- maior vantagem competitiva diante da concorrência.  

 

Já sobre as dificuldades, observam-se:  

 

- resistência à mudança; 

- dificuldade no entendimento e aceitação de determinados preceitos da 

qualidade; 

- falta de comprometimento da média gerência e baixo envolvimento da alta 

direção, incluindo aporte pequeno de capital para as atividades associadas à 

qualidade. 

 

Como os conceitos da Qualidade, as técnicas evoluíram nos últimos anos, 

embora pareçam complexas pela abrangência e diversidade de informações 
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requeridas para seu funcionamento, são de simples compreensão, fácil manipulação 

e produzem resultados bastante compensadores (TOLEDO, 2014).  

São várias as ferramentas da qualidade. Dentre outras, existem as:  

 

- Direcionadas para a geração de ideias e soluções;  

- Utilizadas para controle e melhoria do desempenho;  

- Voltadas para mudanças comportamentais;  

- Ferramentas voltadas à priorização e definição de ordem de importância das 

causas de determinado problema.  

 

Sua utilização está relacionada ao desenvolvimento, a implementação, o 

monitoramento e a melhoria dos preceitos da qualidade nas organizações. Os 

programas e ferramentas da qualidade representam importantes e necessários 

instrumentos para que os sistemas de gestão da qualidade atinjam níveis máximos 

de eficiência e eficácia (BAMFORD; GREATBANKS, 2005) 

Para Andrade (2003), as ferramentas da qualidade têm sido desenvolvidas e 

aprimoradas para sustentar a aplicação e utilização da gestão da qualidade nas 

empresas; dessa forma, considera-se que elas são imprescindíveis para o sistema 

de gestão da qualidade obter o sucesso largamente anunciado na literatura 

científica. 

As ferramentas podem ser aplicadas tanto para o diagnóstico de problemas 

quanto para o planejamento da Qualidade.  

Conforme a experiência e o tipo de situação, a maioria dos problemas 

existentes em uma organização poderá ser resolvida com o auxílio destas 

ferramentas. Cada ferramenta tem sua própria utilização, não existe, porém, uma 

receita adequada para saber qual ferramenta será usada em cada fase. Isto vai 

depender do problema envolvido, das informações obtidas, dos dados históricos 

disponíveis e do conhecimento do processo em questão em cada etapa (ANDRADE, 

2003).  

O quadro a seguir apresenta um resumo de algumas ferramentas da 

qualidade já utilizadas: 



44 

 

 
 

Quadro 01 - Ferramentas da Qualidade 

FERRAMENTA O QUE É PARA QUE UTILIZAR 

CICLO PDCA 
Ferramenta utilizada para 

fazer planejamento e melhoria 
contínua de processos. 

Planejamento e implantação 
de processos, inclusive 

melhorias e/ou correções. 

BENCHMARKING 
Ferramenta para buscar 

melhores práticas dentro e 
fora da organização. 

Melhorar o desempenho. 

FLUXOGRAMA 
São fluxos que permitem a 

visão global do processo por 
onde passa o produto. 

Estabelecer os limites e 
conhecer as atividades. 

BRAINSTORMING 

É um conjunto de ideias ou 
sugestões criado pelos 

membros da equipe, que 
permite avanços na busca de 

soluções. 

Ampliar a quantidade de 
opções a serem analisadas. 

FOLHA/LISTA DE 
VERIFICAÇÃO 

Planilha para a coleta de 
dados. 

Para facilitar a coleta de 
dados pertinentes a um 
problema para prevenir, 
avaliar e/ou corrigi-lo. 

 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
(Causa e Efeito) 

Estrutura do método que 
expressa, de modo simples e 
fácil, a série de causa de um 

efeito não desejado 
(problema). 

Ampliar a variedade de 
causas potenciais a serem 

analisadas. 

 
DIAGRAMA DE 

PARETO 

 
Diagrama de barra que 

ordena as ocorrências do 
maior para o menor. 

 
Priorizar os poucos, mas que 

sejam vitais. 

DIAGRAMA DE 
DISPERSÃO/COEFICIENTE 

DE CORRELAÇÃO 

Gráfico XY elaborado a partir 
de dados de duas variáveis. 

Utilizado para mostrar uma 
possível correlação entre 

duas variáveis de um mesmo 
processo. 

PLANO DE AÇÃO 5W2H 
É um documento organizado 
para identificar as ações e a 

responsabilidade de cada um. 

Para planejar as diversas 
ações que serão 

desenvolvidas no decorrer do 
trabalho. 

Fonte: Andrade (2003). 

 

2.4.1. Ciclo PDCA  

 

O Ciclo PDCA (ciclo de melhoria contínua), idealizado por Shewart e 

inicialmente introduzido por Deming no Japão, no pós-guerra, é considerado por 

muitos especialistas como o marco zero da história da qualidade no Japão. Em 
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1951, foi criado o Prêmio da Qualidade, que recebeu a denominação de Prêmio 

Deming (CAMPOS, 2004) 

As letras PDCA representam, respectivamente, as iniciais de Planejar (Plan), 

Executar (Do), Controlar (Check) e Agir (Action). Chamado de ciclo de 

gerenciamento da Qualidade, é um processo que coordena planos, ações, 

percepções e ajustes (CAMPOS, 2004).  

No gerenciamento da rotina, o processo padrão de trabalho é delegado aos 

funcionários. Os funcionários são educados e treinados para controlarem a rotina do 

setor de trabalho. Rotina significa repetir o dia a dia, de acordo com os métodos 

estabelecidos, enquanto que o controle significa girar o PDCA, ou seja, a partir do 

que foi planejado, após o treinamento e da implantação, a equipe faz as checagens 

para verificar diferenças entre o plano e a realidade. Caso haja divergências, a 

equipe toma providências para que o processo permaneça sob controle (FONSECA, 

2004). 

Conforme apresentado por Andrade (2003), as etapas dessa ferramenta são: 

 

P – PLANEJAR  

Nesta fase, são fixados os objetivos e metas a serem perseguidos. Feito isto, 

desenvolvemos os métodos, que são os caminhos estabelecidos para atender aos 

objetivos e metas. A meta a ser perseguida poderá ser o requisito do usuário ou uma 

característica básica do produto ou serviço. Quanto ao método, poderá conter os 

procedimentos críticos e orientações técnicas de trabalho.  

D – EXECUTAR  

Nesta etapa, a equipe que irá executar o plano é treinada. A partir deste 

ponto, parte-se para a implantação do plano. Teoricamente, quando a equipe 

participa da fase de planejamento, o treinamento já é instantâneo. Não se pode 

implantar um método sem que a equipe tenha entendido todo o assunto.  

Erros frequentes nessa etapa dizem respeito ao despreparo na execução do 

plano por falta ou inadequação do treinamento. 
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C – CONTROLAR  

Este é o momento de verificar se o plano foi cumprido conforme planejado. É 

importante atuar com fatos e dados, gerando confiabilidade no que está sendo feito. 

A checagem poderá ser feita por planilhas de controle, gráficos, auditorias, etc. A 

diferença entre o que foi planejado e o que falta na prática, para atingir o plano, é o 

que se denomina "problema".  

É necessário estar atento na qualidade dos itens de verificação e controle 

estabelecidos para não haver falha na apuração dos resultados alcançados. 

A – AGIR (AÇÃO CORRETIVA/MELHORIA)  

Para alguns autores, esta etapa representa a fase mais importante. 

Dificilmente um plano atingirá seu objetivo final se não houver correção de rumo. É 

necessário eliminar as causas dos problemas para atingirmos o que foi planejado. A 

característica desta fase é agir identificando a ação corretiva que resulta no 

replanejamento do Ciclo PDCA.  

Na maioria dos casos, é nesta quarta fase que as organizações apresentam 

dificuldade, devido à tendência negativa de dar início a trabalhos, sem que seja feito 

o acompanhamento dos mesmos. A flexibilidade dos processos prevendo 

adaptações inevitáveis é fundamental para que os ajustes necessários sejam 

implementados, evitando, assim, erros provocados por processos defasados 

(CAMPOS, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 
 

Figura 05 – Ciclo PDCA 

 

Fonte: Campos (2004) 

 

2.4.2. Benchmarking 

 

Em japonês é dantotsu e significa: “lutar pelo melhor do melhor”. É um 

processo que busca as boas práticas dentro e fora da organização e pode ser 

aplicado em estratégias e políticas, operações, processos, produtos e estruturas 

organizacionais. Pode ser visto, também, como um modelo comparativo, onde o 

desempenho da organização/setor é comparado com o de outra (FERREIRA; REIS; 

PEREIRA, 2002, p.165). 

É um processo contínuo e sistemático para avaliar produtos, serviços e 

processos em organizações que são reconhecidas como possuidoras das melhores 

práticas com a finalidade de servir de referência para organizações menos 

avançadas (KHANNA, 2009). 

Segundo Camp (1998), existem, basicamente, três tipos de benchmarking:  

 

- Interno: que busca as melhores práticas dentro da própria organização;  

- Competitivo/Funcional: que pode ser entendido como a busca pelas melhores 

práticas em outras organizações;  
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- Genérico: que compara estratégias, operações e atividades com outras 

organizações de qualquer ramo de atividade. 

Como visto acima, o benchmarking pode ser utilizado tanto no nível 

estratégico como no nível operacional. A forma como determinados problemas foram 

solucionados, os indicadores que foram desenvolvidos para processos de trabalho 

semelhantes, a solução criativa/inovadora desenvolvida por outra unidade da 

organização, ou por organizações externas, podem ser adequadas e aplicadas à 

unidade (LACOMBE, HEILBORN, 2003) 

No nível operacional, a atividade de benchmarking pode ser implementada 

através de pesquisas internas ou via internet, em conjunto com as outras 

unidades/setores com processos semelhantes, porém no nível estratégico, a alta 

direção deve definir previamente os limites, as regras e o escopo da atividade, que 

deverá respeitar a cultura da organização, suas estratégias, seus parceiros, as 

estimativas de custo x benefícios além de uma análise detalhada para a comparação 

(FERREIRA; REIS; PEREIRA, 2002) 

 

2.4.3. Fluxograma 

 

O fluxograma é uma representação gráfica, mostrando todas as atividades 

de um processo. Apresenta uma excelente visão do processo e pode ser uma 

ferramenta útil para verificar como os vários passos do processo estão relacionados 

entre si. Representa a sequência de atividades e processos, demonstra o fluxo 

dessas ações e permite a identificação de problemas e qual a sua origem 

(HAGEMEYER; GERSHENSON; JOHNSON, 2006). 

É um tipo de diagrama que pode ser entendido como uma representação 

esquemática de um processo. Na prática, compreende a documentação dos passos 

necessários para a execução de um processo qualquer ((HAGEMEYER; 

GERSHENSON; JOHNSON, 2006). 

O objetivo do fluxograma e sua importância estão no fato de constituir o mais 

poderoso instrumento para simplificação e racionalização do trabalho, permitindo um 
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estudo acurado dos métodos, processos de trabalho e rotinas (HAGEMEYER; 

GERSHENSON; JOHNSON, 2006). 

Segundo Lacomb, Heilborn (2003), o fluxograma auxilia o trabalho de 

organização, quer na fase de levantamento, quer na de planejamento, da seguinte 

maneira:  

- Permitindo compreender ou estabelecer, com clareza e facilidade, as 

relações entre as unidades simples ou complexas de trabalho;  

- Possibilitando identificar, na organização em estudo, as relações que 

possam ser eliminadas ou devem ser alteradas;  

- Estabelecendo, nos dois casos acima, a identificação das fases de execução 

mais bem situadas no outro ponto do fluxo de trabalho.  

 

2.4.4. Brainstorming 

 

Brainstorming, traduzido como tempestade de ideias, tem o objetivo de gerar 

ideias de forma a romper com eventuais paradigmas e bloqueios existentes. É um 

processo de grupo em que os indivíduos emitem ideias de forma livre, em grande 

quantidade, sem críticas e no menor espaço de tempo possível (BAMFORD; 

GREATBANKS, 2005). 

O brainstorming é reflexo de uma atividade mental, onde se busca identificar 

diversas opiniões sobre um determinado assunto (ou problema), conseguindo-se 

desencadear conceitos e ideias dos demais, a partir de colocações feitas (TOLEDO, 

2014).  

Segundo Toledo (2014), nossa mente trabalha por meio de associações e 

correlações, e a técnica do brainstorming explora este aspecto. Durante o processo, 

as diversas ideias sugeridas conduzem a linhas de raciocínio diferentes das iniciais, 

não imaginadas inicialmente, e, assim, facilitam encontrar uma solução para o 

problema apresentado.  

O brainstorming pode ser executado de forma estruturada, onde todos os 

participantes terão, em sequência, possibilidade de opinar ou então passar a vez. 

Outra possibilidade é executá-lo de forma não estruturada, isto é, os participantes se 
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manifestam em função da quantidade de ideias que lhe surgem, não havendo 

preferência de ordem dos participantes. Estas reuniões não devem passar de 15 

minutos, evitando, assim, o desgaste ou cansaço dos participantes (TOLEDO, 

2014).  

Quadro 02 - Etapas do Brainstorming 

ETAPA MÉTODO DICAS 

Introdução 

Esclareça os objetivos, a 
questão ou o problema a ser 
discutido. 
 

Crie um clima descontraído e 
agradável; 
Esteja certo de que todos 
entenderam a questão a ser 
tratada; 
Redefina o problema, se 
necessário. 

Geração de 
Ideias 

Dê um tempo para que 
pensem sobre o assunto; 
Solicite, em sequência, uma 
ideia a cada participante, 
registrando-a no flipchart; 
Caso algum participante não 
tenha nada a contribuir, 
deverá dizer apenas “passo”; 
São feitas rodadas 
consecutivas até que 
ninguém tenha mais nada a 
dizer. 

Todas as ideias são importantes. 
Não avalie; 
Incentive o grupo a dar o maior 
número de ideias; 
 Mantenha um ritmo rápido na 
coleta e registro de ideias; 
Registre as ideias da forma 
como forem ditas. 

Revisão da lista 

Pergunte se alguém tem 
alguma dúvida e, se for o 
caso, peça a pessoa que a 
gerou para esclarecê-la. 

O objetivo dessa etapa é 
esclarecer e não julgar. 

Análise e 
seleção 

Leve o grupo a discutir as 
ideias e a escolher aquelas 
que valem a pena considerar; 
Utilize o consenso nessa 
seleção preliminar do 
problema ou da solução. 

Ideias semelhantes devem ser 
agrupadas; 
Ideias sem importância ou 
impossíveis devem ser 
descartadas; 
Cuide para que não haja 
monopolização ou imposição de 
algum participante. 

Ordenação de 
ideias 

Solicite que sejam analisadas 
as ideias que permaneceram 
na lista; 
Promova a priorização das 
ideias, solicitando a cada 
participante que escolha as 
três mais importantes. 

A votação deve ser usada 
apenas quando o consenso não 
for possível. 

Fonte: Toledo (2014). 
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2.4.5. Folha/Lista de verificação 

 

São formulários planejados nos quais os dados coletados são preenchidos 

de forma fácil e concisa. Registram os dados dos itens a serem verificados, 

permitindo uma rápida percepção da realidade e uma imediata interpretação da 

situação, ajudando a diminuir erros e confusões (TOLEDO, 2014).  

Toledo (2014) apresenta algumas aplicações desta ferramenta: 

 

- Prevenção;  

- Distribuição do processo de produção;  

- Verificação de itens defeituosos;  

- Localização de defeito;  

- Causas de defeitos.  

 

Prevenção: são usadas para verificar se todos os requisitos foram atendidos 

antes de prosseguir com o procedimento. Caso existam requisitos não atendidos ou 

fora das especificações, ações são tomadas antes que o processo continue e gerem 

prejuízos maiores ao processo de trabalho (TOLEDO, 2014).  

Distribuição do Processo de Produção: é usado quando se quer coletar 

dados de amostras de produção. Os dados são coletados e comparados com as 

especificações. Os dados coletados para este tipo de folha de verificação não 

podem ser interrompidos. Este tipo de folha de verificação é aplicado quando se 

quer conhecer a variação nos requisitos pré-estabelecidos (TOLEDO, 2014).  

Verificação de Itens Defeituosos: este tipo é usado quando se quer saber 

quais os tipos de defeitos mais frequentes e números de vezes causados por cada 

motivo (TOLEDO, 2014).  

Localização de Defeito: é usada para localizar defeitos externos, tais como 

manchas, sujeira, riscos, pintas, e outros. Geralmente, esse tipo de lista de 

verificação tem um desenho do item a ser verificado, na qual é assinalado o local e a 

forma de ocorrência dos defeitos (TOLEDO, 2014).  
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Causas de Defeitos: este tipo é usado para investigar as causas dos 

defeitos, sendo que os dados relativos à causa e os dados relativos aos defeitos são 

colocados de tal forma que se torna clara a relação entre as causas e os efeitos. 

Posteriormente, os dados são analisados através da estratificação de causas ou do 

diagrama de dispersão (TOLEDO, 2014). 

 

2.4.6. Diagrama de Ishikawa (Causa e Efeito) 

 

Esta ferramenta foi desenvolvida em 1943, por Kaoru Ishikawa, da 

Universidade de Tóquio. Ele usou o diagrama para explicar como vários fatores 

poderiam ser comuns entre si e estar relacionados. É uma representação gráfica 

que permite a organização a correlação de informações por semelhança a partir de 

seis eixos principais (método, material, máquinas, meio ambiente, mão de obra e 

medição), possibilitando a identificação das possíveis causas de um determinado 

problema, ou efeito, de forma específica e direcionada (IVANOVIC; MAJSTOROVIC, 

2005). 

Conhecido também como Diagrama de Causa e Efeito ou Diagrama Espinha 

de Peixe, mostra as causas e as origens do problema apontado, indo ao encontro de 

suas causas reais, e não aquelas que aparentam ser óbvias, pois essas, na maioria 

das vezes, são apenas consequências de causas anteriores (MIGUEL, 2006).  

O Diagrama de Ishikawa é composto por uma linha principal horizontal, com 

a indicação à direita, em um quadro, do efeito ou sintoma existente, ou seja, o 

problema apontado (MIGUEL, 2006). 

O problema (efeito) pode ser elaborado de forma a indicar os primeiros 

pontos anotados e, em seguida, procurando identificar as causas dos mesmos ou 

então listá-los e organizá-los dentro de seis categorias, chamadas de 6 M's, ou seja, 

Máquina, Método, Mão de obra, Material, Meio Ambiente e Medida. Em serviços, 

podem ser organizados como: Equipamentos, Políticas, Procedimentos, Pessoas e 

Meio ambiente (MIGUEL, 2006).  

O Diagrama de Causa e Efeito pode ser construído dentro da classificação 

dos 6 M's ou dentro do enfoque de classificação de processo. A partir de um deles é 
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possível construir o outro, entretanto, isto poucas vezes se faz necessário (MIGUEL, 

2006).  

O enfoque via classificação do processo é facilitado quando a visão dos 

participantes está mais ligada a uma abordagem operacional ou prática do 

problema. Um dos pontos críticos na elaboração de um diagrama espinha de peixe é 

até que ponto ir e quando parar no aprofundamento do problema; quando se está 

sendo superficial demais e quando está havendo um desvio do problema original 

(MIGUEL, 2006).  

Quanto maior a complexidade do projeto maior o custo despendido, ou 

tempo, ou ambos, na busca de sua implementação. O nível de “por quês” deve ir até 

onde o ponto em que a solução da causa primária seja de competência ou esteja 

dentro do alcance do grupo organizado para este fim. Com certeza, deve-se parar 

quando as causas que venham a ser apontadas estejam em um processo de 

divergência, isto é, estejam em um processo em que sua abrangência e sua 

complexidade se tornem maiores que o passo anterior, ou então cuja solução não 

dependa mais do grupo de trabalho (MIGUEL, 2006). 

 

Figura 06 – Diagrama de Ishikawa 

 

Fonte: Miguel (2006) 
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Quadro 03 – Etapas da elaboração do plano de ação para a formulação do diagrama 

de Ishikawa 

CABEÇALHO Contém Título, Data e Autor 

EFEITO 
Contém o indicador de qualidade e o 

enunciado do projeto. É escrito no lado 
direito, desenhado no meio da folha. 

EIXO CENTRAL 
Flecha horizontal, desenhada de forma a 

apontar para o efeito. Usualmente 
desenhada no meio da folha. 

CATEGORIA 

Representa os principais grupos de fatores 
relacionados, com efeito. As flechas são 

desenhadas inclinadas, as pontas 
convergindo para o eixo central. 

CAUSA 

Causa potencial, dentro de uma categoria 
que pode contribuir com o efeito. As flechas 

são desenhadas em linhas horizontais, 
apontando para o ramo de categoria. 

SUBCAUSA 
Causa potencial que pode contribuir com 

urna causa específica. São ramificações de 
uma causa 

Fonte: Miguel (2006). 

 

2.4.7. Diagrama de Pareto 

 

Ferramenta gráfica e estatística que organiza e identifica os dados de acordo 

com suas prioridades, como, por exemplo, pela decrescente ordem de frequência 

(CHILESHE, 2007). 

Esta ferramenta representa um gráfico que é utilizado para classificar os 

problemas de acordo com a causa e o fenômeno permitindo determinar quais devam 

ser resolvidos e qual será abordado inicialmente (HAGEMEYER; GERSHENSON; 

JOHNSON, 2006).  

Os problemas podem ser escolhidos com base em dados existentes ou 

através de "brainstorming”, o qual poderá ser seguido de levantamento de dados, 

que permitam quantificar aquilo que foi apontado. Marque o gráfico com clareza, 

mostrando os valores e unidades de medida (AVELAR, 2015).  

O diagrama de Pareto também é conhecido como diagrama 80-20, que 

significa que 20% das causas são responsáveis por 80% dos problemas apontados. 



55 

 

 
 

Para facilitar tal identificação, desenha-se o gráfico de frequência acumulada 

(AVELAR, 2015).  

 

Gráfico 01 - Diagrama de Pareto 

 

          Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.4.8  Diagrama de dispersão/Coeficiente de correlação 

 

O Diagrama de Dispersão mostra o que acontece com uma variável quando 

a outra muda para testar possíveis relações de causa e efeito. Ele indica a 

correlação entre duas variáveis. É uma das ferramentas estatísticas que auxiliam a 

análise dos dados e a tomada de decisão. O Gráfico no formato XY é criado a partir 

de uma base histórica de dados do mesmo processo e é apurado o coeficiente de 

correlação entre as variáveis (CUNHA, 2001).  

 

A interpretação do coeficiente é feita da seguinte forma:  

 

-1 – maior correlação negativa;  

0 – sem correlação;  

1 – maior correlação positiva.  
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Figura 07 - Interpretação do Diagrama de Dispersão 

 

Fonte: Cunha (2001) 

 

2.4.9. Plano de ação (5W 2H)  

 

Uma vez que a situação foi analisada, utilizando-se outras ferramentas, 

como o brainstorming, Diagrama de Ishikawa e Diagramas de Pareto, deve-se 

montar um plano de ação para corrigir os problemas e/ou possibilidades de melhoria 

levantadas. Trata-se de uma ferramenta que auxilia na estruturação de planos de 

ação a partir de questões-chave (O quê? Quem? Quando? Onde? Por quê? e 

Como?). Já a 5W2H acrescenta a questão “Quanto?”, enfatizando o custo da ação 

(LIN; LUH, 2009). 

O plano de ação 5W2H permite considerar todas as tarefas a serem 

executadas ou selecionadas, de forma cuidadosa e objetiva, assegurando sua 

implementação de forma organizada (LIN; LUH, 2009).  

 

Quadro 04 – Aplicação das questões chave do plano de ação 5w2h 

What? O que será feito? 
Descrição da atividade 
como o detalhamento 

necessário. 

When? Quando será feito? 
Prazos e datas críticas 

para a atividade. 

Where? Onde será feito? 
Localização, setor, 

unidade ou região onde 
se dará tal atividade. 

Why? Por que será feito? 
Motivos que levam à 

realização da atividade. 
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Who? Quem o fará? 
Responsável ou 

responsáveis pela(s) 
atividade(s). 

How? Como será feito? 

Descrição dos métodos, 
instrumentos, técnicas, 

ferramentas, 
procedimentos e outros, 
que serão utilizados para 

realizar a atividade. 

How much? Quanto custa? 
Descrição dos custos 
para implementar as 

ações. 
Fonte: LIN; LUH (2009) 

 

2.5. CONTROLE DA QUALIDADE TOTAL 

 

A perspectiva adotada nesse trabalho terá como alicerce o Controle da 

Qualidade Total. Este sistema administrativo foi aperfeiçoado no Japão, a partir de 

ideias americanas incorporadas logo após a segunda Guerra Mundial. É baseado na 

participação de todos os envolvidos no processo, onde cada empregado assume um 

senso de responsabilidade por sua atividade específica, a partir do entendimento 

aprofundado da função que exerce dentro do sistema (JURAN, 1990). 

Segundo Falconi (1992), as organizações humanas (empresas, escolas, 

hospitais, etc) são meios (causas) destinados a se atingir determinados fins (efeitos). 

Controlar uma organização humana significa detectar quais foram os fins, efeitos ou 

resultados não alcançados (que são problemas da organização), analisar esses 

maus resultados buscando suas causas e atuar sobre estas causas de tal modo a 

melhora-los. 

Torna-se necessário definir quais são os resultados esperados pela 

organização, pois só a partir dessa definição será possível apurar os problemas a 

serem ajustados. Os resultados esperados devem estar encadeados com o objetivo 

organizacional, ou seja, a missão da organização. 

Alguns princípios norteiam o sistema baseado no Controle da Qualidade 

Total, como segue (FALCONI, 1992): 
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1) Atender, concretamente, as necessidades dos clientes internos ou 

externos; 

2) Quanto maior a qualidade, maior a produtividade; 

3) Identificar o problema mais crítico e solucioná-lo pela mais alta prioridade 

através de métodos que permitam estabelecer as prioridades e que permitam 

solucioná-los. 

4) Falar, racionalizar e decidir com dados e com base em fatos; 

5) Gerenciar ao longo do processo e não por resultados, pois dessa forma 

antecipa-se problemas. O gerenciamento deve ser preventivo; 

6) Reduzir metodicamente as dispersões por meio do isolamento de suas 

causas fundamentais. Os problemas decorrem da dispersão nas variáveis do 

processo. 

7) O cliente é o rei. 

8) Prevenir as origens dos problemas cada vez mais a montante; 

9) Nunca permitir repetição de problemas pela mesma causa, a partir da 

padronização de procedimentos; 

10) Respeito aos empregados; 

11) Definir e garantir a execução da visão estratégica da alta direção da 

organização.   

 

2.6. CONCEITO DE PROCESSOS 

 

Quando se fala em gerenciamento, essencialmente, fala-se de controle de 

processos, e o entendimento de controle de processo passa pela compreensão do 

relacionamento causa-efeito. Essa compreensão deve estar clara para cada unidade 

de atividade organizacional, pelos envolvidos e responsáveis por cada processo, 

delegando, assim, responsabilidades sobre a qualidade de cada resultado obtido e 

entregue ao processo subsequente do sistema (FOGUEL e SOUZA, 1980). 

Sempre que algo ocorre (efeito) existe um conjunto de causas (meios) que 

podem ter influenciado (FALCONI, 1992). 
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Processo, nessa lógica, se define como um conjunto de causas que geram 

um efeito, desejado ou não desejado. Enquanto houver causa e efeito haverá 

processo. O conceito de divisibilidade de processo (definindo claramente causas e 

efeitos) permite controlar sistematicamente cada um deles, separadamente, 

proporcionando um controle mais efetivo do sistema como um todo, privilegiando um 

controle mais pontual sobre as origens (causas) dos problemas (efeitos não 

desejados). (FALCONI, 1992). 

A partir dessa separação e a definição da relação de causa e efeito entre as 

atividades de um processo, são definidos os conceitos de item de controle e item de 

verificação. 

 

- Item de controle: índices estabelecidos sobre os efeitos de cada processo 

para medir a sua qualidade total; 

- Item de verificação: índices estabelecidos sobre as principais causas que 

afetam determinado item de controle. 

 

Os processos são gerenciados através dos itens de controle que medem a 

qualidade, o custo, a entrega, a moral e a segurança (dimensões). Os resultados de 

um item de controle são garantidos pelo acompanhamento dos itens de verificação 

(garantia da qualidade) (FALCONI, 1992). 

É importante frisar que, a partir do entendimento da relação de causa e 

efeito entre as atividades dos processos, um item de verificação de um processo 

pode ser o item de controle de um processo anterior. Isso acontece ao longo da 

cadeia de atividades orientadas, sistematicamente, para o cumprimento dos 

objetivos estratégicos da organização (FALCONI, 1992). 

 

2.7. GERENCIAMENTO PELAS DIRETRIZES 

 

Este sistema tem como objetivo a busca por maior flexibilidade dos 

processos. Para tal tem como prioridade a disseminação dos conceitos de controle 

de qualidade por todos os níveis organizacionais, em nível de processo, 
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proporcionando um sincronismo de objetivos que minimiza as dispersões de 

atividades, as quais geram os descompassos que contribuem negativamente na 

condução dos trabalhos realizados em cada etapa. O Gerenciamento pelas 

Diretrizes, conduzido pela alta administração da empresa, tem como objetivo maior 

direcionar a caminhada eficiente do controle da qualidade (rotina) para a 

sobrevivência da organização no longo prazo (CAMPOS, 2004)  

Segundo Campos (2004), o Gerenciamento pelas Diretrizes leva em 

consideração três níveis de definição: 

 

1) Diretriz principal de alta prioridade: O comprometimento da alta direção 

deve ser difundido por toda a organização. Ou seja, a visão da organização deve 

estar clara para cada unidade e processo dentro do sistema. Este comprometimento 

deve indicar a direção que as atividades gerenciais devem tomar; 

2) Meta a ser alcançada: resultados objetivos a serem alcançados no futuro; 

3) Procedimento a ser seguido para o cumprimento das metas da alta 

administração: devem ser definidos com base em fatos e dados (método). 

 

O Gerenciamento pelas Diretrizes deve conciliar alguns aspectos que 

permitam sua implementação. O primeiro deles é alcançar as metas da 

administração procurando identificar os problemas críticos do processo, e 

estabelecendo um método para a solução dos mesmos, envolvendo a todos e dando 

a real responsabilidade a cada empregado em sua atividade. E o segundo é a busca 

continua pela melhoria dos processos, assim como a padronização da rotina do 

trabalho para que não ocorram problemas a partir de causas já identificadas e 

resolvidas anteriormente (CAMPOS 2004). 

O grande objetivo do GPD é transformar cada pessoa dentro da organização 

exímia solucionadora de problemas. Mais do que isso é treinar a capacidade de 

cada um de identificar as possíveis causas relacionadas aos resultados não 

desejados e atuar prontamente na correção da atividade. Gradativamente, cada 

pessoa passa a ter a habilidade de planejar seus processos, estabelecer os 

resultados esperados, identificar possíveis causas dos problemas e desenvolver os 
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métodos adequados para a correção dos mesmos, controlando, assim, as 

operações, atuando, efetivamente, de forma gerencial (FALCONI, 1992). 

 

Figura 08 - Fluxo do Gerenciamento pelas Diretrizes 

 

          Fonte: Falconi (1992). 

 

2.8. MÉTODO DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS – MASP 

 

O Método de Análise e Solução de Problemas – MASP é um procedimento 

utilizado para análise e solução de problemas. Ele recebeu essa denominação no 
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Japão, pois se assemelha a história das atividades de controle da qualidade. O ciclo 

Deming ou PDCA orienta os passos do método (Kume, 1993).  

Chama-se “rodar o PDCA” o emprego desse ciclo, sucessivamente, nos 

processos de planejamento da melhoria, execução, verificação e padronização ou 

atuação das atividades (CAMPOS, 2004). 

Para essa metodologia, problema é o resultado indesejado de um processo, 

trabalho ou atividade. Ele pode ser devido à um objetivo não alcançado ou a 

ampliação das exigências de algum indicador do processo. Para melhorar o 

resultado, em qualquer dos dois tipos de problema, aplica-se o método de solução 

de problemas. O resultado obtido não é uma solução definitiva. Rodar o PDCA é a 

forma que a gestão da qualidade emprega para desenvolver a melhoria contínua dos 

processos (KUME, 1993). 

Não se pode esquecer que a base das decisões na qualidade são factuais, e 

um plano, resultado de um processo de planejamento, ajuda a evidenciar fatos 

(KUME, 1993). 

Seguindo o modelo da ferramenta de qualidade PDCA, as etapas se 

apresentam da seguinte forma: 

 

I) Planejar (P): P1: identificação do problema; P2: observação do problema; 

P3: identificação e análise das causas; P4: elaboração do plano de ação 

para bloqueio das causas. 

II) Executar (D): D5: execução dos planos de ação. 

III) Verificar (C): C6: verificação da eficácia do bloqueio. 

IV) Agir (A): A7: estabelecer o novo padrão de operação; A8: relatório de 

conclusão. 

 

Na fase I (planejar) o problema é identificado, são ampliados os dados sobre 

ele, é realizado o levantamento das causas que ocorrem para os efeitos 

indesejáveis, são identificadas as causas principais ou vitais, são elaboradas as 

propostas para o bloqueio ou eliminação das causas principais e são planejadas as 
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ações que serão executadas para se erradicar os fatores causas identificados como 

primordiais (FERREIRA, 2005). 

Na fase II (executar), os responsáveis pela tarefa, executam o panejado. O 

grupo é responsável pela implementação das ações. Visitas aos locais onde são 

realizadas as tarefas devem ser feitas para que qualquer anormalidade seja 

prontamente analisada. Todos os resultados devem ser registrados, inclusive os 

desfavoráveis. 

É conveniente que as pessoas que serão treinadas ou que terão suas 

atividades modificadas sejam informadas, também, da necessidade e da importância 

das mudanças. As metas e itens de avaliação devem ser apresentados as pessoas. 

Isso tudo facilita a adesão às novas propostas e reduz as barreiras naturais às 

mudanças. 

É conveniente que o líder do grupo gerencie o desenvolvimento das ações. 

O cronograma proposto no planejamento serve como ferramenta para esse controle 

(FERREIRA, 2005). 

Na fase III (verificar), com o planejamento em prática, o controle faz-se 

necessário para avaliação das ações propostas e implementadas na geração dos 

resultados desejados. Isso é feito comparando-se dados anteriores com os obtidos a 

partir das ações implementadas. Normalmente os gráficos de tendência, 

histogramas e análise de Pareto, são as ferramentas empregadas nessa 

comparação. São também comparados os dados que mostrem os ganhos 

financeiros advindos das mudanças ou o que deixou de ser desperdiçado após a 

implementação das ações. A sugestão é o emprego das mesmas ferramentas 

utilizadas na identificação do problema, evitando-se, assim, a possibilidade da 

dissimulação dos dados ou a ocorrência de dúvidas em relação às medidas 

propostas (CAMPOS, 2004). 

Nessa fase podem ser observados efeitos secundários não previstos. Estes 

podem ser negativos ou positivos (externalidades). Seu registro é importante para 

posterior avaliação em uma próxima rodada do PDCA. Se os resultados estiverem 

aquém do desejado, antes de qualquer outra providência, deve-se verificar se o 

planejado está sendo realizado na forma prevista. É comum que operadores voltem 
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a executar o processo da forma a que estavam acostumados. Cabe à equipe que 

está a frente do problema manter o controle adequado sobre a operação do 

processo, após as modificações propostas. Caso os problemas persistam, 

provavelmente, as causas bloqueadas não eram as fundamentais. O método sugere 

que sejam feitas novas observações do problema em análise (P-2), a fim de buscar 

indícios que possam auxiliar na perfeita identificação das causas. Deve-se seguir a 

partir daí os demais passos do método (KUME, 1993). 

Na fase IV (agir), também conhecida como padronização, se os resultados 

estiverem de acordo com o previsto, isso significa que o bloqueio às causas foi 

efetivo e que elas eram fundamentais. Padrões de procedimento devem, então, ser 

estabelecidos ou modificados, caso existam, de modo a evitar que o problema volte 

a acontecer. Por fim, o passo final do método é um relatório sucinto das principais 

etapas do trabalho que serve de subsídio para outros grupos e para o 

aperfeiçoamento do método. (FERREIRA, 2005). 

 

Figura 09 - Fluxo do Modelo de Análise e Solução de Problemas (MASP) 

 

 

Fonte: Ferreira (2005) 
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2.9. INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

A determinação de indicadores de desempenho é ponto crucial na tomada 

de decisão, pois é instrumento sine qua non para fornecer informações nesse 

processo. Para Cunha (2013), avaliar o desempenho consiste em atribuir valor 

àquilo que uma organização considera importante diante de seus objetivos 

estratégicos. Além de serem uma ferramenta gerencial, os indicadores de 

desempenho tornaram-se uma medida estratégica de sobrevivência das 

organizações. As empresas necessitam desenvolver processos gerenciais que as 

auxiliem na avaliação de seu desempenho. 

Petri (2010) diz que os gestores devem: 

 

- buscar formas de medir e de avaliar a eficiência, a eficácia, a efetividade, a 

qualidade, a produtividade, a inovação, a lucratividade, entre outras 

características (PETRI, 2010, P.39) 

 

Para essa tarefa, podem fazer uso dos indicadores que, segundo Tocchetto 

e Pereira (2004): 

 

- são medidas utilizadas para avaliar, mostrar a situação e as tendências das 

condições de um dado ambiente (PEREIRA, 2004, p.01) 

 

Van Bellen (2002) afirma que o objetivo principal dos indicadores é: 

 

- o de agregar e quantificar informações de uma maneira que sua 

significância fique mais aparente. Os indicadores simplificam as informações 

sobre fenômenos complexos tentando melhorar com isso o processo de 

comunicação (BELLEN, 2002, p.5). 

 

Machado, Machado e Holanda (2007) afirmam que a mensuração do 

desempenho tem como principal objetivo atuar como um instrumento de gestão que 

proporcione um gerenciamento eficaz da organização. Este depende de uma série 

de variáveis, como banco de dados de informações, variáveis consideradas, 
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critérios, conceitos e princípios adotados. A avaliação é influenciada principalmente 

pelos objetivos e metas organizacionais, que se refletem no exercício do controle e 

estão correlacionados com as fases de execução e planejamento das atividades da 

empresa. 

Cunha (2013) destaca que, sem as medidas de desempenho, os gestores de 

uma organização não possuem fundamentos consistentes para: 

 

- comunicar a seus colaboradores as expectativas de desempenho esperadas 

pela organização; 

- saber o que está acontecendo em cada área de atuação da organização; 

- identificar os aspectos deficientes e/ou eficientes no desempenho da 

organização, gerando oportunidade de eliminação ou revisão deles; 

- fornecer feedback aos colaboradores que demonstrarem um desempenho 

aquém do planejado pela organização; 

- identificar os aspectos que apresentam melhor desempenho; 

- tomar decisões baseadas em informações sólidas, transparentes que 

possam ser justificadas. 

 

Os indicadores de desempenho são mensurações de atividades realizadas 

dentro de uma organização que funciona em um sistema integrado, onde as partes 

integrantes desse sistema são guiadas por objetivos que devem estar diretamente 

ligadas aos objetivos estratégicos definidos pela alta gestão. A formulação desses 

indicadores, assim como a avaliação dos resultados apresentados, devem estar 

congruentes com esses objetivos, afim de proporcionar a tomada de decisão mais 

adequada aos interesses da organização (MACHADO, MACHADO E HOLANDA, 

2007). 

Outro aspecto está voltado para a capacidade de controle do indicador pelo 

gestor, se não for dada a ele autonomia para influenciar no indicador e controlá-lo, o 

indicador perde o poder motivacional (MERCHANT,2006). Os indicadores devem ser 

oportunos. Se o indicador não gerar recompensas no médio prazo, não terá o efeito 

desejado (MERCHANT, 2006). Os indicadores devem ser objetivos e ter precisão; 
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devem ser compreensíveis, o gestor deve conhecer o que está medindo; e devem 

ter uma relação que compense custo versus benefício, ou seja, o custo para realizar 

a medição tem de ser menor do que os benefícios trazidos pelo indicador de seu 

monitoramento (MERCHANT, 2006). 

Merchant (2006) definem como características na definição de indicadores 

os seguintes pontos, que formam a sigla SMART, em inglês: 

 

- Specific; 

- Measurable; 

- Achievable; 

- Realistic; 

- Time-bound. 

 

A análise a respeito do sucesso ou do fracasso de determinado resultado 

deve ser aplicada em situações específicas e práticas, a partir de considerações 

objetivas, mensuráveis e passíveis de alcance. Devem ser, desta forma, razoáveis e 

viáveis. Há de se ter, então, um equilíbrio entre a acessibilidade e o desafio 

intrínseco da meta estipulada. Metas devem ter prazos de alcance, exigindo um 

cronograma de conclusão na definição dos objetivos. (MERCHANT,2006).  

Para Ensslin e Ensslin (2009); Bortoluzzi, Ensslin e Ensslin (2010); 

Bortoluzzi Iet al (2010) os indicadores de desempenho possuem como propriedade 

na formulação de um modelo de avaliação de desempenho bem sucedido, as 

seguintes características: 

 

- mensurabilidade;  

- operacionabilidade;  

- inteligibilidade; 

- homogeneidade;  

- permissão para distinguir o que falta para melhorar; e 

-respeito às propriedades das escalas. 
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Um indicador de desempenho é: 

 

-mensurável quando representa a percepção de valor do que o decisor 

deseja monitorar e não a medida mais fácil associada ao nome do indicador de 

desempenho;  

-operacional, quando fisicamente passível de mensurar a propriedade a ele 

associada;  

-inteligível quando todos tiverem o mesmo entendimento de seus níveis – 

podendo a inteligibilidade estar associada a não ambiguidade e a redundância; 

-homogêneo quando todos os seus níveis analisarem as possíveis 

ocorrências das mesmas propriedades do contexto;  

- permite distinguir o que falta para melhorar quando em todos os seus 

níveis é possível visualizar, nas propriedades do contexto que mensura, qual o 

desempenho pior e qual o melhor;  

- finalmente, um indicador de desempenho respeita as propriedades das 

escalas quando evidencia de forma exaustiva quais seus possíveis níveis, a 

ordenação desses níveis e a diferença de atratividade entre eles (ENSSLIN e 

ENSSLIN, 2009;BORTOLUZZI, ENSSLIN e ENSSLIN, 2010; BORTOLUZZI et al., 

2010). 
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3. METODOLOGIA CIENTÍFICA 

3.1. DEFINIÇÃO DA PESQUISA 

Pesquisa é um processo de construção do conhecimento. Não apenas como 

um manual definido para a realização da mesma, mas sim como uma submersão no 

processo de produção do conhecimento adquirido, definem Marconi e Lakatos 

(2003).  

 

O Método Científico é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, 

com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo–

conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. (Marconi e Lakatos. 

2003, p.83). 

 
 

De maneira formal, a pesquisa propõe um caminho em direção do 

conhecimento da realidade descobrindo, nesse caminho, verdades parciais. Assim 

estas verdades visam encontrar respostas para as questões que foram formuladas 

nos modelos científicos. 

Segundo Gil (2002), a definição de pesquisa se dá da seguinte maneira: 

“Pode-se definir pesquisa como o processo formal e sistemático da aplicação do 

método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para 

problemas, mediante o emprego de procedimentos científicos”. 

3.2. ESCOLHA DO MÉTODO DA PESQUISA 

Para Marconi e Lakatos (2003), o objetivo de pesquisa, a natureza do 

fenômeno e questões relativas a investigação do processo é que vão definir a 

metodologia a ser escolhida, em função de sua relação com o problema de 

pesquisa. Assim visa descrever e seguir os procedimentos adotados. 
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Segundo Gil (2002), as pesquisas se classificam em três grupos, em relação 

a seu tipo: 

Descritivas, explicativas e exploratórias, verificando hipóteses causais. A 

seguir, apresentam-se os conceitos dos tipos de pesquisa, segundo os objetivos 

citados por Gil (2002): 

 

• Pesquisa exploratória: tem como objetivo primordial desenvolver, esclarecer 

e modificar conceitos e ideias, com base na formulação do problema ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores; 

• Pesquisa descritiva: tem como finalidade a descrição das características de 

determinada população, ou fenômenos, ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis; 

• Pesquisa explicativa: caracterizada pela preocupação em identificar as 

causas que contribuem para a ocorrência do fenômeno. 

Desta forma esta pesquisa se relaciona: 

 

I. Quanto aos fins: 

 

a. Exploratória – porque se propôs a explorar frente à literatura a importância 

da adoção de indicadores de desempenho no ganho em eficiência dos 

processos de execução orçamentária e financeira de uma Instituição de 

Ensino Superior; 

b. Documental - pois utilizou materiais diversos da internet, publicações sobre o 

tema, arquivos técnicos especializados como: monografias, dissertações e 

teses, além de revistas e periódicos e artigos nacionais e internacionais; 

Analisou as ferramentas de acompanhamento de resultados aplicadas ao 

processo de execução financeira e orçamentária com o propósito de verificar 

os objetivos a serem alcançados; 

c. Qualitativa–É uma pesquisa descritiva que explora as particularidades e os 

traços subjetivos da questão em análise. 
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Segundo a perspectiva de Gil (2002) quanto a classificação dos métodos de 

pesquisa, foram considerados nessa pesquisa os métodos de investigação 

bibliográfico, estudo de caso e documental. 

A investigação bibliográfica permitiu um universo amplo de referências 

baseando a pesquisa em materiais previamente elaborados, constituído de livros, 

artigos científicos e trabalhos acadêmicos tais quais dissertações e teses e os 

relatórios de gestão. 

Farias Filho (2009) diz que o principal objetivo da pesquisa bibliográfica “.é 

dar a todos os pesquisadores uma base bibliográfica sustentável para permitir que 

todas as ações de pesquisa tenham chances de ser consistente e cientificamente 

aceitas pela academia e pela indústria.” 

O método estudo de caso foi escolhido pelo fato de ser encarado como a 

melhor forma de delinear a investigação de um fenômeno contemporâneo em um 

contexto real (YIN, 2010). A opção deste método também se deu levando-se em 

consideração a natureza exploratória da pesquisa. 

O método documental vem a alinhar os métodos pela necessidade de 

utilização de fontes diversificadas tais quais documentos em arquivos na 

coordenação em análise (objeto de estudo). Para Gil (2002) a pesquisa documental 

oferece como vantagem o baixo custo a partir de uma fonte rica de dados estáveis e 

de fácil acesso.      

3.3. ESTUDO DE CASO 

Yin (2010) aponta que o estudo de caso é um método de pesquisa 

abrangente com escopo de investigação de um fenômeno atual com profundidade.  

Sobre a coleta de dados e a forma de análise dos dados coletados Yin (2010) 

diz que a investigação conta com uma grande variedade de fontes de evidências. 

O estudo de caso, segundo Gil (2002), consiste em um estudo profundo e 

exausto de um objetivo buscando o conhecimento amplo e detalhado deste para 

obter uma visão geral do problema.  
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Gil (2002) enumera ainda diferentes propósitos do referido método de 

pesquisa, descritos a seguir: 

 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente 

definidos; b) preservar o caráter unitário do objeto estudado;  

c) descrever a situação do contexto em que está sendo realizada 

determinada investigação;  

d) formular hipóteses ou desenvolver teorias; e 

e) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações 

muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 

experimentos. (GIL, 2002, P. 54) 

 

O estudo de caso deste trabalho se baseou nas atividades relacionadas ao 

processo de execução financeira e orçamentária de uma Universidade Federal. 

A abordagem feita e o uso do método foram em função do objetivo da 

pesquisa em comprovar a eficiência do uso das ferramentas de qualidade e do 

Método de Análise e Solução de Problemas na demonstração mais objetiva dos 

resultados de um processo de execução financeira e orçamentária, onde a avaliação 

da proposta da pesquisa se deu a partir dos indicadores elaborados para esse fim. 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2003): 

 

a amostragem ocorre quando a pesquisa não é censitária, ou seja, quando 

não abrange a totalidade dos componentes da população e há necessidade 

de investigar apenas uma parte desse universo (MARCONI E LAKATOS, 

2003, p.112). 

 

A parte ou amostra da população deve ser o mais representativa possível do 

todo e permitir inferir os resultados da população total, o mais legitimamente 

possível, se essa fosse verificada (MARCONI e LAKATOS, 2003). 

Segundo Richardson (1999), estudos por amostras se deve à impossibilidade, 

em geral, de acesso à informação de todos os indivíduos ou elementos que 

componham um grupo a ser estudado, por questões de quantidade, de alto custo ou 

de disponibilidade de tempo. 
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Os processos relacionados a execução financeira e orçamentária são 

múltiplos e diversos e os resultados desses processos impactam diretamente na 

manutenção das atividades da instituição dado que o comprometimento financeiro 

junto aos fornecedores é responsável pelo bom andamento do cumprimento dos 

contratos. Dessa forma, foram considerados os dados a respeito de dois aspectos 

desses processos (quantidade de processos e tempo de processamento) no período 

de janeiro a dezembro e 2013. 

Para o levantamento dos dados utilizados na pesquisa foram feitas reuniões 

interdepartamentais com a chefia da coordenação de contratos e com a comissão 

permanente de licitação para coleta de informações sobre o quantitativo de 

fornecedores e seus respectivos contratos. Dados sobre os pagamentos realizados 

foram levantados, também, no sistema integrado de administração financeira do 

governo federal (SIAFI). Tanto foram coletados dados de históricos que auxiliaram 

na parametrização dos indicadores como a utilização do sistema no 

acompanhamento da performance ao longo do período analisado.  

Foram feitas reuniões internas com a equipe de execução da coordenação de 

administração financeira sobre a análise e a identificação de gargalos do processo. 

Nessas reuniões era solicitado que cada um apontasse suas dificuldades e 

percepções sobre suas próprias atividades, assim como foram desenvolvidos 

fluxogramas que deram mais clareza a reformulação de alguns procedimentos ora 

por supressão ora por desenvolvimento de novas atividades.  

 

3.4. DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Essa pesquisa tomou como ponto de partida os aspectos relevantes dispostos 

na bibliometria, justificando a situação problema dada à expressiva apresentação de 

referências ligadas a esse estudo. A partir desse ponto, foi apresentada a situação 

problema, onde se desenvolveram os objetivos e as questões de pesquisa, se 

caracterizando como uma pesquisa exploratória, documental e qualitativa.  
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3.5. PESQUISA DOCUMENTAL 

 

Segundo Gil (2002) o conceito de pesquisa se refere a procedimento racional 

e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos. A pesquisa só é requerida quando não se dispõe de informação 

suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação disponível se 

encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada 

ao problema. 

Seguindo seu entendimento, a pesquisa bibliográfica é semelhante à 

documental, mas é a apresentação de documentos que as distinguem. 

Neste sentido, Gil (2002) apresenta suas vantagens e desvantagens para 

este tipo de pesquisa tais como: 

● Vantagens: Fonte rica e estável de dados; subsistem ao decorrer do 

tempo; custo baixo; não exige contato com os sujeitos da pesquisa; 

● Desvantagens: não representatividade e subjetividade dos 

documentos. 

Para Gil (2002), pesquisas documentais não respondem definitivamente um 

problema, mas fornece uma visão melhor que conduz a hipóteses por outros meios, 

conforme apresentado abaixo: 

Ainda em relação a esse problema, convém lembrar que algumas pesquisas 
elaboradas com base em documentos são importantes, não porque 
respondem definitivamente a um problema, mas porque proporcionam 
melhor visão deste problema ou, então, hipóteses que conduzem a sua 
verificação por outros meios. (GIL, 2002, p. 23) 

 

Dessa forma, a pesquisa documental tem como objeto o próprio documento, 

sendo sua análise, pesquisa e estudo, a finalidade da mesma. 

Esta pesquisa procurou analisar os processos relacionados às atividades de 

provisão orçamentária, onde acontece o comprometimento do orçamento com 

determinada despesa, a liquidação da despesa que consiste na verificação do direito 

adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do 

respectivo crédito e o pagamento propriamente dito. As atividades da Divisão de 
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Execução Financeira de uma Instituição de Ensino Superior, assim como os dados 

documentais desta Divisão serviram como base para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

A pesquisa documental, assim como a bibliográfica, valem-se de materiais os 

quais ainda não houve análise dos mesmos, ou não foram elaborados de acordo 

com os objetivos da pesquisa (GIL, 2002). Estes dados podem ser tanto inéditos, 

como passíveis de novas interpretações. 

Gil (2002) também aponta sobre a pesquisa documental o seguinte 

delineamento: 

 

● Determina os objetivos: objetivos específicos e teste de hipóteses; 

● Elabora o plano de trabalho: levantamento de aspectos que serão 

abordados nos documentos; 

● Identifica as fontes: levantamento dos documentos; 

● Obtêm do material mediante a localização das fontes para selecionar 

os materiais úteis à pesquisa; 

● Trata os dados: fazer inicialmente uma pré-análise para a escolha dos 

documentos que serão pertinentes; formulam-se então as hipóteses, 

para então se preparar o material que servirá de base para análise.  

Richardson (1999) aponta que a análise de conteúdo mais antiga é a técnica 

de análise por categorias. Para ele está análise facilita as análises das informações. 

Ainda segundo Richardson (1999), as categorias devem possuir algumas 

características que as identifiquem: 

● Exaustividade: inclusão permitida pelas categorias de todos elementos 

relativos a um determinado tema; 

● Exclusividade: cada elemento será classificado em sua categoria, não 

tendo a possibilidade de possuir mais de uma classificação; 

● Concretude: termos abstratos são complexos, tendo diversos 

significados. As categorias concretas são de fácil classificação; 
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● Homogeneidade: cada categoria deve possuir como base um único 

princípio. 

● Objetividade e fidelidade: a subjetividade dos codificadores, mediante 

seus vieses, não produzirá categorias adequadamente definidas. 

 

Foram levantados dados relativos à quantidade de processos recebidos, 

valores empenhados, valores liquidados, valores pagos, principais fornecedores e 

tempo de processamento no período de janeiro a dezembro de 2013. 

A partir dos dados coletados foi possível a aplicação de métricas e 

indicadores que possibilitaram uma análise mais refinada dos resultados 

apresentados e ensejou toda a abordagem dessa pesquisa. 

3.6 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

3.6.1 Conceito de Bibliometria 

Conforme Farias Filho (2009), a análise bibliométrica possibilita a análise 

ampla do referencial teórico consequência e resultado dos bancos de dados, 

visando à busca das palavras e termos-chave, autores relevantes e publicações que 

constam nos periódicos nacionais e internacionais, para gerar conhecimento 

suficiente a ser utilizado na pesquisa. 

De acordo com Braga (1972), o conceito de bibliometria se define em: 

Para generalizar estatísticas empíricas [...] a bibliometria examina, 
primeiramente, as relações entre diferentes variáveis: recursos humanos-
documentos, artigos periódicos, produção-consumo etc., que apresentam 
diversas regularidades de distribuição. O número de artigos que origina 
citações, o número de instituições produzindo anualmente doutorados, o 
número de autores com artigos, o número de revistas contendo artigos 
constituem exemplos do mesmo tipo de distribuição. 

 

A técnica pelo meio da árvore de palavras chave, que é utilizada para iniciar a 

pesquisa e consiste no desenvolvimento das áreas temáticas em função de um 

objetivo inicial foi apresentada por Farias Filho (2009). 
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Figura 10 - Árvore de Palavras-Chaves 

 

Fonte: Farias Filho (2009). 

 

Nesta técnica é feita a procura da palavra-chave a partir dos parâmetros das 

áreas temáticas no sentido vertical, onde se estabelece a abrangência dos temas 

garantindo, desta forma, maior relevância a pesquisa bibliográfica, e no sentido 

horizontal, na busca de estabelecer maior profundidade as áreas pesquisadas 

(FARIAS FILHO, 2009). 

3.6.2. Análise Bibliométrica. 

Palavras-chave: “qualidade total” e dentro dessa primeira procura “indicadores 

de desempenho ” e “ferramentas da qualidade”. 

Palavra-chave: “Gerenciamento pelas Diretrizes” 
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A busca realizada a partir desses termos tem por objetivo conhecer outros 

trabalhos acadêmicos que façam referência ao mapeamento de processos em seu 

conceito e buscar entender quais as contribuições dessa técnica para o ganho de 

produtividade e de eficiência em processos lineares em geral. Além do 

gerenciamento de processos, foram buscados trabalhos relativos ao Gerenciamento 

pelas Diretrizes e Indicadores-chave de performance, pontos focais do estudo. O 

produto final de toda a pesquisa é a proposição de um sistema de acompanhamento 

e controle dos processos envolvidos nessas atividades de execução financeira da 

universidade e mostrar, em uma análise comparativa, quais os benefícios de se 

estabelecer tal sistema, já implementado, pontualmente, nas etapas de liquidação e 

pagamento, servindo de amostra para o estudo. 

Abaixo a primeira árvore de palavras-chave, elaborada de acordo com a 

busca dos artigos que proporcionaram o início do estudo da pesquisa. 

 

Figura 11- Formação de Árvore de Palavras-Chave 

 

Fonte: Vieira Neto (2012). 
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A análise dos dados coletados foi relacionada às perspectivas dos conceitos e 

das ferramentas da qualidade para que fosse possível identificar as oportunidades 

de melhorias dos processos, visando a aumentar a eficiência dos mesmos. 

Primeiro levantamento: 

Palavras-chave: “Qualidade total”. 

Áreas Temáticas: todas disponíveis no Scielo.  

Nesse levantamento pode-se verificar que existem várias referências a 

respeito das palavras pesquisadas mostrando vasto interesse nos resultados 

esperados na aplicação de indicadores na gestão de empreendimentos. 

Os resultados do levantamento bibliográfico foram: 

 

Gráfico 02 - Quantidade de artigos do tema qualidade total por país 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2015).  
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Gráfico 03: Quantidade de artigos do tema qualidade total por ano 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2015). 

 

Gráfico 04 - Quantidade de artigos do tema qualidade total por área temática 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2015). 

 

A análise sobre a pesquisa da palavra-chave “indicadores de desempenho” 

mostra um crescimento ao longo dos anos, refletindo o aumento do interesse nesse 
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tipo de pesquisa. É válido salientar que na busca as referências em português se 

apresentou em segundo lugar em quantidade. 

 

Gráfico 05 - Quantidade de artigos do tema indicadores de desempenho por país 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2015). 

 

Gráfico 06 -Quantidade de artigos do tema indicadores de desempenho por ano 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2015). 
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Gráfico 07 - Quant de artigos do tema ind. de desempenho por área temática 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2015). 

 

A pesquisa pela área temática “Ferramentas da qualidade” mostra que esse 

tema é mais específico, sendo referência de um quantitativo bem inferior aos 

anteriores. Mesmo assim, a comunidade científica mostra interesse na aplicação 

desta técnica tendo as áreas temáticas engenharia e ciências humanas como as 

duas áreas com mais referência de acordo com a pesquisa. 
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Gráfico 08: Quantidade de artigos do tema ferramentas da qualidade por país 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2015). 

 

Gráfico 09: Quantidade de artigos do tema ferramentas da qualidade por ano 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2015). 
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Gráfico 10: Quant. de artigos do tema ferramentas da qualidade por área temática 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2015). 
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3.6.3. Bibliometria. 

 

Durante a leitura dos artigos analisados percebe-se a importância dada aos 

aspectos relacionados a mensuração dos resultados a partir da definição dos 

indicadores de desempenho. Seguem algumas abordagens acerca dessa temática: 

Peter Drucker (1995), disse que "se você não pode medir, você não pode 

controlar." 

Segundo Rummler e Brache (1992, p. 167) “uma organização só pode ser 

maior do que a soma de suas partes, quando a organização é gerenciada”. Para 

isso é fundamental que o desempenho da mesma seja medido, pois apenas dessa 

forma se é possível mensurar os resultados, associados aos objetivos 

organizacionais.  

Kaplan e Norton (1997, p.21) reforçam essa ideia: se o desempenho não está 

sendo medido, ele não está sendo gerenciado; e acrescentam que se a empresa 

quiser sobreviver e prosperar na era da informação deve utilizar-se de um sistema 

de gestão e medição de desempenho derivados de suas estratégias, que por sua 

vez estão baseadas no relacionamento com os clientes, com as competências 

essenciais e com as capacidades organizacionais. 

Todavia, tão importante quanto definir essas medições, é possuir um sistema 

confiável de apuração dos dados, para que a tomada de decisão seja alicerceada 

por informações que, de fato, registrem o desempenho organizacional. 

Rummler e Brache (1992, p. 197) trazem, também, outros aspectos para 

elevar a questão sobre a medição do desempenho organizacional, como segue: 

 

- sem medição, o desempenho não está sendo gerenciado; 

- sem medição, não se pode identificar adequadamente os problemas, nem 

estabelecer um conjunto de prioridades;  

- sem medição, as pessoas não podem compreender totalmente o que se 

espera delas;  

- sem medição, as pessoas não têm certeza de que seu desempenho é 

adequado ou não;  
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- sem medição, não pode haver uma base objetiva e equitativa para 

recompensas (como aumentos, bônus, promoções) ou punições (como 

ações disciplinares, rebaixamento, demissão);  

- sem medição, não há gatilho para as ações de aperfeiçoamento do 

desempenho;  

- sem medição, o gerenciamento é um conjunto de adivinhações 

desordenadas.(RUMMLER E BRACHE,1992, p. 197) 

 

Na mesma linha Harrington (1993) aponta tais benefícios da implementação 

de medições fidedignas: 

 

- entender o que está acontecendo;  
- avaliar as necessidades de mudanças;   
- avaliar o impacto das mudanças;  
- assegurar que os ganhos realizados não sejam perdidos;  
- corrigir situações fora do controle;  
- estabelecer prioridades;  
- decidir quando aumentar as responsabilidades;  
- determinar quando providenciar treinamento adicional;  
- planejar para atender novas expectativas do cliente; e 
 - estabelecer cronogramas realistas. (HARRINGTON, 1993, p. 201) 

 

Hronec (1993, p. 3-15) traz uma expressão de impacto na definição da 

importância das medidas de desempenho onde ele considera as medidas de 

desempenho como “sinais vitais” da organização, definindo, também, como “a 

quantificação de quão bem as atividades dentro de um processo ou seu output 

atingem uma meta especificada. As medidas de desempenho devem ser 

desenvolvidas de cima para baixo, e precisam interligar as estratégias, recursos e 

processos”. 

Harrington (1993, p. 245) diz que existe um grande potencial de melhora com 

o aperfeiçoamento dos sistemas de medição, em destaque os relativos à aquisição 

do conhecimento, onde ele argumenta que “medir é entender; entender é adquirir 

conhecimento; adquirir conhecimento é ter poder. A característica que nos distingue 

dos outros animais é a nossa capacidade de observar, medir, analisar e usar essa 

informação para realizar mudanças”. 
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Sink e Tuttle (1993) trazem com bastante prioridade alguns aspectos sobre os 

papéis desempenhados pela medição:  

 

- a medição como o impulsionador da melhoria da performance;  

- a melhoria como impulsionador da medição;  

- a medição como ferramenta para assegurar que a estratégia seja 

implantada;  

- a medição como o sistema de apoio gerencial à tomada de decisão;  

- a medição como dispositivo de controle.(SINK E TUTTLE,  1993, p. 147-

163) 

 

Sink e Tuttle (1993, p.163) também enfatizam que, dentre os papéis 

apresentados a cima, o mais importante é o de impulsionador de melhorias, pois, 

apenas pela observação quanto a medida do resultado apurado, é que se pode 

chegar a definição de parâmetros mais avançados de desempenho. 

Sink e Tuttle (1993) atribuem sete dimensões no sentido de caracterizar 

medida de desempenho, ou seja:  

 

- eficácia, sendo definida como “a realização efetiva das coisas certas, 

pontualmente e com os requisitos de qualidade especificados. A medida operacional 

de eficácia é o output obtido dividido pelo output esperado”;  

- eficiência, sendo definida como “o consumo previsto de recursos dividido por 

consumo efetivo de recursos”;  

- qualidade, tendo um conceito difuso, é medida em seis pontos: iniciando 

pelos fornecedores, passando pelos materiais que chegam aos processos, pelos 

processos de transformação, pela saída do sistema organizacional, pela satisfação 

do cliente e finalmente pelo processo de gerenciamento da qualidade;  

- produtividade, como a “relação entre o que é gerado por sistema 

organizacional e o que entra neste sistema”. É o output sobre o input;  

- qualidade da vida de trabalho, como sendo “a resposta ou reação afetiva 

das pessoas do sistema organizacional”;  
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- inovação, como sendo “o processo criativo de mudar o que está sendo feito, 

o modo como está sendo feito as coisas, a estrutura, tecnologia, produtos, serviços, 

métodos, procedimentos, políticas, etc., para reagir com êxito a pressões, 

oportunidades, desafios e ameaças externos e internos”;  

- lucratividade/budgetabilidade, como sendo a relação entre um resultado e os 

inputs, ou seja, a lucratividade é representada como “uma medida ou conjunto de 

medidas que relacionam receita a custos” e budgetabilidade “uma medida ou 

conjunto de medidas da relação entre orçamentos, metas, entregas e prazos 

combinados, e custos, cumprimento e prazos efetivos”. 

Já Hronec (1993) estabelece três dimensões para as medidas de 

desempenho: 

 

- qualidade, a qual quantifica a excelência do produto ou serviço na visão do 

cliente,  

- tempo, o qual quantifica a excelência do processo e é de interesse da 

administração;  

- custos, o qual quantifica o lado econômico da excelência e dentre os 

diversos interessados, destacam-se a administração e os acionistas. 

(Hronec, 1993, p. 16-17) 

  

Kaplan e Norton (2000), a partir de uma visão mais estratégica, direcionam as 

medidas de desempenho organizacional para quatro dimensões:  

 

- perspectiva financeira segundo a visão dos acionistas;  

- perspectiva do cliente de acordo com satisfação e retenção de segmentos 

de clientes;  

- perspectiva dos processos direcionados para satisfação dos acionistas e 

dos clientes;  

- perspectiva de aprendizado e crescimento conforme a capacidade de 

mudar e melhorar a partir das pessoas, dos sistemas e dos procedimentos 

organizacionais. (Kaplan e Norton ,1997, p. 8-10) 

Rummler e Brache (1992) estabelecem três níveis:  
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- nível de organização, onde o desempenho é observado pela estratégia, 

objetivos, estrutura da organização e emprego dos recursos;  

- nível de processo, onde o desempenho é observado no fluxo do trabalho 

por meio dos processos interfuncionais. Estes processos devem atender às 

necessidades do cliente;  

- nível de trabalho/executor, onde as variáveis de desempenho incluem a 

contratação e a promoção, as responsabilidades e os padrões do cargo, o 

feedback, as recompensas e o treinamento. (Rummler e Brache,1992, p. 19-

36) 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1. CONFRONTO DE ABORDAGENS  

 

Ao longo dessa pesquisa foram apresentadas diversas visões a respeito dos 

conceitos e práticas da abordagem da Qualidade Total nos processos. Foram 

analisadas, também, suas contribuições para o efetivo aumento da eficiência dos 

processos, promovendo ganhos de eficiência e redução de custos adicionais 

evitados, justamente, pela proposição da eliminação de atividades não desejadas. 

Conforme pontuado por Juran (1990) a Garantia da Qualidade foca suas 

aplicações e métodos no processo e não no produto final. A partir de um minucioso 

controle desses processos é que se consegue o melhor uso dos recursos 

disponíveis e, desta forma, ganhos em eficiência, eliminando, assim, atividades não 

necessárias. 

Outra importante contribuição na definição da estratégia de análise dessa 

abordagem é apresentada por Barreto (2000), onde ele atribui que qualquer 

definição de parâmetro de qualidade do processo deve estar baseada nos interesses 

do cliente, levando a abordagem da Qualidade Total para a Gestão Estratégica, 

onde, desde a missão da empresa até as atividades mais operacionais, a 

responsabilidade pela qualidade estará presente. 

Coutinho (2010) diz que a Qualidade “é um conceito que se aplica desde 

processos pontuais e finais nas organizações até perspectivas sistêmicas e 

estratégicas, definindo o resultado maximizado e esperado pela gestão”. Vê-se, aí, a 

preocupação em não limitar o tema Qualidade a um departamento, a um único 

processo, mas, sim, encarar como imprescindível a perspectiva sistêmica para o 

alcance do objetivo da gestão da qualidade, dado que, em um processo, o que se 

entende como item de controle de uma etapa se torna item de verificação para o 

seguinte e assim sucessivamente. 

Quando se fala em controle minucioso é importante entender que para que 

isso seja possível é necessário que haja treinamento das equipes participantes 

desse trabalho. Cosby, como apresentou Barreto (2000), evidenciou isso ao dizer 
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que existem três ingredientes nessa busca: determinação, educação e 

implementação. A melhoria da qualidade é um processo contínuo e permanente. Um 

padrão de desempenho. 

Outro pensador da qualidade que ratificou esse fato foi Juran. Ele teve a 

perspicácia de identificar que o fator mais preponderante da revolução da qualidade 

japonesa foi as pessoas e que, em função disso, deveriam ser dedicados 

consideráveis esforços em seus treinamentos e desenvolvimentos (BROCKA; 

BROCKA, 1994).  

Barreto (2000) mostra, mais uma vez, que Juran considerava o fator humano 

imprescindível quando ele apresenta, dentre os tópicos que justificam a revolução 

japonesa da qualidade, justamente, o treinamento em todos os níveis hierárquicos 

nos processos de gerenciamento para a qualidade. 

Quando se fala em padronização em Qualidade o objetivo é dar o máximo de 

previsibilidade aos processos, visando a dar a gestão um caráter mais racional 

possibilitando antecipar cenários e minimizar os riscos. Deming apresenta essa 

perspectiva, apesar de ressalvar, paradoxalmente, o aspecto de constantes 

mudanças dos mercados. Sendo assim, é necessário que haja um trabalho contínuo 

e sistemático na aplicação da metodologia de qualidade.  

Brocka e Brocka (1994) apresentam que, segundo a visão de Deming, na 

medida em que os desejos do mercado estão em constantes mudanças, é 

fundamental que haja um esforço contundente na busca da redefinição de 

especificações. O gerenciamento da qualidade é o que defini o nível de garantia da 

mesma.  

A Gestão da Qualidade se prontificou a estabelecer critérios bem definidos de 

análise de processos e uma grande contribuição para isso foi dada por Kaoru 

Ishikawa com o desenvolvimento das sete ferramentas da qualidade (BARRETO, 

2000): 

Segundo Ishikawa, tais ferramentas são de simples aplicação e com grau de 

solução de problemas na ordem de 95% (BROCKA; BROCKA, 1994). 

Segundo Toledo (2014), cada ferramenta possui uma aplicação. Dentre os 

objetivos de cada uma estão as seguintes possibilidades: 
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- Direcionadas para a geração de ideias e soluções;  

- Utilizadas para controle e melhoria do desempenho;  

- Voltadas para mudanças comportamentais;  

- Ferramentas voltadas à priorização e definição de ordem de importância das 

causas de determinado problema.  

 

Ou seja, é necessário definir o objetivo a ser alcançado para a definição da 

ferramenta mais adequada de acordo com cada situação analisada. 

Campos (2004) vai além e diz que as ferramentas da qualidade têm sido 

desenvolvidas e aprimoradas para sustentar a aplicação e utilização da gestão da 

qualidade nas empresas; dessa forma, considera-se que elas são imprescindíveis 

para que o Sistema de Gestão da Qualidade obtenha o sucesso largamente 

anunciado na literatura científica. 

O Gerenciamento pelas Diretrizes é um sistema que visa disseminar os 

conceitos de controle de qualidade por todos os níveis organizacionais Campos 

(2004). 

Este sistema leva em consideração três níveis de definição: 

 

1) Diretriz principal de alta prioridade: O comprometimento da alta direção 

deve ser difundido por toda a organização. Ou seja, a visão da organização deve 

estar clara para cada unidade e processo dentro do sistema. Este comprometimento 

deve indicar a direção que as atividades gerenciais devem tomar; 

2) Meta a ser alcançada: resultados objetivos a serem alcançados no futuro; 

3) Procedimento a ser seguido para o cumprimento das metas da alta 

administração: devem ser definidos com base em fatos e dados (método). 

 

Campos (2004) lembra que este sistema consolida e leva em consideração 

alguns aspectos característicos da Gestão da Qualidade, quando se propõe a 

alcançar as metas da administração procurando identificar os problemas críticos do 

processo, estabelecendo um método para a solução dos mesmos, envolvendo a 

todos e dando a real responsabilidade a cada empregado em sua atividade. 
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Destaca, inclusive, o empenho na busca continua pela melhoria dos processos, 

assim como, a padronização da rotina do trabalho para que não ocorram problemas 

a partir de causas já identificadas e resolvidas anteriormente. 

A operacionalização dos conceitos e diretrizes apontados pelos estudos sobre 

Gestão da Qualidade se dá pelo Método de Análise e Solução de Problemas 

(MASP). Este método, segundo Campos (2004), usa como referência a ferramenta 

da qualidade PDCA, subdividindo cada processo dessa ferramenta (PLAN, DO, 

CHCK, ACT) em passos a serem sucessivamente seguidos para a dissolução de um 

problema identificado.  

Kume (1993) salienta que problema é um resultado indesejado de um 

processo, trabalho ou atividade. Segundo esse autor, rodar o PDCA é a forma que a 

gestão da qualidade emprega para desenvolve a melhoria contínua dos processos. 

Segundo o modelo de Campos (2004), os processos do PDCA se dividem em 

8 passos, onde é considerado o passo elaboração do plano de ação (P-4), passo 

esse desconsiderado no modelo de Kume. Esta etapa é especialmente necessária 

na análise de processos nacionais, pois é sabido que gestores brasileiros não têm o 

hábito de planejar formalmente. 

Os passos definidos no modelo de Campos são: 

 

- Planejar (P): 

P1: identificação do problema;  

P2: observação do problema;  

P3: identificação e análise das causas;  

P4: elaboração do plano de ação para bloqueio das causas. 

- Executar (D):  

D5: execução dos planos de ação. 

- Verificar (C):  

C6: verificação da eficácia do bloqueio. 

- Agir (A):  

A7: estabelecer o novo padrão de operação;  

A8: relatório de conclusão. 
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4.2. APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS 

 

Neste capítulo serão apresentadas aplicações de algumas Ferramentas da 

Qualidade, contribuições para a análise dos processos e os ganhos em eficiência 

alcançados, assim como definições de indicadores de gestão aplicados aos 

processos de execução orçamentária e financeira da instituição de ensino superior 

em análise. 

 

4.2.1. Ferramentas da qualidade 

 

A primeira ferramenta que será apresentada é o diagrama de Pareto.  

A análise das despesas de custeio, ou seja, as despesas de manutenção do 

funcionamento da instituição se fazem importante para a identificação dos principais 

fornecedores no que diz respeito ao peso de seus contratos no total dessas 

despesas. 

Conforme apresentado, ao longo dessa pesquisa, um dos objetivos dessa 

ferramenta é relacionar os dados de acordo com suas prioridades.  

O diagrama de Pareto também é conhecido como diagrama 80-20, que 

significa que 20% das causas são responsáveis por 80% dos problemas apontados.  

No exemplo apresentado nos anexos 1 e 2 é possível identificar a formulação 

da tabela segundo o que preconiza  está ferramenta. Foi feita a disposição dos 

principais fornecedores pelo valor do contrato mensal em ordem decrescente da 

frequência acumulada, possibilitando identificar o grupo desses fornecedores (20%) 

que corresponde a 80% do total das despesas de custeio mensal. 

Dessa forma, foi possível estabelecer prioridades de ação para otimizar os 

resultados das ações de relacionamento com esses fornecedores de acordo o 

impacto que esse grupo tem sobre o resultado geral dessas despesas. 

Outra ferramenta da Qualidade utilizada foi o fluxograma. Esta ferramenta é 

uma representação gráfica, mostrando todas as atividades de um processo. A 

utilização da mesma auxilia a gestão no entendimento das operações, na busca pela 
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melhor maneira de se propor as atividades e dá maior clareza para a identificação 

de possíveis problemas do processo. 

O anexo 3 apresenta o fluxograma das atividades de liquidação e conferência 

relativos à Seção de Conferência e Liquidação da instituição de ensino superior em 

análise. Com esta ferramenta foi possível entender cada passo do processo, 

identificar as atividades desnecessárias e descarta-las, reformular atividades 

importantes do processo e apurar o tempo despendido no processo inteiro, 

possibilitando, desta forma, a definição do indicador de tempo de processamento. A 

definição desse indicador auxiliou a chefia no acompanhamento do da equipe e 

norteou as ações para guiar a execução das atividades para o centro da meta, ao 

longo do ano. 

A terceira ferramenta aplicada, como apresentada no anexo 4, foi a Folha de 

Verificação (Check list). Segundo Toledo (2014), é um formulário planejado nos 

quais os dados coletados são preenchidos de forma fácil e concisa. Registram os 

dados dos itens a serem verificados, permitindo uma rápida percepção da realidade 

e uma imediata interpretação da situação, ajudando a diminuir erros e confusões 

(TOLEDO, 2014).  

Nesta lista o objetivo a ser alcançado foi a verificação de itens não conformes. 

 

4.2.2. Indicadores de desempenho 

 

A Coordenação de Administração Financeira desenvolveu, em seu Sistema 

de Gestão, indicadores de desempenho que visam ao controle e ao 

acompanhamento das atividades de execução financeira. 

Esses indicadores dão suporte a análise e a tomada de decisão, pois 

fornecem informações de maneira estruturada, mensurada e objetiva, dando clareza 

a dinâmica e ao desempenho das atividades. 

Abaixo são apresentados dois indicadores que mostram o alvo a ser atingido 

(conformidade) e o desempenho apurado ao longo do ano de 2013. 
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Figura 12 - Gráfico de tempo de liquidação 

 

Fonte: Autor (2015). 

 

Figura 13 - Quantidade de processos ao longo do ano. 

 

Fonte: Autor (2015). 

 

A primeira tabela apresenta o desempenho ao longo do ano de 2013 da 

equipe a respeito do tempo, em média, que os processos permaneceram na 

coordenação desde sua entrada até o despacho do mesmo, depois de ter sido 

executado integralmente. 

Basicamente é apresentado nesta tabela a definição da meta (5 dias úteis), o 

desempenho (variando ao longo do ano) e a média no período que, no caso, foi de 9 

dias úteis. 
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Apesar do desempenho não ter sido satisfatório segundo a expectativa da 

gestão (a meta só foi cumprida em dois meses: maio e setembro) este indicador 

serviu para apurar, dentre outras causas relacionadas a esse problema, a 

necessidade de ampliação da equipe de execução, pois, mesmo trabalhando em 

alta performance, não conseguiu atingir o resultado definido como conforme (meta). 

A segunda tabela apresenta dados sobre a quantidade de processos 

executados ao longo do período. Existem três variáveis apontadas:  

 

- a meta mensal de processos liquidados da equipe; 

- o desempenho da equipe; 

- a performance da equipe (quanto em percentual a equipe atingiu o resultado 

esperado pela gestão). 

Dos 12 meses do ano, em 10 a meta foi ultrapassada e garantiu, no 

acumulado, o cumprimento da meta anual proposta pela gestão. 

 

5. CONCLUSÃO 

5.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se concentrou em apurar, dentre os principais autores sobre o 

tema de pesquisa, aquilo que é proposto para que seja alcançada a eficiência dos 

processos, aplicando as ferramentas e os conceitos da qualidade total. 

 No decorrer dessa pesquisa apurou-se que este objetivo é passível de ser 

alcançado cientificamente, usando-se as metodologias já testadas, 

comprovadamente eficazes no alcance desses objetivos. 

 A situação problema proposta nessa pesquisa indagou a maneira pela qual a 

Gestão pelas Diretrizes, teoria essa que tem como objetivo maior o controle da 

qualidade das rotinas de trabalho, poderia proporcionar uma maior eficiência aos 

processos de execução orçamentária e financeira na administração pública. A 

literatura explorada por essa pesquisa demonstrou que isso é possível, a partir 

dessa filosofia de trabalho, em função dos seguintes níveis de definição: 

- foco na disseminação clara dos objetivos gerenciais; 
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- objetivos gerenciais traduzidos na forma de metas a serem alcançadas; 

- treinamento da equipe para a execução dos procedimentos a serem 

cumpridos para o alcance dessas metas. 

 Dessa forma, os processos que seguem essa aplicação oferecem ao gestor e 

a toda a equipe envolvida maior capacidade na identificação dos problemas críticos 

do processo. Além disso, a partir do mapeamento das etapas é possível pré-

estabelecer métodos para a solução dos mesmos, envolvendo a todos e dando a 

real responsabilidade a cada empregado em sua atividade.  

O grande objetivo do GPD é transformar cada pessoa dentro da organização 

exímia solucionadora de problemas.  

 No item 4.2.1 aplicação das ferramentas, foi possível demonstrar, a partir da 

apresentação dos gráficos de acompanhamento de desempenho aplicados ao 

processo em análise, como a definição de padrões de qualidade pode, de maneira 

clara e objetiva, facilitar o acompanhamento dos resultados esperados pela gestão. 

Neste ponto vale ressaltar o caráter complementar fundamental para que 

sejam minimizados os vieses de tendência ao se estabelecer um indicador. Nos 

exemplos foram apresentados duas variáveis de análise. Em um o resultado foi 

insatisfatório (tempo de processamento) e em outro foi satisfatório (quantidade de 

processamento). Em uma análise combinada dos indicadores, é importante verificar 

que o ajuste sugerido para o acerto do resultado do primeiro indicador (aumento da 

equipe) terá impacto direto no resultado do segundo indicador (quantidade de 

processos). Desta forma, fica claro que o aumento do contingente de pessoal obriga 

a gestão a rever para maior a meta de quantidade de processos executados.  

 

5.2. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

Após toda a análise feita ao longo dessa pesquisa cabe a sugestão de 

continuidade da mesma dado que este tema sugere uma gama enorme de 

possibilidades dentro da gestão por processos que serve como base de todo o 

estudo a respeito da Gestão da Qualidade. 
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O mapeamento de processos facilitando o entendimento das etapas do 

mesmo, possibilitando a identificação da relação causa e efeito entre os itens de 

verificação e os itens de controle e, por fim, a padronização desses procedimentos, 

enseja a criação de um Manual de Procedimentos das Atividades de Execução 

Financeira e Orçamentária. Este manual deve servir como um orientador de 

execução, assim como um registro para que os resultados esperados sejam 

garantidos pela administração. 
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APÊNDICE A 

 

Tabela relacionando os principais contratos de fornecedores que compõem as despesas de 

custeio mensais, em ordem decrescente. 
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APÊNDICE B 

 

Gráfico da tabela relacionando os principais contratos de fornecedores que compõem as 

despesas de custeio mensais, em ordem decrescente. 



108 

 

 
 

APÊNDICE C 

Fluxograma das atividades de conferência e liquidação financeira 
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APÊNDICE D 

 

Lista de Verificação (Check list) das rotinas de conformidade de gestão na execução 

financeira e orçamentária. 


