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1. Resumo 

 

Nem sempre a busca pelo maior nível possível de qualidade foi uma prioridade 

para as organizações e talvez ainda não seja para boa parte delas. Por muitos anos 

acreditou-se que tudo permitia uma porcentagem de erro, talvez por levar em conta a 

natureza humana, passiva de falhas. 

Este artigo tem como objetivo apresentar a aplicação de ferramentas da 

qualidade em processos administrativos. O estudo de caso foi feito em uma empresa 

multinacional, situada em Barra Mansa, que estava enfrentando problemas em relação à 

forma de cobrança das refeições fornecidas no interior da indústria.   

Como o processo era totalmente administrativo e burocrático era difícil 

conseguir mensurar os níveis de qualidade dos serviços prestados aos clientes internos. 

Utilizando, porém, algumas ferramentas da qualidade, principalmente as que compõem 

a filosofia Seis Sigma, foi possível obter uma melhor visualização de todo o processo, 

consequentemente facilitando a identificação de seus defeitos. 

A metodologia utilizada foi a do estudo de caso, com a aplicação de ferramentas 

da qualidade, o que permitiu a identificação da causa dos erros nas cobranças aos 

funcionários, associada ao fato de tratar-se de um processo totalmente manual de 

controle. 

Identificado o problema, foi realizada a implantação de um novo sistema 

totalmente informatizado, fazendo com que as falhas no mês chegassem a nível zero. 

 

Palavras Chave: Qualidade, Seis Sigma, Processo Administrativo 
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2. Abstract 

 

 This article aims to apply quality tools in administrative proceedings. The case 

study was done in a multinational company, located in Barra Mansa that was facing 

issues regarding how to charge meals provided inside the industry. 

 As the process was entirely administrative and bureaucratic it was difficult to 

measure the levels of quality of services provided to internal customers, however using 

some quality tools, especially those that make up the Six Sigma philosophy, it was 

possible to get a better view of the whole process, hence facilitating the identification of 

defects that composed it. 

 The methodology was the case study, with the application of these tools, 

which was later identified that the cause for the errors in collections employees were 

caused because it is an entirely manual process. 

Identified the problem, the implementation of a new fully computerized system was 

carried out, causing failures in the month reached zero level. 

 

 

 

Keywords: Quality tools , Six Sigma, Administrative 
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3. Introdução 

 

 

Nem sempre a busca pelo maior nível possível de qualidade foi uma prioridade 

para as organizações e talvez ainda não seja para boa parte delas. Por muitos anos 

acreditou-se que tudo permitia uma porcentagem de erro, talvez por levar em conta a 

natureza humana, passiva de falhas (ARAUJO, 2010). Porém, após a Segunda Guerra 

os japoneses reavaliaram e questionaram a tolerância para com o erro, desenvolvendo 

meios e modos que reduziam significativamente as até então aceitáveis margens de erro.  

A história conta que os fabricantes de veículos japoneses eram mal vistos pelos 

fabricantes americanos, porém em 1980 os japoneses se tornaram extremamente 

competitivos no mercado, criando dificuldades de venda para os fabricantes mundiais. 

A mudança nesse cenário se deu por conta de excelentes projetos e um alto nível 

de qualidade, aliados a preços competitivos e também ao serviço de pós venda 

(MARTINS E LAUGENI, 2005).  

Após essa mudança, várias ferramentas e métodos foram criados a fim de 

assegurar qualidade na produção de produtos e serviços. Para que essas ferramentas 

atuem de maneira eficaz é importante que sejam escolhidas de acordo com o contexto 

em que serão aplicadas. 

No estudo de caso aqui relatado o processo em questão era totalmente 

administrativo, o que dificultava, em certa medida, a mensuração do nível de qualidade 

prestado aos clientes internos.  

Quando se trata de um processo produtivo a localização da falha se torna menos 

abstrata, por ser algo fácil de ser visualizado e identificado, como um parafuso que 

esteja saindo torto ou uma peça que não esteja sendo forte o suficiente para suportar o 

peso de determinado componente do produto, mas no caso do presente estudo o objetivo 

era tentar encontrar onde ocorria a falha num processo que era puramente 

administrativo. Para isso foram utilizadas algumas das ferramentas de qualidade 

descritas na filosofia Seis Sigma. 

 

 

4. Qualidade 

 

 

Qualidade é um termo que pode ter diversas aplicações. É difícil encontrar um 

termo que defina exatamente o que é qualidade. Para Stadler (2005), alguns autores que 
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afirmam que qualidade é um termo indefinido, fazem isso por pura prudência e pela 

incerteza do que de fato seja qualidade. Para ele, qualidade é a designação que se dá a 

um conjunto de atributos de um produto ou serviço, percebidos por um indivíduo, de tal 

sorte que esse produto ou serviço será preferido por ele a qualquer outro.  

É possível observar que a qualidade foi criada para o cliente. Campos (1990) 

define qualidade como objetivação pela satisfação do cliente. Paladini (1990) também 

afirma que a qualidade é uma forma de sobrevivência empresarial aceitando-se o cliente 

como meta prioritária. 

Barros (1996) destaca que para um envolvimento de toda a empresa para com a 

qualidade, são necessárias ações consistentes e ordenadas voltadas para a inclusão do 

tema na cultura da empresa. Um dos fatores culturais mais importantes consiste na 

definição dos clientes da empresa, sejam externos ou internos. O cliente que adquire os 

produtos e serviços da empresa é um cliente externo da empresa como um todo, e o 

contador que recebe a nota fiscal do recebedor de materiais, por exemplo, é um cliente 

interno para o recebedor de materiais.  

Ambos os tipos de clientes devem ter o mesmo tipo de gestão para a qualidade 

oferecida, pois caso contrário se o cliente interno não estiver recebendo devida atenção 

às suas necessidades a qualidade do produto final estará comprometida (ARAÚJO, 

2010). 

A qualidade é uma finalidade da empresa, é preciso que ela permeie todos os 

aspectos da empresa, e não apenas no produto final. 

 

4.1  Ferramentas da qualidade 

 

Ferramentas da qualidade são técnicas que podem ser utilizadas com a finalidade 

de definir, mensurar, analisar e propor soluções para problemas que podem ser 

encontrados, causando interferência no bom desempenho dos processos de trabalho 

(PEINALDO, 2007). 

 As ferramentas da qualidade foram estruturadas, principalmente, a partir da 

década de 1950, com base em conceitos e práticas existentes. Desde então, o uso 

das ferramentas tem sido de grande valia para os sistemas de gestão, sendo um 

conjunto de ferramentas estatísticas de uso consagrado para melhoria de 

produtos, serviços e processos. 
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5. Qualidade Seis Sigma 

De acordo com Pysdek (2003), o programa Seis-Sigma foi desenvolvido pela 

Motorola em meados da década de 1980. Ele surgiu devido a uma crise pela qual a 

empresa vinha passando desde a década de 1970, quando seus produtos eram 

considerados de baixíssima qualidade. A empresa estava perdendo espaço para seus 

concorrentes, principalmente os japoneses. Todo processo teve como principal mentor 

o então presidente da companhia Robert Galvin. O crédito pela primeira utilização do 

termo "Six Sigma"  é concedido a um engenheiro da Motorola chamado  Bill Smith. 

As raízes do Six Sigma como um padrão de medição têm relação com Carl 

Frederick Gauss (1777-1855), ao introduzir o conceito de curva normal. Porém, Six 

Sigma como um padrão de medição na variação de produtos passa a ser estudado a 

partir da década de 1920, quando Walter Shewhart demonstrou que um processo com 

variação maior ou igual a três sigma de sua média requeria correção (LAMEIRA, 2007). 

         O seis sigma se refere à filosofia e aos métodos que a empresa usa para eliminar 

os defeitos nos seus produtos e processos. Defeito é qualquer coisa que não se enquadre 

nos limites de especificação do cliente (CHASE, JACOBS, AQUILANO, 2006). 

Todas as atividades de uma empresa apresentam oportunidades para a 

manifestação de defeitos, e o programa seis sigma busca reduzir a variação nos 

processos que levam a esses defeitos. 

A teoria básica dessa filosofia é dedicada a lidar com o problema gerador dos 

defeitos. Nesse sentido, um processo que estiver sob o controle do seis sigma não 

produzirá mais de dois defeitos por bilhão de unidades ou quatro defeitos por milhão de 

unidades se o processo estiver operando em até um sigma da especificação-alvo 

(CHASE, JACOBS, AQUILANO, 2006). 

Um dos benefícios do seis sigma é que ele permite que os gerentes descrevam de 

imediato o desempenho de um processo de acordo com sua variabilidade e comparem 

os processos diferentes utilizando um critério comum: o DPMO – Defeitos por Milhões 

de Oportunidades, que requer três dados:  

1. Unidade: o item produzido ou recebendo assistência; 

2. Defeito: qualquer item ou evento que não satisfaça as necessidades do cliente; 

3. Oportunidade: uma probabilidade do defeito acontecer (CHASE, JACOBS, 

AQUILANO, 2006). 
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A fórmula do DPMO é: 

DPMO=                                Número de defeitos                                            x 1.000.000 

                 Nº de oportunidades para o erro por unidade x número de unidades 

 

 

 

5.1  Metodologia Seis Sigma 

 

O método Seis Sigma inclui muitas ferramentas estatísticas que são empregadas 

em outros movimentos da qualidade, porém nesse método elas são empregadas de 

maneira sistemática e orientada ao projeto, por meio do ciclo DMAIC (Define-Measure-

Analyze-Improve-Control): Definição, Medição, Análise, Melhoria e Controle.  

O ciclo DMAIC é uma versão mais detalhada do ciclo PDCA (Plan-Do-Check-

Act ou Planejar, Executar, Checar e Agir) de Deming. Ela enfatiza o método cientifico, 

especialmente o teste de hipótese sobre o relacionamento entre as entradas (Xs) e as 

saídas (Ys) do processo, usando métodos de delineamento de experimentos (DOE).  A 

abordagem padrão para os projetos Seis Sigma é a metodologia DMAIC desenvolvida 

pela General Electric. 

 

5.2  Ferramentas para o Seis Sigma 

 

As ferramentas do Seis Sigma têm sido usadas há muito tempo nos programas 

tradicionais de melhoria da qualidade. O que torna suas aplicações próprias do Seis 

Sigma é a integração dessas ferramentas em um sistema administrativo para toda a 

empresa. As ferramentas comuns para todas as iniciativas da qualidade, incluindo o Seis 

Sigma, são: os fluxogramas, gráficos sequenciais, gráficos de Pareto, histograma, folhas 

de verificação, diagramas de causa e efeito e as cartas de controle. 

Neste estudo além das ferramentas comuns para mensuração da qualidade foram 

também utilizadas as ferramentas mais comumente encontradas na metodologia Seis 

Sigma, são elas: 

 Análise de CTQs:  que consiste em entender os fatores críticos para a qualidade 

dos produtos e serviços. 
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 Análise de Stakeholders: que propõe a identificação dos atores chave de um 

projeto, uma avaliação dos seus interesses e da influência desses interesses no risco e 

validade do projeto.  

 Brainstorming: técnica utilizada por grupos de pessoas para gerar ideias com a 

finalidade de resolver algum tipo de problema, remodelar um produto, criar um 

processo no menor espaço de tempo possível. 

 Matriz de Coleta de Dados: que consiste em detalhar cada dado a ser coletado 

dos membros dos projetos, considerando nomes, definições operacionais, importância e 

atribuições de responsabilidades. 

 Matriz XY:  ferramenta muito utilizada pelas equipes de projetos Six Sigma. 

Esta é um ferramenta cuja importância se dá  na análise de impacto dos Inputs (X) do 

processo sobre seus Outputs (Y). 

 SIPOC: configura-se como um mapa de alto nível do processo relacionado ao 

problema tratado. O SIPOC relaciona o Fornecedor ao início do processo, e o Cliente ao 

final, ou saída, do processo.  

 

6. Estudo de caso 

A fábrica estudada é uma empresa química situada na cidade de Barra Mansa, com 

aproximadamente 200 funcionários diretos. Possuía um controle de refeição que 

despedia muito tempo de seus funcionários para contabilizar as utilizações. O controle 

era feito por meio de vales em papel, que eram depositados diariamente em um 

recipiente na rampa de refeição, no ato do consumo. 

Eram entregues 30 vales aos funcionários, e quando estes acabavam o funcionário 

requisitava mais 30, e através dessa requisição eram feitos os descontos no pagamento 

de cada funcionário.  

Porém, essa forma de controle estava impactando em descontos indevidos, pois se o 

setor do funcionário não entregasse as fichas de controle de requisição dentro do prazo, 

as refeições que não foram cobradas dentro do mês eram cobradas no mês seguinte, ou 

seja, eram cobradas o dobro de refeições, o que causava impacto financeiro para os 

funcionários, além de desconforto para os profissionais de recursos humanos que 

recebiam constantes reclamações referente ao assunto. 
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Como dito anteriormente, a mensuração do nível de qualidade e a localização de 

falhas em um processo administrativo torna-se mais difícil comparado a um processo 

produtivo devido à impossibilidade de verificar de forma concreta o ponto exato de 

melhoria. 

 O primeiro passo foi identificar quais das ferramentas de qualidade existentes 

seriam mais apropriadas para a elaboração do projeto de melhoria do processo de 

controle de refeição da fábrica. Dentre as existentes, algumas ferramentas da 

metodologia Six Sigma, juntamente com as ferramentas comuns de qualidade, foram 

utilizadas para a identificação das falhas no processo de cobrança de refeição dos 

funcionários da fábrica. 

Seguindo a metodologia Seis Sigma a primeira coisa feita foi a identificação dos 

stakeholders do processo e o levantamento dos CTQs, essa análise é fundamental para o 

sucesso na implementação de melhoria do processo, pois torna-se possível atender ou 

superar as expectativas dos clientes. 

 

Tabela 1: Relação dos Stakeholders 

Stakeholders 

Analista de RH 

Analista da Folha de Pagamento 

Funcionários 

Fonte: Autora do artigo 
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Tabela 2: CTQs do processo 

CTQs 

 

 Cobrança dobrada no contracheque dos funcionários. 

 Com base no levantamento de desconto de refeição dos funcionários lançados 

na folha de pagamento mensalmente no período de Janeiro a Novembro/2012, 

foi identificado 23,14% de erro, acarretando o reprocessamento da folha e 

cobranças fora da data correta. 

Fonte: Autora do artigo 

 

Em seguida foi construída a tabela SIPOC, pois ela proporciona um modo 

estruturado para a discussão do processo e gera um consenso entre os envolvidos antes 

que estes comecem ser mapeados, mensurados ou melhorados. 

 

Tabela 3: Tabela SIPOC 

SUPPLIER INPUT PROCESS OUTPUT CUSTUMER 

Responsável pela 

entrega do ticket 

Ticket 
Distribuir Ticket 

Refeição 

Desconto da 

refeição na folha 

de pagamento 

RH 

Lista de distribuição 
Entregar a lista de 

distribuição ao RH 

Analista de Rh 

Lista de distribuição 
Criar arquivo de 

desconto para input da 

folha de pagamento 

Arquivo para 

formatação dos dados 

da folha de pagamento 

Folha de 

pagamento e 

coordenador de 

RH 

Arquivo da folha de 

pagamento 

Processar o desconto na 

folha de pagamento 

Inconsistência da folha  
Conferir o desconto na 

folha de pagamento 
Funcionários  

Fonte: Autora do artigo 
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Tendo sido construída a tabela SIPOC, foi elaborado uma matriz de coleta de dados, já 

relacionando os Xs e Ys do processo. 

 

Tabela 4: Matriz de Coleta de Dados  

Matriz de Coleta de Dados 

1. Objetivo da coleta de dados: 

Coletar dados para reduzir os erros no lançamento na folha de pagamento. 

2. O que Mensurar: 3. Como mensurar: 

Mensurar 
Tipo de 

dados 

Definição 

Operacional 
Plano de amostragem Ferramenta 

Nº de erros na 

cobrança de refeição 

(Y) 

Discreto 
Cada informação 

não lançada na folha 

Levantamento das 

inconsistências do arquivo e 

das solicitações de correção, 

encaminhadas mensalmente 

Contagem de erros 

no arquivo 

Entrega da folha de 

recebimento entro do 

prazo (X) 

Discreto 

Cada funcionário 

constante em cada 

folha de 

recebimento 

entregue após o 

prazo 

Levantamento das folhas de 

vale recebimento de vale 

refeição, por área 

mensalmente 

Contagem de folha 

entregue fora do 

prazo por área 

Mês de competência 

(X) 
Discreto 

Cada mês de 

lançamento do 

arquivo 

Levantamento das 

inconsistências do arquivo e 

das solicitações de correção, 

encaminhadas mensalmente 

Relacionado com a 

informação 

lançada no arquivo 

da folha 

Funcionário 

(X) 
Discreto 

Cada nome lançado 

no arquivo 

Levantamento das 

inconsistências do arquivo e 

das solicitações de correção, 

encaminhadas mensalmente 

Relacionado com a 

informação 

lançada no arquivo 

da folha 

Área (X) Discreto 

Cada área 

responsável por 

entregar os vales aos 

funcionários 

Levantamento das 

inconsistências do arquivo e 

das solicitações de correção, 

encaminhadas mensalmente 

Relacionado com a 

informação 

lançada no arquivo 

da folha 

Tipo de erro (X) Discreto 

Cada informação 

não lançada na 

folha, seja por atraso 

ou por falha na 

digitação 

Levantamento das 

inconsistências do arquivo e 

das solicitações de correção, 

encaminhadas mensalmente 

Relacionado com a 

informação 

lançada no arquivo 

da folha 

Fonte: Autora do artigo 
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Em seguida foi construído o Diagrama de Pareto, baseado na quantidade de 

funcionários de cada área que deixaram de ser incluídos na cobrança mensal de 

refeições dentro do prazo, durante o período analisado de janeiro a novembro/2012. 

 

 

Figura 1: Diagrama de Pareto                       Fonte: Autora do artigo 

 

Por questões de confidencialidade não é possível divulgar os nomes das áreas 

que foram objetos de análise, porém podemos observar que 64% dos funcionários que 

não foram incluídos corretamente no mês se encontravam nas Áreas I, II e III. Ao 

levantar as informações para que fossem visualizadas as razões para essas não 

inclusões, foi observado que se tratavam de áreas que possuíam um alto índice de 

atrasos na entrega das folhas que continham as informações de quais funcionários 

deveriam ter refeições descontadas naquele mês. 

Com esse atraso, não era possível mais efetuar o lançamento das informações 

para o cálculo da folha de pagamento do mês corrente, sendo jogas para o mês seguinte, 

o que causava a cobrança em duplicidade e consequentemente um maior desconto no 

contracheque daquele funcionário.   

Sendo assim, foi observado que a maior parte das falhas ocorria por se tratar de 

um processo altamente manual e com pouca utilização de tecnologia. Todo o transtorno 

era causado basicamente pelo atraso na entrega da lista de distribuição e os demais por 

33 
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erros de digitação no momento em que as informações da lista eram inseridas na 

planilha e exportadas para o arquivo da folha de pagamento.  

Além da cobrança em duplicidade aos funcionários, o restaurante responsável 

também sofria uma perda monetária, pois o valor cobrado por refeição era contabilizado 

através dos vales que eram entregues na rampa e eventualmente algum funcionário se 

esquecia de entregar o vale, o que gerava menos uma refeição no somatório do dia. Isso 

trazia certo desconforto à empresa, pois consequentemente estaria pagando um valor 

inferior ao que deveria ao restaurante prestador de serviço. 

Verificando que o processo deveria ter menos interferência humana, foi estudada 

a possibilidade da instalação de catracas de controle de acesso ao restaurante, 

controladas por meio do crachá do funcionário onde as cobranças seriam automáticas.  

Tendo a liberação da verba para tal, as catracas foram instaladas, e junto com o 

departamento de TI foi criado um sistema onde era possível retirar relatórios dos 

acessos e efetuar as cobranças, passando o processo a ser totalmente informatizado. 

Após a instalação desse novo sistema não houve mais problemas em relação às 

cobranças em duplicidade e pagamentos ao prestador abaixo do devido. 
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Considerações finais  

 

Com este estudo foi possível visualizar a aplicação de ferramentas de controle de 

qualidade com foco nos clientes internos. Por mais que seja mais difícil sua aplicação 

no setor administrativo, a utilização das ferramentas da qualidade não está limitada aos 

processos produtivos, sendo possível recorrer a elas em favor da melhoria de processos 

totalmente administrativos e burocráticos.  

Conforme citado anteriormente, é importante assegurar a qualidade dos 

processos direcionados aos clientes internos para que seja possível a obtenção de 

qualidade no processo final da organização. Para isso, podem-se utilizar as ferramentas 

da qualidade existentes, para assegurar e reduzir as margens de erros nos serviços 

prestados aos clientes internos. 

Na construção do presente artigo foi possível verificar a escassez bibliográfica 

relatando aplicações de ferramentas e metodologias voltadas a assegurar a qualidade em 

processos administrativos.  

Talvez em problemas futuros seja possível a aplicação das ferramentas da 

metodologia seis sigma e demais ferramentas de qualidade em sua totalidade, porém 

neste trabalho foi utilizado apenas parte das ferramentas para a identificação dos 

defeitos do processo analisado.  

 A abordagem da qualidade aplicada ao processo administrativo analisado foi 

relevante não somente na identificação dos defeitos, mas também por ter permitido 

observar como o processo exigia um tempo adicional dos funcionários, gasto por eles 

numa atividade desnecessária de contar vale por vale, tempo que poderia ser gasto de 

forma mais útil dentro da organização.  

Se analisado sob a ótica psicológica, ir ao trabalho e passar boa parte de sua 

jornada dedicado a contar vales (atividade que não necessita de nenhum preparo 

intelectual sofisticado) ou digitar a quantidade retirada de vales por cada funcionário em 

uma simples tabela de Excel, deixava os funcionários desmotivados com suas 

atividades, o que automaticamente causava uma queda na produtividade.   

Para Barros (1992), as pessoas são um dos pilares da qualidade dentro de uma 

organização, e que em se tratando desse assunto, a palavra chave é motivação.   
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