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RESUMO 

 

VIERO, Andreia; Modelo Multicritério para classificação de ferramentas da 

qualidade orientadas para decisões gerenciais. 2018, 140 f. Dissertação (Mestrado 

em Engenharia de Produção e Sistemas) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Pato Branco, 2018. 

 

 

O uso de métodos nas empresas para melhorar a qualidade dos produtos e serviços vem 

aumentando nos últimos anos. Popularmente conhecidas como "ferramentas da 

qualidade", alguns desses métodos ajudam a gerenciar problemas relacionados ao setor 

da qualidade das empresas e influenciam diretamente o resultado. O presente estudo tem 

por objetivo desenvolver um modelo multicritério para classificar as ferramentas da 

qualidade a fim de orientar a tomada de decisões gerenciais. Os procedimentos 

metodológicos foram orientados por revisões de literatura sobre as características 

intrínsecas das principais ferramentas da qualidade e o desenvolvimento da pesquisa 

para definir critérios de enquadramento problemático, a fim de designar a ferramenta 

mais apropriada para cada problema específico. Com base nessas premissas, foi 

desenvolvido um modelo multicritério para alocar as ferramentas em classes de 

gerenciamento. As classes sugeridas para esta alocação foram: classe básica, classe de 

controle, classe de planejamento e classe avançada e os critérios avaliados foram: 

informação sobre o problema, fase de resolução, uso simultâneo da ferramenta, 

verificação da natureza do problema, custos de resolução, tipo de atividade, urgência 

para resolução, número de usuários, tempo de resolução, nível técnico da equipe, 

objetivo a ser alcançado e tipo de análise necessária. Após essas etapas, o método AHP 

foi usado para definir os pesos dos critérios e o método multicritério ELECTRE TRI 

para o processo de alocação. Após a construção ideológica do modelo foi realizada uma 

aplicação que envolveu decisores de uma empresa que usa ferramentas da qualidade em 

sua gestão e um problema característico foi apresentado por esta aplicação. Na situação-

problema exposta, verificou-se que as ferramentas mais indicadas para resolução 

pertenciam a classe C2, sendo escolhidas as ferramentas 5W2H e ciclo PDCA para 

resolver o problema apresentado. Constatou-se que o estudo atendeu aos objetivos 

propostos, alocando o problema em uma determinada classe que contém as ferramentas 

da qualidade mais indicadas para resolvê-lo. Com os resultados alcançados, a 

contribuição do trabalho, teórica e prática, pode ser evidenciada no setor de 

gerenciamento da qualidade, orientando-se para o uso de métodos mais adequados para 

incremento e controle da qualidade, por meio de um modelo sistematizado de tomada de 

decisão gerencial. 

 

 

Palavras-chave: Ferramentas da Qualidade. Análise Multicritério. Problemática de 

alocação. 



    
 

 

ABSTRACT 

 

VIERO, Andreia; Multicriteria model for classification of quality tools oriented to 

management decisions. 2018, 140 f. Dissertation (Master Degree in Production 

Engineering and Systems) – Federal Technology University - Paraná. Pato Branco, 

2018. 

 

 

The use of methods in companies to improve the quality of products and services has 

been increasing in recent years. Popularly known as "quality tools," some of these 

methods help manage problems related to the quality of business and directly influence 

the outcome. The present study aims to develop a multicriteria model to classify the 

quality tools in order to guide the management decision making. The methodological 

procedures were guided by literature reviews on the intrinsic characteristics of the main 

quality tools and the development of the research to define problematic framing criteria 

in order to designate the most appropriate tool for each specific problem. Based on these 

premises, a multicriteria model was developed to allocate the tools in management 

classes. Classes suggested for this allocation were: basic class, control class, planning 

class and advanced class and the evaluated criteria were: information about the problem, 

resolution phase, simultaneous use of the tool, verification of the nature of the problem, 

resolution costs, type of activity, urgency for resolution, number of users, resolution 

time, technical team level, goal to be achieved and type of analysis required. After these 

steps, the AHP method was used to define the criteria weights and the multicriteria 

ELECTRE TRI method for the allocation process. After the ideological construction of 

the model was carried out an application that involved decision makers of a company 

that uses quality tools in its management and a characteristic problem was presented by 

this application. In the exposed problem situation, it was verified that the tools most 

indicated for resolution belonged to class C2, being chosen the tools 5W2H and PDCA 

cycle to solve the presented problem. It was found that the study met the proposed 

objectives, allocating the problem in a certain class containing the most appropriate 

quality tools to solve it. With the results achieved, the contribution of the work, both 

theoretical and practical, can be evidenced in the quality management sector, orienting 

itself to the use of more adequate methods to increase and control quality, through a 

systematized management decision making. 

 

 

Keywords: Quality tools. Multicriteria analysis. Allocation problem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo foram contextualizados aspectos do processo de utilização de 

métodos (ferramentas da qualidade) para planejamento e gerenciamento da qualidade de 

produtos e serviços nas organizações. Também são apresentadas as lacunas encontradas 

nessa problemática e o objetivo deste estudo. 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Ao analisar as estratégias de gerenciamento nas empresas percebe-se que as 

políticas voltadas para a gestão da qualidade tornaram-se um diferencial estratégico, ou 

seja, para conquistar novos mercados ou até, em alguns casos, permanecer competitivas 

no mercado em que atuam, as empresas necessitam buscar continuamente a melhoria da 

qualidade nas suas operações. Tais melhorias precisam estar vinculadas não somente a 

otimização dos processos de operação, mas também ao aprimoramento organizacional e 

geração de valor aos negócios (CORDEIRO, 2004; KAJDAN, 2007; CHUNG et al., 

2008; OLIVEIRA et al., 2011). 

Para contextualizar o tema gestão da qualidade, alguns dos principais autores 

sobre o assunto tais como, Juran (1991), Feigenbaum (1994), Deming (1990), Crosby 

(1991) e Garvin (1992), citam as melhorias proporcionadas pela aplicação dos conceitos 

da qualidade, dentre elas:  

 Aumento da satisfação dos clientes,  

 Aprimoramento da análise da relação custo benefício versus qualidade 

como impulso para melhoria nos processos,  

 Incremento na capacitação de pessoas,  

 Produção de forma mais econômica,  

 Padronização de procedimentos,  

 Aumento de competitividade das empresas. 

Desta forma, verifica-se que a implantação das práticas de gestão da qualidade 

favorece o alcance do desempenho organizacional e melhoram o desempenho, sendo 

esses benefícios assegurados pelas ferramentas da qualidade (YUSOF; ASPINWALL, 

2000; BRKIC et al., 2013).  
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Essas ferramentas são métodos tradicionais e meios utilizados para aplicar e 

acompanhar a gestão da qualidade e melhoria contínua. Para que isso seja realizado de 

forma eficaz, a seleção e/ou combinação adequada dessas ferramentas é essencial para 

resolver os problemas (BAMFORD; GREATBANKS, 2005; SOKOVIC et al., 2009; 

PACHECO, 2012; BRKIC et al., 2013).  

Além da resolução de problemas, a aplicação dessas ferramentas tem o intuito de 

promover a implementação, padronização, manutenção e melhoria nos produtos, 

processos e serviços das empresas, bem como auxiliar na tomada de decisão (JAFARI; 

SETAK, 2010; OLIVEIRA et al., 2011; TABOADA; GINER; BENAVENT, 2011; 

BRKIC et al., 2013). Yusof e Aspinwall (2000), afirmaram que o uso das ferramentas 

da qualidade e a implantação de programas de qualidade, devem ser adotados de forma 

gradual, especialmente nas pequenas empresas, e deve ser atribuída responsabilidade à 

alta administração, para a coordenação do processo de implementação, com o objetivo 

de garantir que as mudanças sejam alcançadas. 

As causas de insucessos na aplicação das ferramentas da qualidade, de acordo 

com o estudo realizado por Oliveira (2002), são a falta de comprometimento da alta 

gerência, resistência às mudanças, necessidade de priorizar a produção, falta de 

treinamento adequado, entendimento equivocado das ferramentas e escolha da 

ferramenta incorreta para o problema. Oliveira et al. (2011), no seu estudo da aplicação 

de ferramentas da qualidade em empresas no interior de São Paulo, além das causas 

mencionadas, acrescentam como entraves para o sucesso da aplicação; a existência de 

não conformidades, ausência de indicadores de mensuração e excesso de burocracia. 

Na pesquisa de Pinto, Carvalho e Ho (2006), 64,1% das maiores empresas 

brasileiras no período de 2003 a 2004 (198 respondentes para 1.000 questionários 

enviados) possuem pelo menos um programa de qualidade implantado. Os resultados da 

pesquisa Estado Global da Qualidade, realizada pela ASQ (American Society Quality) 

em 2013, demonstram que no Brasil, 64% de todas as organizações usam uma estrutura 

padrão de qualidade ISO 9000, ratificando a informação da pesquisa anterior. Ambas as 

pesquisas indicam que o uso de programas de gestão da qualidade fazem com que as 

empresas melhorem o desempenho de seus indicadores, bem como o desempenho 

financeiro.  

Devido a existência de uma considerável quantidade de ferramentas da 

qualidade, a definição da ferramenta mais adequada para uma problemática específica 

pode se tornar uma atividade complexa, contribuindo muitas vezes para não alcançar o 
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objetivo desejado. É importante saber quando, como e quais ferramentas devem ser 

utilizadas para que o uso tenha efetividade, pois, do contrário, podem não trazer os 

resultados esperados (SOKOVIC et al., 2009). 

Cada ferramenta da qualidade tem sua própria aplicabilidade para atender 

determinada situação. Atualmente, devido a quantidade elevada de ferramentas, cada 

qual com uma finalidade específica e seu uso pode estar condicionado a resolver 

problemas a partir da identificação de causas, pode estar voltado para melhorar o nível 

de desempenho de uma empresa, ou ainda, para desenhar e planejar um determinado 

processo (RESENDE; FONSECA, 2002). 

Assim, percebe-se que as ferramentas da qualidade são utilizadas para diversas 

abordagens, seja para tomada de decisão, resolução de problemas ou promoção da 

melhoria contínua. Por isso, a identificação correta da ferramenta da qualidade deve 

estar alinhada à problemática a ser avaliada (MAHMOUD et al., 2011). 

Vários são os critérios que podem ser utilizados para selecionar ferramentas da 

qualidade. Por isso, para contribuir com a determinação correta das ferramentas da 

qualidade, quando e em quais situações podem ser utilizadas, os métodos de análise 

multicritério podem auxiliar na seleção das ferramentas mais apropriadas para cada caso 

(RESENDE; FONSECA, 2002). 

Ishikawa (1976); Brocka e Brocka (1992); Lins 1993; Salegna e Fazel (1996); 

Bunney e Dale (1997); Vieira (1997); Scheuermann, Zhu e Scheuermann (1997); Dale e 

McQuater (1998); Dale e Shaw (1999); Handfield, Jayaram e Ghosh (1999); Okes 

(2002); Ahmed e Hassan (2003); Dale (2003); Montgomery (2005); Pyo (2005); Tague 

(2005); Hagemeyer, Gershenson e Johnson (2006); Fonseca e Miyake (2006); Antony et 

al., 2007; Melo (2009); Carpinetti (2010); Brkic et al. (2013); Fonseca, Lima e Silva 

(2015), buscaram classificar as ferramentas da qualidade com base em características 

comuns e das situações que buscam resolver.  

Nesse sentido, o presente estudo busca contribuir na classificação das 

ferramentas da qualidade, de acordo com características comuns e da aplicabilidade nos 

diferentes contextos, usando para isso, métodos de análise multicritério. Assim, após 

classificar as ferramentas da qualidade em classes torna-se possível atribuir em qual 

classe um problema determinado se enquadra e quais ferramentas podem contribuir 

naquele contexto, colaborando para a seleção correta das ferramentas. 

Na literatura, foram identificados estudos, que estão expostos no Quadro 11, na 

página 60 deste trabalho, nos quais, utilizou-se a combinação entre as ferramentas da 
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qualidade e métodos multicritério. Esses estudos tiveram como finalidade a criação de 

modelos de decisão para avaliação, a partir da ordenação e seleção de alternativas nos 

segmentos industriais, comerciais e prestação de serviços. 

 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Conforme exposto anteriormente, há um número expressivo de ferramentas da 

qualidade existentes, decorrentes de adaptações e construções específicas. Essas 

ferramentas estão ligadas a sistemas de gestão da qualidade, cada qual com uma 

abordagem própria, por exemplo, a abordagem “Seis Sigma” possui ferramentas que 

buscam reduzir a variabilidade dos processos, enquanto os sistemas ISO possuem 

ferramentas voltadas para os procedimentos de obtenção de certificação (REBELATO; 

OLIVEIRA, 2006). 

Devido às características das ferramentas da qualidade, o presente estudo está 

delimitado às ferramentas ligadas à TQM (Total Quality Management), pois as 

ferramentas utilizadas nesse sistema são abrangentes, voltadas para gestão 

organizacional, mudança cultural e treinamento dos funcionários, diferenciando-se das 

abordagens dos sistemas “Seis Sigma” e ISO. As ferramentas da TQM fazem parte de 

uma filosofia gerencial e são orientadas para a satisfação do cliente. Com isso, as 

empresas que possuem essa filosofia, concentram esforços para o atingimento de metas, 

para melhorar a produtividade e utilizar as ferramentas para resolução de problemas de 

maneira disciplinada (REBELATO; OLIVEIRA, 2006; PSOMAS; VOUZAS; 

KAFETZOPOULOS, 2014). 

Como o estudo busca-se alocar as ferramentas da qualidade da TQM em classes, 

com base em diversos critérios, trata-se de uma problemática de classificação, por isso, 

utilizou-se o método de análise multicritério ELECTRE TRI, que busca tratar a 

problemática de classificação, alocando as alternativas em classes, utilizando o conceito 

de pseudo-critério para estruturar as relações de subordinação (COSTA; SANTAFÉ 

JUNIOR; HADDAD, 2007). 
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1.3 PROBLEMA 

 

O estudo realizado por Tari e Sabater (2004), indicou que as empresas que usam 

as ferramentas da qualidade adequadamente apresentam melhor desempenho na gestão 

da qualidade. Pyo (2005) destacou que o entendimento do propósito e a forma correta 

de utilizar as ferramentas da qualidade torna-se um pré-requisito para o uso adequado. 

Por outro lado, o estudo de Cordeiro (2004) apontou que o uso desses métodos 

sem o rigor necessário ou de forma incorreta, faz com que as aplicações sejam 

consideradas mera formalidade, gerando falta de comprometimento das equipes de 

trabalho e do aproveitamento do potencial dessas ferramentas. Handfield, Jayaram e 

Ghosh (1999) afirmaram que uma estratégia de qualidade aplicada sem o uso das 

ferramentas adequadas, pode não contribuir para o desempenho global da empresa. 

Assim, torna-se notória a dificuldade em classificar as ferramentas da qualidade 

em características comuns e os métodos de análise multicritério podem contribuir para 

essa classificação, indicando quais ferramentas podem ser utilizadas em um mesmo 

contexto a partir das próprias características e das características dos problemas que se 

propõem a resolver. A partir dessas considerações, define-se a seguinte problemática a 

ser elucidada a partir do questionamento: Como classificar as ferramentas da 

qualidade com os problemas de qualidade de maneira mais apropriada para a 

resolução desses problemas, considerando múltiplos critérios? 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

A presente pesquisa tem por objetivo geral desenvolver um modelo 

multicritério para classificar as ferramentas da qualidade com os problemas de 

qualidade a fim de orientar decisões gerenciais. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Para esse estudo, os objetivos específicos definidos foram:  



1) 20 
 

 

a) Relacionar as ferramentas da qualidade alinhadas aos conceitos da TQM, 

destacando suas características principais; 

b) Apontar, por meio da pesquisa literária, os critérios e métodos utilizados para 

a classificação das ferramentas da qualidade, apresentando os estudos 

correlatos; 

c) Relacionar as características dos problemas que podem ser resolvidos com as 

ferramentas da qualidade; 

d) Definir os componentes para aplicação do modelo, como as alternativas, 

critérios, pesos dos critérios e classes; 

e) Aplicar o método multicritério ELECTRE TRI para alocar as ferramentas da 

qualidade em classes, a fim de agrupá-las em características comuns; e 

f) Realizar a aplicação do modelo em um cenário empresarial a fim de testar a 

funcionalidade do mesmo.  

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Para permanecerem competitivas, as empresas enfrentam desafios 

constantemente. Para ultrapassar esses desafios, buscam diferenciais para se destacarem 

em relação à concorrência, dentre eles, a utilização das ferramentas da qualidade 

(SHARMA, 2010). 

O levantamento bibliográfico realizado por Paulista et al. (2013), sobre o tema 

gestão da qualidade, indicou que muitas empresas vêm implementando sistemas de 

gestão da qualidade para se tornarem mais competitivas, assim desenvolvem um 

planejamento mais eficiente e realizam controle da qualidade dos produtos ou serviços 

oferecidos e com isso diminuem perdas com produtos fora de especificação. 

Para as políticas voltadas à qualidade, torna-se necessária a correta seleção e uso 

das ferramentas da qualidade, pois elas auxiliam na resolução de problemas simples ou 

complexos e ajudam a cumprir as funções empresariais. Por isso, destaca-se a 

importância do uso das ferramentas da qualidade a fim de obter a resolução de 

problemas e promover a melhoria contínua, construindo assim uma vantagem 

competitiva (SOKOVIC et al., 2009; JAFARI; SETAK, 2010).  

O estudo busca contribuir com o tema gestão da qualidade, por meio da 

classificação das ferramentas da qualidade, com base nas suas características e nos 
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problemas que as mesmas se propõem a resolver, agrupando-as em classes. A partir da 

classificação das ferramentas da qualidade, tornou-se possível indicar, dentro de uma 

determinada classe, quais são as ferramentas mais apropriadas para resolver 

determinado problema. 

Conforme foi exposto na revisão bibliográfica, alguns autores como Ishikawa 

(1976); Brocka e Brocka (1992); Lins 1993; Salegna e Fazel (1996); Bunney e Dale 

(1997); Vieira (1997); Scheuermann, Zhu e Scheuermann (1997); Dale e McQuater 

(1998); Dale e Shaw (1999); Handfield, Jayaram e Ghosh (1999); Okes (2002); Ahmed 

e Hassan (2003); Dale (2003); Montgomery (2005); Pyo (2005); Tague (2005); 

Hagemeyer, Gershenson e Johnson (2006); Fonseca e Miyake (2006); Antony et al. 

(2007); Melo (2009); Carpinetti (2010); Brkic et al. (2013); Fonseca, Lima e Silva 

(2015), buscaram alguma forma de classificação/ordenação para as ferramentas da 

qualidade usando múltiplos critérios. 

A contribuição desse trabalho está em apresentar uma abordagem diferenciada 

em relação aos estudos anteriores, buscando classificar as ferramentas da qualidade, sob 

enfoque da TQM, com auxílio da teoria multicritério, sendo utilizado o método 

multicritério ELECTRE TRI. A escolha do método multicritério justifica-se pelo tipo de 

problemática, que nesse estudo busca alocar as ferramentas da qualidade em classes, 

atribuindo para cada classe as ferramentas que contém características semelhantes. Por 

isso, o método ELECTRE TRI foi utilizado, pois compara cada alternativa ao perfil de 

classe a que ela pode pertencer, orientando assim quais características podem ser 

avaliadas para utilizar uma ferramenta específica para cada problema (FIGUEIRA; 

MOUSSEAU; GRECO, 2004). 

A escolha das ferramentas da qualidade pertencentes a TQM, utilizadas nesse 

estudo, justifica-se pelo caráter gerencial das mesmas, pois busca-se desenvolver o 

modelo e aplicá-lo a situações que possam promover oportunidades de melhoria, ao 

contrário de uma abordagem voltada para certificação e, consequentemente, uma gama 

diversa de ferramentas da qualidade, que tende a concentrar-se em ações corretivas. 

Caraterísticas como: implementar boas práticas de gestão, alinhamento de objetivos à 

estratégia empresarial, mensuração de indicadores ao desempenho, métodos para 

resolução de problemas, análise de situação e priorização, trabalho em equipe, são 

características da abordagem da TQM e suas ferramentas (LASZLO, 1998; BIANCO; 

SALERMO, 2001).  
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A contribuição do presente estudo para os demais pesquisadores foi desenvolver 

um modelo multicritério para classificar as ferramentas da qualidade em classes, 

considerando a avaliação de critérios subjetivos, o que torna o contexto da análise 

complexo, pois parte da premissa que o resultado do modelo é oriundo das preferências 

de decisores, diante de múltiplos critérios. Buscou-se auxiliar em trabalhos futuros na 

definição de critérios em problemas de pesquisa semelhantes, na definição de pesos e 

limiares.  

A contribuição para o meio acadêmico refletiu-se na revisão das características 

das principais ferramentas da qualidade ligadas a TQM e no levantamento dos critérios 

que envolvem a classificação/ordenação dessas ferramentas oriundos do levantamento 

bibliográfico, bem como, apresentou-se alguns estudos que envolveram ferramentas da 

qualidade e métodos multicritério utilizados conjuntamente para avaliar cenários. 

 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A presente dissertação está dividida em cinco capítulos com finalidade de 

organização e entendimento do estudo.  

No primeiro capítulo é exposto o contexto da pesquisa, o problema, os objetivos 

que se pretende alcançar e a justificativa para a escolha da temática. 

No capítulo dois, consta a “Revisão Bibliográfica”, que trata dos principais 

conceitos referentes às ferramentas da qualidade, métodos de decisão multicritério, 

especialmente o método ELECTRE TRI para a classificação e o método AHP para 

determinar pesos dos critérios, as principais características que envolvem a seleção das 

ferramentas da qualidade e os estudos das formas já estudadas para classificação das 

ferramentas da qualidade, incluindo os estudos que utilizam ferramentas da qualidade e 

métodos multicritério. 

No terceiro capítulo “Materiais e Métodos” são descritos os métodos utilizados 

na pesquisa, divididos em duas etapas: o enquadramento metodológico e a descrição das 

etapas de construção do modelo. 

No capítulo quatro, “Resultados”, são expostos os resultados obtidos na 

construção do modelo, bem como uma aplicação que testa a sua funcionalidade. 
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Por fim, no capítulo cinco, “Conclusões”, são apresentadas as considerações 

finais sobre o modelo desenvolvido nesta dissertação e em seguida, são listadas as 

referências bibliográficas utilizadas e os anexos. 

A estrutura dessa dissertação pode ser visualizada conforme exposto na Figura 1, 

na qual estão descritas as etapas da construção desse estudo. 

 

Figura 1 – Estrutura da dissertação 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 
 

Problema: Como classificar as ferramentas da qualidade com os problemas de qualidade de 

maneira mais apropriada para a resolução desses problemas, considerando múltiplos critérios? 

 

 

 
 

  

 

Objetivo Geral: A presente pesquisa tem por objetivo geral desenvolver um modelo 

multicritério para classificar as ferramentas da qualidade com os problemas de qualidade a fim 

de orientar decisões gerenciais. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Base teórica para construção do modelo 

 

Construção do modelo  

 
(Objetivos específicos “a”, “b” e “c”): 

 

(Objetivos específicos “d” e “e”) 

 

(a) Relacionar as ferramentas da 

qualidade; 

 

(d) Definir as alternativas, critérios, pesos 

dos critérios (AHP) e classes, e; 

 

(b) Apontar critérios para a classificação 

das ferramentas da qualidade; 

 

(e) Aplicar o método multicritério 

ELECTRE TRI; 

 

(c) Relacionar as características dos 

problemas. 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 (Objetivo específico “f”) 

 

(f) Realizar a aplicação do modelo em um caso empresarial para testar a funcionalidade do 

modelo 

  

 

 
 

 

 

Modelo Multicritério para classificação de Ferramentas da Qualidade 

 



1) 24 
 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo foram abordados os aspectos conceituais das ferramentas da 

qualidade, ligadas a TQM, no contexto gerencial das empresas. Foram evidenciadas 

algumas formas para classificação das ferramentas da qualidade e os critérios utilizados 

para tal classificação, com base nos estudos encontrados na literatura, bem como, as 

lacunas existentes. Também foram abordados alguns trabalhos que continham 

desenvolvimentos de modelos que utilizavam de métodos multicritério na área de gestão 

da qualidade de acordo com as características dos problemas, contribuindo para a 

resolução nos cenários apresentados nesses trabalhos.  

 

 

2.1 GESTÃO DA QUALIDADE 

  

A crescente importância da gestão da qualidade no cenário mundial faz com que 

as organizações busquem a melhoria nos processos internos para atender às expectativas 

dos clientes, por meio de ações promovidas pelas lideranças organizacionais, com 

objetivo de motivar toda a organização, representando importante diferencial nas 

empresas e proporcionando a eficiência do sistema, por meio de aprimoramento da 

gestão dos recursos, melhoria na produtividade, melhoria do desempenho da qualidade, 

solução de problemas e redução de perdas (OLIVEIRA et al., 2011; MAHMOUD et al., 

2011; GOHARSHENASAN; SHAHIN; ESMAELIAN, 2016). 

O conceito de gestão estratégica da qualidade foi construído a partir de diversos 

fatores críticos que podem ser identificados como: liderança, planejamento da 

qualidade, recursos humanos, gestão de processos, relacionamento entre clientes e 

fornecedores e melhoria contínua. Esses fatores variam de um autor para outro e podem 

ser classificados em sistemas de gestão e sistemas técnicos (EVANS; LINDSAY, 1999; 

TARI; SABATER, 2004; PINTO; CARVALHO; HO, 2006). 

A gestão da qualidade total, além de ser um sistema de gestão, é uma filosofia 

organizacional a qual permite a capacitação de todos os membros da organização para a 

implementação dessa cultura cujas premissas estão estruturadas no conceito de que o 

custo da prevenção é menor que o custo de correção (TALIB; RAHMAN; QURESHI, 

2013; TALIB, 2013). Com isso, o objetivo da gestão da qualidade total é agir 

preventivamente sobre os problemas, proporcionar a capacitação e participação dos 
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colaboradores, promoção da liderança, gestão de processos internos e planejamento 

organizacional (TARI; SABATER, 2004; CORDEIRO, 2004). 

Cordeiro (2004), afirmou que os sistemas de gestão da qualidade evoluíram ao 

longo dos anos, uma vez que deve se pensar em qualidade não somente quando o 

produto for fabricado de acordo com os padrões, mas se a qualidade é atingida ao se 

identificar as necessidades e desejos dos clientes, pois um produto não pode ser 

considerado de qualidade se não atender esses padrões. Da mesma forma, deve-se 

minimizar a diferença entre as especificidades de projeto do produto com as 

expectativas dos clientes. 

O conceito de qualidade também tem evoluído ao longo do tempo, desde os 

primeiros de estudos de Shewhart (1986) sobre variabilidade, na década de 20, 

consolidando-se em 1940 nos Estados Unidos e em 1950 no Japão (PINTO; 

CARVALHO; HO, 2006). As mudanças que ocorreram na área de qualidade, no final 

do século XX e início do XXI, foram relevantes e impulsionadas por: forte concorrência 

entre as empresas, tanto nacionais quanto internacionais e a queda das barreiras 

comerciais, quando os principais blocos comerciais começaram a surgir devido à 

consolidação da qualidade dos produtos e serviços. Os clientes exigem mais qualidade 

nos produtos e serviços a preços mais baixos, e a opinião deles tornou-se crucial 

(PINTO; CARVALHO; HO, 2006).  

De acordo com Deming (1990), a melhoria contínua de produtos e processos 

para satisfazer as necessidades dos clientes deve ser o objetivo da qualidade, pois, os 

elevados padrões de qualidade mantém a empresa competitiva no mercado. O ciclo 

PDCA, idealizado por Deming, caracteriza-se como um exemplo de técnica que 

promove a melhoria contínua. 

Deming (1990) atribui 14 princípios para modificar o sistema cultural das 

organizações para a melhoria de processos, produtos e serviços, sendo eles: promover a 

melhoria contínua para permanecer no mercado e tornar-se competitivo; não tolerância 

a defeitos internos e externos; buscar a qualidade durante o processo; buscar a qualidade 

na seleção dos fornecedores; identificar os problemas por falta de qualidade 

antecipadamente para agir de forma preventiva; treinar a equipe; buscar novas formas 

de supervisão; estabelecer um clima de confiança no trabalho; promover a interação 

entre os departamentos; estabelecer metas com possiblidade de atingimento; usar 

padrões numéricos de medição de forma consistente; inserir as pessoas para que se 
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sintam parte do processo; manter a equipe atualizada quanto às mudanças; garantir que 

esses princípios orientem as pessoas no cotidiano. 

Para Feigenbaum (1994) a qualidade é um instrumento estratégico no qual, os 

colaboradores da organização devem ser responsáveis pela sua aplicação no exercício 

das suas funções, com objetivo de executá-las com excelência, buscando eliminar as 

falhas para atender as expectativas dos clientes com produtos de qualidade. Todo o 

esforço para o atingimento da qualidade tem foco no atendimento das necessidades dos 

clientes da forma mais econômica. 

Crosby (1991) define quatro princípios para a gestão da qualidade: agir em 

conformidade com as especificações; atuar preventivamente sobre as falhas; buscar o 

padrão de desempenho de defeito zero; mensurar o custo das perdas com a falta de 

qualidade.  

Assim, a qualidade deve ser tratada como forma de atingir os padrões 

estabelecidos, buscando atender as necessidades dos clientes, com projeto satisfatório 

que envolva os membros da cadeia, desde os fornecedores aos clientes e produzir de 

acordo com esse projeto, com o intuito de minimizar falhas e perdas (CROSBY, 1991). 

Juran (1991) contribuiu para a gestão da qualidade com a sua trilogia: o 

planejamento da qualidade, etapa na qual devem ser criados produtos e processos em 

conformidade com as normas de qualidade definidas pela empresa; controle da 

qualidade, na qual busca-se tomar ações corretivas para minimizar as perdas e investigar 

as causas para evitar as ocorrências, e; aprimoramento da qualidade, o qual tem por 

objetivo aprimorar o processo como um todo.  

Resumidamente, o gerenciamento da qualidade está baseado nos processos 

gerenciais, planejamento, controle e melhoria. Assim, um produto para ter qualidade, 

deve ter um bom projeto, ser produzido em conformidade com esse projeto, ser seguro 

para a empresa e o cliente, ter alta confiabilidade em uso (poucas falhas) e rápido reparo 

em caso de quebra (JURAN, 1998). 

A interpretação da gestão da qualidade de forma sistêmica é defendida por 

Ishikawa (1986), estabelecendo que a qualidade deva atingir todos os níveis da 

organização e, para isso, deve-se promover treinamento para os colaboradores tornando 

os mesmos capacitados e comprometidos com a melhoria da qualidade. Com isso, fica 

evidenciada a preocupação com o cliente, seja esse, interno ou externo. 

Garvin (1992) classificou as abordagens da qualidade em quatro eras:  
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a) Era da inspeção (final do século XVIII até início do século XIX): buscava-se 

a uniformidade do produto por meio de instrumentos de medição, sendo 

responsável para essa atividade o departamento de inspeção que realizava a 

inspeção da qualidade.  

b) Era do controle estatístico da qualidade (década de 1930): pretendia-se 

atingir a uniformidade do produto com menos inspeção usando instrumentos 

e técnicas estatísticas, sendo a responsabilidade do departamento de 

produção e engenharia realizar essa tarefa de controle da qualidade.  

c) Era da garantia da qualidade (entre 1950 a 1960): buscava-se atingir a 

qualidade em toda a cadeia de produção por meio do uso de programas e 

sistemas, envolvendo como responsáveis todos os departamentos para a 

construção da qualidade.  

d) Era da gestão estratégica da qualidade (a partir do final da década de 1970): 

o foco está em atender as necessidades dos clientes, integrando o 

planejamento estratégico aos objetivos da empresa, com envolvimento de 

todos os departamentos, especialmente com o apoio das gerências, para 

enfim, gerenciar a qualidade.  

Embora os autores clássicos tenham construído os conceitos de acordo com a 

sua abordagem, alguns pontos são comuns a eles: para desenvolver produtos, processos 

ou serviços torna-se necessário a comunicação entre as áreas; qualidade deve ser vista 

como processo de melhoria contínua; torna-se necessário envolver os fornecedores para 

o atingimento da qualidade, os gerentes são os agentes da mudança; promoção de 

treinamento para todos os níveis hierárquicos da empresa (BARÇANTE, 1998).  

Os conceitos levantados pelos autores clássicos destacam a evolução histórica do 

conceito da gestão da qualidade e, apesar das diferenças ao longo do tempo, 

permanecem atuais. De acordo com o levantamento bibliográfico de Paulista et al. 

(2013), alguns dos autores clássicos como Crosby, Feigenbaum e Deming, aparecem 

como os nomes mais citados relacionados ao tema da qualidade, nos artigos avaliados 

no período de 1990 a 2009. 

Conforme os conceitos expostos pelos autores clássicos da qualidade, verifica-se 

que a gestão da qualidade está diretamente ligada às mudanças organizacionais, pois a 

melhoria contínua tende a provocar mudanças na organização em todos os níveis, seja 

em procedimentos, métodos, ferramentas/normas, aumentando a competitividade da 

empresa (MELO, 2009; CHEN; REYES, 2017). Para promover a gestão da qualidade 
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que preconizavam, esses autores desenvolveram ferramentas para auxiliar no 

gerenciamento, sendo listadas de forma resumida no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Autores e Ferramentas da Qualidade 

 

Autores Contribuições e Ferramentas Propostas 

Shewhart A. Controle estatístico de processo - Cartas de Controle/Ciclo PDCA 

Deming Controle da Qualidade - Cartas de Controle/Ciclo PDCA 

Juran Trilogia de Juran - Diagrama de Pareto/ Custos da qualidade 

Feigenbaum Total Quality Control 

Ishiwaka Diagrama de Ishiwaka (causa e efeito) 

Crosby Defeito zero - Custos da Qualidade 

Fonte: Adaptado de Barbalho (1996). 

 

Portanto, uma das formas das empresas melhorarem seus níveis de qualidade 

consiste no uso de ferramentas e técnicas. Assim, as ferramentas da qualidade são 

necessárias para dar suporte ao sistema de gestão da qualidade das organizações, pois, 

são utilizadas para promover a melhoria contínua e resolução de problemas, exercendo 

um elevado impacto na qualidade dos produtos, processos e serviços oferecidos pelas 

organizações (THIA; CHAI; BAULY, 2005; FONSECA; MIYAKE, 2006; 

CARPINETTI, 2010; LAUTENCHLEGER; FLECK; STAMM, 2015; 

GOHARSHENASAN; SHAHIN; ESMAELIAN, 2016). 

O estudo apresentado por Dahlgaard-Park et al. (2013), mostrou que dos 

trabalhos publicados na área da qualidade durante 25 anos, no período de 1987 a 2011, 

tem destaque aqueles que se concentram nos estudos das técnicas e ferramentas da 

gestão da qualidade e aqueles com foco nos princípios necessários para construir uma 

cultura de qualidade, baseados na liderança, gestão de pessoas, melhoria contínua e foco 

no cliente, indicando um amadurecimento do estudo em relação ao tema e expansão do 

universo de aplicação, anteriormente aplicado somente no ambiente industrial. No 

Brasil, percebe-se que as empresas buscam a qualidade por meio de certificações e pela 

utilização das ferramentas (KUBO; FARINA, 2013).  

 

2.1.1 Gestão da Qualidade Total (TQM) 

 

A gestão da qualidade total (Total Quality Management) foi desenvolvida por 

autores como, Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum, Ishikawa e Garvin, tratando-se de 

uma filosofia de gestão que compreende um conjunto de atividades realizadas por toda a 

empresa para alcançar de forma efetiva e eficaz os objetivos da mesma, fornecendo 
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produtos e serviços com excelência de qualidade que satisfaça os clientes, no tempo 

esperado e com preço adequado (SHARMA, 2010). 

A TQM preocupa-se com a melhoria contínua desde o planejamento estratégico 

até a execução do trabalho em nível operacional, ou seja, com abordagem holística, 

busca-se institucionalizar a qualidade como filosofia de gestão, sendo a qualidade o 

resultado de todas as atividades que ocorrem na empresa e que os funcionários 

participem ativamente desse processo. Assim, o sistema TQM influencia no 

gerenciamento estratégico dos negócios com base na qualidade em todos os níveis e no 

uso das ferramentas da qualidade ligadas ao sistema (MEHRA; HOFFMAN; SIRIAS, 

2001; TABOADA; GINER; BENAVENT, 2011; GORANTIWAR; SHRIVASTAVA, 

2014; PSOMAS; VOUZAS; KAFETZOPOULOS, 2014). 

Dentre as iniciativas de implantar um sistema de gestão da qualidade, além da 

TQM, podem ser citadas as normas ISO e o sistema “Seis Sigma”. Essas três 

aborgadens buscam contribuir na melhoria contínua da empresa, organizando e 

planejando todas as suas atividades, porém com foco distinto: a TQM busca melhorar a 

gestão, competividade  e eficácia da empresa envolvendo a organização inteira; a norma 

ISO visa padronizar os processos operacionais para fins de auditoria e certificação; o 

Seis Sigma tem foco no defeito zero, produzir melhor, de forma mais rápida e 

econômica (REBELATO; OLIVEIRA, 2006; FONSECA; MYAKE, 2006). 

Laszlo (1998), reforça que a implantação da TQM, com a finalidade de 

implementar boas práticas de gestão, deve considerar o treinamento e desenvolvimento 

de habilidades específicas para que as pessoas desenvolvam atitudes para adoção da 

excelência da qualidade nas suas funções. No entanto, muitas ações, como redução de 

níveis hierárquicos e estabelecimento de metas são tomadas em nome da gestão da 

qualidade total. Esse tipo de medida pode não fazem parte, necessariamente, de um 

programa de qualidade para serem introduzidas, de acordo com o estudo de Bianco e 

Salerno (2001).  

Yeh e Lin (2010) apontaram os pontos a serem observados para a implantação 

da TQM, sendo eles: compromisso e envolvimento da alta administração, 

estabelecimento de estratégias de implantação da TQM, participação de todos as 

pessoas da organização, mudança de cultura e reengenharia de processos. O treinamento 

para o uso das ferramentas da qualidade está ligado ao estabelecimento das estratégias 

de implantação da TQM. 
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O apoio dos gestores, disponibilidade de recursos, disponibilidade de pessoas 

para dar continuidade e manutenção dos programas de qualidade, representam os 

aspectos de sucesso na implementação do TQM, enquanto as principais dificudades 

encontradas na implementação dos programas de qualidade podem ser evidenciadas 

pela complexidade das operações, disponibilidade dos funcionários para treinamentos, 

falta de apoio dos gestores e falta de recursos (PINTO; CARVALHO; HO, 2006). 

O estudo de Ismyrlis e Moschidis (2015) enumera fatores críticos para o 

funcionamento de um sistema de gestão da qualidade, sendo eles: compromisso e 

envolvimento da gestão; gestão de mudanças culturais; espírito de inovação; junção do 

sucesso aos resultados financeiros; promoção de treinamento; satisfação das 

necessidades do cliente; cooperação com os fornecedores; adequação dos princípios dos 

sistemas de gestão à estratégia de negócios; empowerment dos funcionários; sinergia e 

comunição entre os departamentos; adequação dos recursos; adequação da implantação 

dos sistemas de gestão ao gerenciamento de informações; atribuição de metas e 

objetivos mensuráveis; análise e mensuração de processos; facilidade na mensuração 

dos dados; conhecimento de estatística e métodos estatísticos; promoção de empregados 

e incentivos; foco na qualidade no design de produtos / serviços; papel do departamento 

de qualidade; benchmarking; aprimoramento da cultura de qualidade; consideração dos 

aspectos e efeitos ambientais; conhecimento da metodologia da qualidade; criação de 

equipes de qualidade; uso de ferramentas e técnicas de qualidade; conhecimento de 

mercado; formação de fornecedores qualificados. 

Mehra, Hoffman e Sirias (2001) agrupam os elementos críticos para implantação 

do TQM em cinco fatores: foco em recursos humanos, estrutura de gestão, ferramentas 

da qualidade, suporte a fornecedores e orientação ao cliente. Para que um sistema de 

gestão da qualidade funcione adequadamente, os fatores críticos devem ser observados, 

pois eles são os meios necessários para atingir o objetivo do sistema, os quais podem 

representar o sucesso ou o fracasso (ISMYRLIS; MOSCHIDIS, 2015). 

Percebe-se nos estudos apresentados, que os fatores que causam o sucesso ou 

insucesso para a implantação da TQM são semelhantes. Embora exista o 

reconhecimento desses fatores críticos na literatura, Candido e Santos (2015) apontam 

que de 50% a 90% das iniciativas de implantação de um sistema de gestão da qualidade 

fracassam, porém, esses números são estimados, fragmentados, pouco discutidos ou 

ausentes na literatura, pois comumente são relatados os casos de sucesso na 

implantação. 
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Considerando as ferramentas da qualidade um dos fatores críticos da TQM, o 

uso das ferramentas caracteriza-se como componente para a melhoria da qualidade, 

sendo agrupados em duas dimensões: o sistema de gerenciamento (liderança, 

planejamento, recursos humanos etc.) e o sistema técnico (ferramentas da qualidade); 

ambas as dimensões devem ser conduzidas de forma eficaz para garantir a 

implementação bem sucedida da TQM (TARI, 2005). 

  

2.1.2 Principais Características das Ferramentas da Qualidade 

  

Para aprimorar a gestão da qualidade nas empresas torna-se necessário usar 

adequadamente as técnicas e ferramentas da qualidade, independente do porte e da 

atividade da empresa.  Aperfeiçoando a gestão com o uso das ferramentas, verifica-se 

que as mesmas contribuem para definir a estratégia empresarial e promover a resolução 

de problemas e melhorias necessárias (DALE; SHAW, 1999; BAMFORD; 

GREATBANKS, 2005; PACHECO, 2012).  

As ferramentas da qualidade são os meios para mensurar o desempenho dos 

processos, detectar problemas, verificar a forma de solucioná-los e promover a melhoria 

contínua, demonstrando a existência da relação entre o uso das ferramentas e o 

funcionamento eficiente da gestão organizacional (LAGROSEN; LAGROSEN, 2005; 

NADAE; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2009). O uso das ferramentas da qualidade, 

inicialmente foi proposto para conscientizar as pessoas ao uso de ferramentas que 

promovam a melhoria dos produtos, processos e serviços, ao mesmo tempo em que 

outras ferramentas foram desenvolvidas para facilitar a coleta de dados (BUNNEY; 

DALE, 1997; AHMED; HASSAN, 2003).  

As ferramentas podem ser descritas como instrumentos que favorecem o foco no 

objetivo e podem ser usados por conta própria, como exemplos, têm-se os diagramas de 

causa e efeito, análise de Pareto, diagramas de relacionamento, gráficos de controle, 

histogramas e fluxogramas. Outras ferramentas tem uma aplicação mais ampla que 

favorecem o desenvolvimento de habilidades para as mesmas serem utilizadas, tais 

como: cartas de controle, design de experimentos (DOE), implantação da função 

qualidade (QFD), modo de falha e análise de efeitos (FMEA), benchmarking 

(BAMFORD; GREATBANKS, 2005; FONSECA; LIMA; SILVA, 2015). 

Para implementar um conjunto de ferramentas da qualidade, devem ser 

consideradas algumas variáveis, tais como: foco no cliente, cultura da qualidade 
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desejada, vantagem competitiva, facilidade de uso da ferramenta, a complexidade 

inerente da escolha e aprendizagem. A análise dessas variáveis torna o processo de 

implementação facilitado, pois permite conhecer o universo na qual as ferramentas 

serão aplicadas (CARPINETTI, 2010). 

As ferramentas da qualidade são utilizadas para correção de não conformidade 

nos produtos e processos, bem como, promover a melhoria contínua. Esses instrumentos 

podem ser utilizados de forma única ou combinados com outras técnicas, sendo 

utilizadas de forma preventiva ou corretiva. Se utilizadas de forma combinada, tendem a 

produzir melhores resultados e possibilita análises mais robustas. Em alguns casos, o 

uso de uma ferramenta da qualidade pode ser pré-requisito para uso da ferramenta 

seguinte (KWOK; TUMMALA, 1998; PACHECO, 2012). 

No entanto, a aplicação das sete ferramentas básicas da qualidade proporcionam 

os resultados mais diretos e imediatos para a melhoria de um processo, com menor 

impacto gerado, decorrente da sua aplicação (DALE, 2003). Ishikawa (1986), concluiu 

que 95% dos problemas encontrados podem ser solucionados pelas sete ferramentas 

básicas, sendo elas: diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, folha de 

verificação, histograma, diagrama de dispersão, cartas de controle e estratificação.  

As ferramentas da qualidade, ferramentas básicas ou ferramentas complexas, 

podem ser utilizadas em conjunto, contribuindo para a resolução de problemas ou 

melhoria. Embora as ferramentas mais simples sejam de fácil aplicação, elas podem ser 

usadas em conjunto com as ferramentas mais complexas para promover os resultados 

necessários (PYO, 2005; GORANTIWAR; SHRIVASTAVA, 2014). 

Para que a implantação das ferramentas da qualidade seja eficaz, é fundamental 

o acompanhamento dos gestores, pois a falta de engajamento das lideranças pode 

comprometer o processo. Além disso, os colaboradores devem ser devidamente 

treinados para o uso, pois as ferramentas isoladamente não fornecem os resultados 

esperados (MEHRA; HOFFMAN; SIRIAS, 2001; AHMED; HASSAN, 2003). O 

treinamento tem destaque para a utilização das ferramentas, pois, quando as mesmas 

não são compreendidas adequadamente, a sua utilização pode permanecer limitada às 

ferramentas mais simples (CLEGG; REES; TITCHEN, 2010). 

As limitações na aplicação e uso das ferramentas estão ligadas à falta de 

conhecimento, falta de recursos para treinamento, falta de tempo para dispender os 

funcionários para treinamento. Assim, ressalta-se a importância do treinamento para as 

ferramentas da qualidade como forma de motivar as pessoas para a melhoria contínua e 
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entenderem a aplicabilidade das mesmas (TARI; SABATER, 2004; BAMFORD; 

GREATBANKS, 2005; FONSECA; MIYAKE, 2006). 

Além do comprometimento dos gestores e formação adequada dos usuários, 

outros fatores críticos destacam-se para que o uso das ferramentas seja satisfatório, 

sendo eles: definição de metas e objetivos para utilização, a necessidade do uso de 

determinada ferramenta, ambiente de cooperação e voltado à melhoria, pois, a falta de 

planejamento e apoio pode promover resistências ao uso das técnicas (McQUATER et 

al., 1995).  

Para Oliveira (2002), uma das causas que provocam a interrupção do uso de 

ferramentas da qualidade da TQM trata-se da falha nos treinamentos e com isso, 

provoca resistência por parte dos funcionários e consequente uso incorreto das 

ferramentas, inviabilizando a adoção do TQM. 

Em situações que exista a falta de experiência do usuário para o uso das 

ferramentas, Clegg, Rees e Titchen (2010) sugerem a criação de road-map, pois a 

complexidade das mesmas são vistas como um fator significativo para a sua escolha. 

Devido a esses fatores, muitas ferramentas são mal aplicadas por conta da seleção 

incorreta. 

Verifica-se a necessidade de selecionar as ferramentas da qualidade 

corretamente, pois essa escolha pode alterar de forma significativa o tamanho e a 

complexidade da situação que busca tratar. A aplicação da gestão da qualidade é 

assegurada mediante a aplicação das ferramentas apropriadas, a escolha da ferramenta 

dependerá da situação envolvida (AHMED; HASSAN, 2003).  

As dificuldades apresentadas no estudo de Bunney e Dale (1997) são referentes 

a compreensão das ferramentas, as terminologias, dificultando ao entendimento das 

ferramentas da qualidade porque não produziram o efeito esperado, devido à falta de 

treinamento, inserção de dados incorretos, falta de conhecimento para interpretar o 

resultado ou escolhas incorretas da área e da ferramenta a ser aplicada. 

Conforme pesquisa de Mathews et al. (2001), existem poucos relatos de casos de 

insucesso na literatura quanto ao uso das ferramentas, no entanto, os fatores como falta 

de tempo, liderança pouco atuante, resistência à mudança e pouco comprometimento, 

apresentam-se como as dificuldades encontradas na utilização das mesmas, de acordo 

com a survey aplicada pelos autores, no Reino Unido, Finlândia e Portugal.  

Além da liderança pouco atuante, Welch (2003) aponta outros fatores de 

insucesso na utilização das ferramentas da qualidade, tais como: falta de definição de 
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objetivos a serem alcançados, a escassez de recursos e falta de treinamento sobre o 

funcionamento das ferramentas. 

A falta de conhecimento para aplicar as ferramentas da qualidade, falta de 

diálogo entre os diretores e introdução do projeto de implantação sem o envolvimento 

dos colaboradores para dar continuidade, foram os fatores que provocaram frustação e 

descrédito na implantação do 5S, numa empresa familiar do oeste paulista, causando 

reflexos negativos em implantações futuras de ferramentas da qualidade (FIGUEIRA et 

al., 2004). 

Hagemeyer, Gershenson e Johnson (2006) indicam os fatores que representam 

dificuldade para implementação das ferramentas da qualidade: não saber qual 

ferramenta usar; uso incorreto da ferramenta da qualidade; uso de ferramenta para 

aplicação incorreta; falta de conhecimento para saber quando usar uma ferramenta da 

qualidade. Como consequências, pode diminuir a velocidade de resolução dos 

problemas, conduzir a conclusões inadequadas e piorar o problema já existente. 

O estudo de Ramesh e Ravi (2013) apresentou o uso das ferramentas da 

qualidade da TQM em algumas organizações de Bangalore (Índia) e arredores. Os 

autores constataram que a implantação das ferramentas pelas organizações depende do 

tamanho, política, estratégia e, em geral, buscam melhorar a satisfação interna e externa 

dos clientes. Independente desses fatores, afirmam que a seleção e implantação das 

ferramentas da qualidade corretas melhoram as habilidades dos funcionários em termos 

de treinamento, conhecimento e capacitação.  

A partir dos estudos apresentados torna-se notória a importância da seleção 

correta das ferramentas da qualidade e que as mesmas sejam utilizadas de forma correta 

para que possam alcançar os fins que se destinam.  Assim, verifica-se que as 

ferramentas da qualidade podem ser utilizadas para diversas situações, porém para 

atender a determinados cenários, torna-se necessário o uso de ferramentas específicas, 

sendo simples ou complexas. Evidencia-se que a eficácia do uso de ferramentas mais 

complexas, como por exemplo, FMEA e QFD dependem do entendimento prévio das 

ferramentas básicas, por isso, na medida em que a empresa e os colaboradores tornam-

se mais experientes no uso das ferramentas passa-se a utilizar as ferramentas mais 

complexas e com maior frequência (BUNNEY; DALE, 1997; HAGEMEYER; 

GERSHENSON; JOHNSON, 2006; TABOADA; GINER; BENAVENT, 2011).  

Alguns estudos apontam as ferramentas da qualidade comumente utilizadas em 

diversos cenários. Em Portugal, o estudo conduzido por Sousa et al. (2005), apontou os 
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gráficos de controle, fluxograma e folhas de verificação, como as ferramentas mais 

utilizadas pelas pequenas empresas portuguesas, reconhecendo-as pela facilidade de 

entendimento e implementação em comparação com as ferramentas mais complexas. 

O estudo de Pinto, Carvalho e Ho (2006), realizou uma survey nas maiores 

empresas brasileiras, no período de 2003 a 2004, sendo o TQM o sexto sistema da 

qualidade utilizado pelas empresas. As ferramentas mais utilizadas para as empresas que 

adotam esse modelo são: ciclo PDCA, diagrama de causa e efeito, diagrama de Pareto, 

histograma, controle estatístico de processo e 5S. Nas empresas pesquisadas, os autores 

destacam as causas de insucesso para implantação da TQM, apresentando-se pela 

complexidade das operações realizadas pelas empresas, falta de apoio da direção, 

escassez de recursos financeiros para implantação correta e falta de treinamento.  

O estudo de Saloto et al. (2009) aponta o uso das ferramentas da qualidade pelas 

empresas brasileiras destacando as mais utilizadas: coleta de dados, histograma, 

diagrama de Pareto, brainstorming, carta de controle, índices de capacidade, 

fluxograma, mapa de processo, avaliação do sistema de medição e controle estatístico 

de processo. O cenário pesquisado foram empresas que utilizam o sistema Seis Sigma, 

por isso, as ferramentas possuem caráter estatístico. 

Nadae, Oliveira e Oliveira (2009) realizaram um estudo de múltiplos casos em 

empresas certificadas pela ISO 9001 no estado de São Paulo, nos quais, constatou que 

nas empresas pesquisadas o diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito e o 

programa 5S, são as ferramentas mais utilizadas, embora sejam distintos os segmentos 

de atividade das empresas do estudo. 

Oliveira et al. (2011) apresentaram uma pesquisa sobre as características do 

processo de certificação ISO 9000 e sobre quais ferramentas da qualidade são utilizadas 

nas empresas que possuem essa certificação no interior de São Paulo, destacando: 

diagrama de causa e efeito, programa 5S, ciclo PDCA, brainstorming e diagrama de 

Pareto. Foi evidenciado que o uso das ferramentas contribui para as empresas se 

adequarem à norma ISO 9001.  

Daniel e Murback (2014) apontaram as ferramentas mais utilizadas em alguns 

estudos em nível nacional, no período de 2001 a 2012, destacando-se o diagrama de 

causa e efeito (75%), diagrama de Pareto (58,33%), fluxograma e brainstorming (50%) 

5W1H (41,66%), ciclo PDCA (33,33%), gráficos de controle (25%) e outras 

ferramentas (8,33%). 
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As informações dos dois estudos acima citados foram ratificadas pela pesquisa 

de Ferraz Júnior, Picchiai e Saraiva (2015), verificando que o diagrama de causa e 

efeito, diagrama de Pareto, fluxograma e folha de verificação, são as ferramentas mais 

utilizadas pelas pequenas empresas no estado de São Paulo, local  de aplicação dessa 

pesquisa. 

Fonseca, Lima e Silva (2015) apontaram nas organizações portuguesas o uso de 

ferramentas da qualidade, indicando que o uso das ferramentas avançadas é maior do 

que o uso das ferramentas básicas nas grandes empresas. Quanto às ferramentas básicas, 

as mesmas são usadas na mesma proporção independente do tamanho da empresa, 

sendo as mais usadas: folhas de verificação, fluxogramas, histogramas e gráficos de 

controle. Os autores apontam no estudo que 22% das empresas relataram não usar 

nenhuma das ferramentas da qualidade. 

Diante dos estudos relacionados, pode-se ter a dimensão das ferramentas 

comumente utilizadas, independente do grau de complexidade das mesmas, localização 

geográfica da pesquisa ou finalidade de aplicação. A partir do levantamento realizado e 

com o intuito de esclarecimento sobre as ferramentas da qualidade, foi elaborado o 

Quadro 2, no qual são apontadas as características das principais ferramentas da 

qualidade da TQM, uma breve descrição das mesmas, as características para resolução 

do problema que pode ser resolvido com seu uso e natureza da ferramenta. 

 



1) 37 
 

 

Quadro 2 -  Características das Ferramentas da Qualidade (Continua)   

Ferramentas Descrição 
Características para resolução de 

problema 
Natureza Fonte 

Diagrama de Pareto 

Ferramenta que busca organizar e 

identificar os dados de acordo com a 

prioridade por ordem decrescente  

. Analisar dados sobre a frequência 

de problemas; 

. Muitos problemas ou causas que 

seja necessária a priorização; 

. Análise de causas amplas; 

. Promove fácil entendimento sobre 

os resultados. 

Quantitativa 

(JURAN, 1998; 

TAGUE, 2005; 

HAGEMEYER; 

GERSHENSON; 

JOHNSON 2006). 

Diagrama de causa e efeito 

Ferramenta que lista a relação das causas 

e efeitos a partir de seis eixos: método, 

material, máquinas, meio ambiente, mão 

de obra e medição  

. Identificar as possíveis causas de 

um problema; 

. Usado quando o pensamento da 

equipe tende a cair na rotina. 

Qualitativa 

(ISHIWAKA, 1976; 

TAGUE, 2005; 

VENKATRAMAN, 

2007). 

Folha de verificação 

Um formulário usado para coletar, 

organizar e categorizar dados para que ele 

possa ser facilmente utilizado para análise 

posterior  

 

. Dados observados e recolhidos 

pela mesma pessoa no mesmo 

local; 

. Realiza coleta de dados sobre 

padrões e eventos, problemas, 

defeitos, etc. 

. Contribuiu para a análise das 

etapas posteriores 

Qualitativa 
(ROSSATO, 1996; 

TAGUE, 2005). 

Histograma 

Ferramenta em forma de gráfico de 

barras, na qual, pode-se observar a 

distribuição de frequência. 

. Problemas com dados numéricos; 

. Promove a análise da distribuição 

dos dados; 

. Analisar se o processo atende a 

necessidade do cliente-fornecedor; 

. Permite verificar alterações de 

processo; 

. Comunicar a distribuição dos 

dados de forma rápida. 

Quantitativa 

(TAGUE, 2005; 

HAGEMEYER; 

GERSHENSON; 

JOHNSON, 2006). 

 

 



1) 38 
 

 

Quadro 2 - Características das Ferramentas da Qualidade (Continua) 

Ferramentas Descrição 
Características para resolução de 

problema 
Natureza Fonte 

Diagrama de dispersão 

Ferramenta gráfica que tem por objetivo 

traçar características entre as variáveis e 

entender a relação entre dois gráficos de 

controle. 

. Problemas com dados numéricos; 

. Problemas com variável 

independente e variáveis 

dependentes. 

 

Quantitativa 

(TAGUE, 2005; 

HAGEMEYER; 

GERSHENSON; 

JOHNSON, 2006). 

Cartas de controle 

Ferramenta que controla a variação da 

média e desvio padrão usando cartas de 

controles e tem por objetivo manter o 

processo dentro dos limites estabelecidos. 

. Controle do comportamento do 

processo; 

. Detectar as causas da 

variabilidade; 

. Indicações de causas para corrigir 

e prevenir a instabilidade. 

 

Quantitativa 

(DEMING, 1990; 

TAGUE, 2005; 

MONTGOMERY, 

2005; CHILESHE, 

2007;). 

Estratificação 

Tem por objetivo separar os dados em 

grupos distintos para analisar os dados 

separadamente e encontrar as causas 

. Analisar os dados para encontrar 

oportunidades de melhoria; 

. Dividir os dados em classes para 

tomar ações corretivas; 

. Separar os dados para identificar 

padrões; 

. Buscar origens diferentes e dispor 

os dados em subgrupos. 

Qualitativa 

(WERKEMA, 2004; 

TAGUE, 2005; 

MONTGOMERY, 

2005;) 

Diagrama de afinidade 

Trata-se de uma ferramenta gráfica de 

brainstorming, utilizada para agrupar 

ideias e desejos dos clientes de acordo 

com afinidade, mostrando as associações. 

. Muito fatos ou ideias em aparente 

caos; 

. Questões complexas; 

. Consenso de grupo torna-se 

necessário. 

Qualitativa 

(TAGUE, 2005; 

SHAHIN; ARABZAD; 

GHORBANI, 2010). 
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Quadro 2 - Características das Ferramentas da Qualidade (Continua) 

Ferramentas Descrição 
Características para resolução de 

problema 
Natureza Fonte 

Diagrama de relações  

Ferramenta de análise de causa e efeito 

para identificar e descrever problemas no 

planejamento estratégico de qualidade 

para esclarecer relações complexas 

demonstrando as conexões entre ideias e 

problemas. 

. Ligações entre ideias ou causa e 

efeito; 

. Questões complexas; 

. Solução complexa. 

Qualitativa 

(TAGUE, 2005; 

SHAHIN; ARABZAD; 

GHORBANI, 2010). 

Diagrama de árvore 

Utilizado para dividir um objetivo em 

diversos níveis de detalhamento até a 

implementação. 

. Problemas com abordagens 

detalhadas; 

. Desenvolver ações para realizar 

uma solução; 

. Analisar os processos em detalhes; 

. Pesquisar a causa raiz; 

. Ferramenta de comunicação. 

Qualitativa 

(HE et al., 1996; 

ORIBE, 2004; TAGUE, 

2005; SHAHIN; 

ARABZAD; 

GHORBANI, 2010). 

 

 

Diagrama de matriz 

Ferramenta utilizada para tabular e 

identificar as relações entre dois ou mais 

conjuntos de variáveis, sendo aplicável no 

planejamento e prevenção de falhas. 

. Relaciona dois ou mais grupos de 

informação, informando os níveis 

de relacionamento e papéis 

desempenhados pelos indivíduos. 

Qualitativa 

 

(TAGUE, 2005; 

SHAHIN; ARABZAD; 

GHORBANI, 2010). 

Dados da matriz de análise 

Tem por objetivo quantificar o grau das 

relações entre diversas variáveis e seus 

resultados são representados por uma 

matriz, cujo grau de relacionamento é 

determinado por meio de pesos subjetivos 

ou análise estatística.  

. Utilizado para julgar a 

importância de um tópico para 

outro, ponderando-os. 

Qualitativa 

(SHAHIN; 

ARABZAD; 

GHORBANI, 2010). 

PDPC (Process Decision 

Programme Chart) 

Gráfico que representa o planejamento 

utilizado para analisar alternativas de 

processo a fim de otimizá-lo, sendo usado 

para exibir a sequência de ações e 

decisões necessárias para atingir o 

resultado esperado. 

. Antes de implementar um plano 

complexo;  

. Aplicar quando o plano deve ser 

concluído dentro do cronograma; 

. Aplicar quando o preço da falha é 

alto. 

Qualitativa 

(SHAHIN; 

ARABZAD; 

GHORBANI, 2010). 
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Quadro 2 - Características das Ferramentas da Qualidade (Continua) 

Ferramentas Descrição 
Características para resolução de 

problema 
Natureza Fonte 

Diagrama de seta 

Ferramenta de planejamento e 

comunicação utilizada para assegurar a 

otimização do tempo e facilitar o controle 

do planejamento durante a realização do 

trabalho.  

Aborda questões de planejamento 

estratégico de qualidade "quem", 

"onde" e "quando". 

Qualitativa 
(SHAHIN; 

ARABZAD; 

GHORBANI, 2010). 

Brainstorming 

Ferramenta para que os indivíduos 

exponham as suas ideias de forma livre, 

em grupo, livre de críticas e em menor 

espaço de tempo.  

. Ampla gama de opções é 

desejada; 

. Necessidade de ideias originais; 

. Participação em grupo. 

Qualitativa 

 

(BAMFORD; 

GREATBANKS, 

2005). 

DOE (Design of 

Experiments) 

Ferramenta utilizada para identificar 

problemas de qualidade e melhorar o 

design de produtos e processos, 

possibilitando identificar as causas da 

variação, reduzi-las e determinar os 

valores ótimos para o processo. 

. Identificar os fatores chave de um 

processo; 

. Verificar o desempenho do 

processo; 

. Análise dos resultados do 

processo. 

Qualitativa 
(PAN; KOLARIK, 

1992) 

Fluxograma 
Representação da sequência de atividades 

e processos, indicando o fluxo das ações. 

. Compreender o processo; 

. Promover processo de melhoria; 

. Comunicar sobre o processo; 

. Documentar e planejar o processo. 

Qualitativa 

(TAGUE, 2005; 

JOHANSSON et al., 

2006). 

Análise de Capacidade 

Mensura a variabilidade inerente do 

processo para identificar o potencial de 

desempenho. 

. Necessário medir o desempenho 

do processo. 
Quantitativa 

(PAN; KOLARIK, 

1992) 
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Quadro 2 - Características das Ferramentas da Qualidade (Continua) 

Ferramentas Descrição 
Características para resolução de 

problema 
Natureza Fonte 

Check List 

Ferramentas utilizadas para coletar dados 

para verificar com que frequência um 

evento ocorre ao longo do tempo.  

. Enumerar itens para realização de 

tarefas; 

. Organização de tarefas. 

 

Qualitativa 
(VENKATRAMAN, 

2007). 

QFD (Quality Function 

Devployment) 

Objetivo buscar incorporar a equipe de 

desenvolvimento as necessidades dos 

clientes, realizando um processo de 

desdobramento dos requisitos em 

especificações técnicas.  

. Foco nos atributos mais 

importantes do produto; 

. Realizar para satisfazer os 

clientes. 

Qualitativa 

(PAN; KOLARIC, 

1992; MIZUNO; 

AKAO, 1994; AKAO, 

1996; JOHANSSON et 

al., 2006). 

PDCA (Plan, do, check, 

act) 

Modelo proposto em quatro passos: Plan, 

Do, Check, Act, para promover a melhoria 

contínua. 

. Modelo de melhoria contínua; 

. Iniciar um projeto de melhoria; 

. Planejar a coleta de dados; 

. Verificar e priorizar a causa raiz. 

Qualitativa 

(DEMING, 1990; 

RESENDE; 

FONSECA, 2002; 

JACK, 2004; 

FONSECA; MIYAKE, 

2006). 

FMEA (Failure Mode and 

Effect Analysis) 

 

O FMEA é um instrumento para 

identificar todas as falhas possíveis em 

um projeto, processo, produto ou serviço. 

. Produto ou processo a ser 

desenhado; 

. Produto ou processo aplicado de 

novas formas; 

. Planos de controle e melhorias; 

. Analisar falhas. 

Qualitativa 

(BAMFORD; 

GREATBANKS, 2005; 

TAGUE, 2005). 

 

Poka yoke 
Tem por objetivo a minimização de erros 

usando sistemas e mecanismos de 

prevenção, detectando anormalidades.  

. Garantir a não ocorrência de erros; 

. Prevenir falhas humanas e erros 

em processos. 

 

Qualitativa 

(GUINATO, 1996; 

TAGUE, 2005) 
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Quadro 2 - Características das Ferramentas da Qualidade (Conclusão) 

Ferramentas Descrição 
Características para resolução de 

problema 
Natureza Fonte 

Custo da qualidade 

Considera todos os custos associados à 

manutenção de qualidade aceitável, ou 

seja, os custos de prevenção, avaliação e 

mais os custos incorridos pelo não 

atingimento da qualidade desejada. 

. Identificar os custos de falha 

internas e externas; 

. Reduzir os custos por meio de 

inspeção e prevenção. 

Qualitativa 

(JURAN, 1998; PAN; 

KOLARIK, 1992; 

GOMES, 2004) 

Benhchmarking 

Processo para avaliar e comparar o 

desempenho de organizações 

consideradas referência em boas práticas 

nos produtos, processos e serviços diante 

das demais. 

. Comparação de produtos e 

serviços com os concorrentes; 

. Comparação entre empresas para 

verificar o desempenho. 

Qualitativa 
(TAGUE, 2005; 

KHANNA, 2009) 

5W1H – 5W2H 

Ferramenta de auxílio na construção dos 

planos de ação a partir de questões chave: 

O quê? Quem? Quando? Onde? Por quê? 

E Como? A ferramenta 5W2H acrescenta 

a questão:  Quanto? 

. Investigação para aprofundar a 

causa raiz do problema. 
Qualitativa 

(LIN; LUH, 2009). 

5S 

Ferramenta composta por cinco censos: 

Descarte, Arrumação, Limpeza, Saúde e 

Disciplina. Tem como objetivo a 

diminuição dos custos e aumento da 

produtividade. 

. Promover qualidade no ambiente 

de trabalho 
Qualitativa 

(KHANNA, 2009) 

Matriz GUT (Gravidade, 

Urgência, Tendência) 
 

Trata os problemas com o objetivo de 

priorizá-los. A matriz permite quantificar 

as causas de acordo com gravidade, 

urgência e tendência. 

. Resolução de problemas de forma 

eficaz; 

. Verificar prioridades corretivas e 

preventivas.  

Qualitativa 
(MARSHALL, 2008) 

Fonte: Autoria própria 
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 Por meio da combinação do uso das ferramentas qualidade, vários benefícios 

podem ser proporcionados, tais como: transformação de dados complexos em formas 

simples, avaliação das áreas com maiores problemas, priorização de processos, análise 

de dados de forma estatística e destaque para as causas das variações e erros 

(BAMFORD; GREATBANKS, 2005). Desta forma, para a implentação e/ou 

manutenção da gestão da qualidade a correta seleção e uso de ferramentas da qualidade 

deve ser considerada (JAFARI; SETAK, 2010).  

 Por isso, como muitas ferramentas estão disponíveis e, um processo de 

melhoria contínua não pode ser realizado sem o uso de ferramentas da qualidade, e 

assim torna-se necessário saber como e quando usá-las. O contexto em que serão 

aplicadas determina a seleção das ferramentas a serem utilizadas, pois, algumas 

ferramentas podem não apresentar nenhuma contribuição, enquanto outras podem ser 

imprescindíveis para a situação em análise (SOKOVIC et al., 2009; PACHECO, 2012). 

Desta forma, verifica-se que o entendimento da finalidade e da forma de utilização das 

ferramentas caracteriza-se como diferencial para a utilização adequada das mesmas 

(THIA; CHAI; BAULY, 2005).  

 

 

2.2 CLASSIFICAÇÕES PROPOSTAS DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

 

Diante da diversidade das ferramentas da qualidade e dos cenários nos quais elas 

podem ser aplicadas, alguns estudos foram propostos na literatura que buscaram orientar 

a escolha e classificação das ferramentas da qualidade. Percebe-se que as escolhas e 

classificações foram determinadas pelas características das ferramentas das qualidade e 

do cenário em que serão aplicadas. 

Na seleção correta das ferramentas da qualidade, no caso da TQM, devem ser 

avaliados os fatores que afetam a seleção, sendo esses fatores: disponibilidade de 

recursos para implantar as ferramentas; definição sobre a aplicação das ferramentas, 

sendo para resolução de problemas ou melhorias; verificação das características dos 

produtos existentes e proposição de melhoria nos produtos e processos atuais (AHMED; 

HASSAN, 2003). 

Para selecionar corretamente uma ferramenta da qualidade, podem ser realizados 

questionamentos para compreender as ferramentas e os elementos que envolvem o 

problema. Dale e Shaw (1999) indicaram quais seriam essas questões que podem 
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contribuir para indicar a correta ferramenta a ser utilizada, conforme demonstrado no 

Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Questionamentos para auxiliar na classificação das ferramentas 

Qual o propósito da ferramenta? 

O que poderá ser obtido? 

Produzirá benefícios se aplicado por conta própria? 

Busca resolver problemas com produtos, processos, pessoas ou cultura? 

Como a ferramenta pode trazer melhorias? 

A ferramenta vai atuar como ferramenta principal ou como apoio a outras ferramentas? 

Quais mudanças organizacionais são necessárias para tornar o uso efetivo da ferramenta? 

Qual a melhor forma para introduzir a ferramenta? 

Quais os recursos, habilidades e treinamento necessários para usar a ferramenta? 

Existe o compromisso para que a ferramenta seja implantada? 

Quais as dificuldades para implantação da técnica? 

Fonte: Dale e Shaw (1999)  

Para que as ferramentas da qualidade sejam utilizadas de forma satisfatória na 

resolução de problemas, Lins (1993) propôs etapas para serem consideradas ao abordar 

um problema, conforme evidenciado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Etapas para resolução de problemas 
Etapas Ferramentas 

Identificação do problema 
Fluxograma, brainstorming, folha de verificação; análise do campo 

de forças; check list 

Observação dos dados Cartas de controle, CEP, histograma, folha de verificação 

Análise de causas 
Diagrama de Ishikawa, brainstorming, folha de verificação, gráfico 

de dispersão, diagrama de Pareto, check list 

Atuação Ciclo PDCA 

Aperfeiçoamento da abordagem Ciclo PDCA 

Reinício do ciclo Ciclo PDCA 

Fonte: Lins 1993 

Ishikawa (1976) agrupou o diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, folha 

de verificação, histograma, gráficos de dispersão, cartas de controle e estratificação, 

como as sete ferramentas básicas com o objetivo de aperfeiçoar o controle da qualidade 

industrial. As ferramentas citadas foram classificadas desta mesma forma nos trabalhos 

de Vieira (1997); Dale e Shaw (1999); Montgomery (2005); Carpinetti (2010); Fonseca, 

Lima e Silva (2015). 

Scheuermann, Zhu e Scheuermann (1997) classificaram em seus estudos, as 

ferramentas da qualidade em duas abordagens, qualitativas ou quantitativas. As 

ferramentas de abordagem qualitativa têm como característica a subjetividade dos 

dados, ou seja, não pretendem mensurá-los de forma numérica, enquanto a abordagem 

quantitativa envolve a extensão de dados históricos e/ou a análise de dados objetivos.  
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Dale (2003) classificou os diagramas de afinidade, diagramas de relações, 

diagrama de árvore, diagramas matriciais, análise matricial de dados, PDPC e diagramas 

de seta, como as sete ferramentas de gerenciamento (M7). 

            Com base na classificação proposta por Ishikawa (1976); Vieira (1997); 

Scheuermann, Zhu e Scheuermann (1997); Dale e Shaw (1999); Dale (2003); 

Montgomery (2005); Carpinetti (2010); Fonseca, Lima e Silva (2015), foi construído o 

Quadro 5, demonstrando a classificação das ferramentas por esses autores. 

 

Quadro 5 - Classificação das ferramentas 

Designação Ferramentas Classificação 

Ferramentas básicas da 

qualidade 

Folhas de verificação 

Diagrama de Pareto 

Diagrama de causa e efeito 

Diagrama de dispersão 

Histograma 

Fluxogramas 

Gráficos de controle 

Qualitativa 

Quantitativa 

Qualitativa 

Quantitativa 

Quantitativa 

Qualitativa 

Quantitativa 

Ferramentas avançadas da 

Qualidade 

Diagramas de relação 

Diagrama de afinidade 

Diagrama sistemático 

Diagrama de Matriz 

Programa de decisão de carta de 

processo 

Diagrama de seta 

5 Porquês 

Brainstorming 

FMEA 

QFD 

Benchmarking 

Equipes de melhoria 

Qualitativa 

Quantitativa 

 -  

-  

Quantitativa 

 

- 

- 

Qualitativa 

-  

- 

- 

Qualitativa 

Fonte: Ishikawa (1976); Scheuermann, Zhu e Scheuermann (1997); Vieira (1997); Dale e Shaw 

(1999); Dale (2003); Montgomery (2005); Carpinetti (2010); Fonseca, Lima e Silva (2015) 

 

Brocka e Brocka (1992) agruparam as ferramentas da qualidade em oito classes 

para implementação do TQM: a) ferramentas gráficas (diagrama de causa e efeito, 

QFD), b) técnicas de toda a empresa (benchmarking, QFD), c) ferramentas de análise de 

dados (gráficos de controle, DOE), d) ferramentas de identificação de problemas 

(diagrama de causa e efeito, diagrama de Pareto, gráficos de controle), e) ferramentas de 

tomada de decisão (auditoria), f) ferramentas de modelagem (QFD), g) ferramentas 

preventivas (gráficos de controle), h) ferramentas de criatividade (brainstorming). 

Salegna e Fazel (1996) agruparam as ferramentas da qualidade em seis classes: 

clientes (QFD), gestão, funcionários (brainstorming), fornecedores, processos 

(benchmarking, SPC) e produtos. 
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Bunney e Dale (1997) classificaram as ferramentas da qualidade de duas formas, 

inicialmente em cinco classes em relação à sua aplicação e posteriormente em sete 

classes em relação às funções que podem ser usadas. Quanto à aplicação são agrupadas 

nas classes: coleta de dados, solução de problemas, relação cliente/fornecedor, 

introdução de novos produtos e consciência de qualidade. Em relação à função podem 

ser agrupadas: compras, produção, vendas, atendimento ao cliente, marketing, 

engenharia, toda empresa. 

A classificação proposta por Dale e McQuater (1998) identificaram as 

ferramentas da qualidade da TQM comumente utilizadas nas empresas e expostas no 

Quadro 6. As mesmas são classificadas em sete ferramentas básicas, sete ferramentas de 

gerenciamento, outras ferramentas e técnicas. 

 

Quadro 6 - Classificação das técnicas e ferramentas da qualidade 

 

 

 

Sete ferramentas básicas 

Diagrama de causa e efeito 

Folha de verificação 

Tabela de controle 

Gráficos 

Histograma 

Diagrama de Pareto 

Diagrama de relações 

 

 

 

Sete ferramentas de 

gerenciamento 

Diagrama de afiliação 

Diagrama de seta 

Diagrama de matriz 

Método de análise de matriz de dados 

Gráfico do programa de decisão do processo 

Diagrama de dispersão 

Diagrama sistemático 

  

 

Outras ferramentas 

Brainstorming 

Plano de controle 

Diagrama de fluxo 

Análise de campo de força 

Questionário 

Amostragem 

 

 

 

Técnicas 

Benchmarking 

Análise de propósito departamental 

Design de experimentos 

Análise da árvore de falhas 

Poka Yoke 

Metodologia de resolução de problemas 

Custos de qualidade 

Implementação da função de qualidade 

Equipes de melhoria da qualidade 

Controle de processo estatístico 

Fonte: Dale e McQuater (1998) 

O estudo de Handfield, Jayaram e Ghosh (1999), identificou quatro grupos de 

ferramentas comuns em vários segmentos industriais, nos quais as ferramentas da 



1) 47 
 

 

qualidade podem ser agrupadas: recursos humanos, ferramentas de disciplina, 

ferramentas de medição e ferramentas de design. 

Okes (2002) realizou o agrupamento das ferramentas da qualidade em seis 

classes: sete ferramentas básicas; sete ferramentas gerenciais; ferramentas de 

criatividade (brainstorming, mapas mentais), ferramentas estatísticas (CEP, DOE), 

ferramentas de projeto (QFD, FMEA) e ferramentas de mensuração (custos da 

qualidade, survey). 

Ahmed e Hassan (2003) classificaram as ferramentas a partir do ponto de 

apresentação dos dados sobre um processo, sendo elas ferramentas gráficas ou 

diagramas de fluxo. Na classe de ferramentas gráficas podem ser considerados os 

histogramas, gráficos de linhas, gráficos de barras, gráficos de torta, gráficos de controle 

e diagrama de Pareto. Na classe de fluxogramas existem diagramas de fluxo, 

fluxograma de processos, diagramas de causa e efeito e diagramas de árvore.  

Além da classificação anteriormente descrita, Ahmed e Hassam (2003) 

propuseram classificar as ferramentas de acordo com as funções e atividades da 

empresa, sendo: a) criação/introdução de novo produto: brainstorming, QFD, diagrama 

de causa e efeito; b) processo produtivo: diagrama de Pareto, diagramas de fluxo de 

processo; c) avaliar a qualidade de produto ou processo: histograma, diagramas de 

dispersão, gráficos; d) coleta de dados em geral: folha de verificação, CEP. 

Pyo (2005) indicou que a análise de uma situação e a escolha da ferramenta pode 

ser dividida em três classes: encontrar o problema; analisar a situação atual; e definir as 

causas do problema. As ferramentas a serem utilizadas podem ser: fluxogramas, 

diagrama de Pareto, histogramas, folhas de verificação, diagramas de dispersão, gráficos 

de controle, diagramas de causa e efeito e gráficos de controle. 

Tague (2005) propôs uma classificação voltada para a forma como as 

ferramentas são utilizadas: ferramentas de planejamento de projetos e implementação de 

ferramentas; ferramentas de criação de ideias; ferramentas de análise de processos; 

ferramentas de coleta e análise de dados; ferramentas de análise de causa; ferramentas 

de avaliação e tomada de decisão. 

Antony et al. (2007), propuseram uma classificação para as ferramentas da 

qualidade de acordo com o setor de atuação das empresas: industrial ou de serviços, 

conforme demonstrado no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Classificação das ferramentas – indústria e serviços 

 

 

 

 

 

 

Ferramentas aplicadas à indústria 

Análise causa e efeito 

Análise de Pareto 

Gráfico de controle 

Gráfico de dispersão 

Planejamento de Experimentos (DOE)  

Análise do modo e efeitos das falhas (FMEA) 

Desdobramento da Função Qualidade (QFD) 

Análise de regressão  

Capabilidade  

Poka Yoke  

Método de Taguchi  

Teste de hipóteses  

Análise de correlação  

5S  

Custos de qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

Ferramentas aplicadas aos serviços 

Mapeamento de processo 

Brainstorming 

Análise da causa raiz 

Gráfico de dispersão 

Benchmarking 

Análise de Pareto 

Ferramentas de mudança gerencial 

Modelo Kano 

CEP – Controle Estatístico do Processo 

Desdobramento da Função Qualidade (QFD) 

Planejamento de Experimentos (DOE) 

Análise capabilidade de processo 

Poka Yoke 

Modelo Gap 

Fonte: Antony et al., 2007 

 

Melo (2009) agrupou as principais ferramentas, técnicas e métodos para a 

qualidade de forma semelhante ao estudo de Dale e McQuater (1998). Além das sete 

ferramentas básicas e das sete ferramentas de gerenciamento, Melo (2009) classificou 

em “práticas e métodos”, “metodologias/filosofias”, “normas” e “métodos para 

melhoria”, conforme demonstrado no Quadro 8. 

O estudo de Brkic et al. (2013) agrupou as ferramentas da qualidade em três 

grupos: a) revisão das condições atuais – correspondem as ferramentas utilizadas para 

tomada de decisão; b) análise das condições atuais – são aquelas aplicadas para 

resolução de problemas, e; c) planejamento e controle de produção – ferramentas que 

contribuem para a para melhoria.  
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Quadro 8 - Classificação das técnicas e ferramentas da qualidade 

 

 

 

Sete ferramentas básicas 

Diagrama de causa e efeito 

Folha de verificação 

Gráficos de controle 

Fluxograma 

Histograma 

Diagrama de Pareto 

Diagrama de dispersão 

 

 

 

Sete ferramentas de 

gerenciamento 

Diagrama de relações 

Diagrama de afinidade 

Diagrama de árvore 

Matriz de priorização 

Matriz de relações 

Diagrama atividades 

Diagrama PDPC 

  

 

Práticas e métodos 

5S 

Brainstorming 

Ciclo PDCA 

Círculos de controle de qualidade 

 

 

 

Metodologias/Filosofias 

QFD 

Seis Sigma 

TQM 

Balanced Scorecard 

Lean production 

Just in time 

Kanban 

Kaizen 

               Normas 
Normas ISO 9001 

Sistemas Integrados de Gestão 

Métodos para melhoria Benchmarking 

Fonte: Melo, 2009 

 

Diante do exposto, verifica-se que os autores citados buscaram classificar as 

ferramentas da qualidade de acordo com a abordagem da ferramenta, o nível de 

complexidade, aplicação para melhoria, resolução de problemas ou tomada de decisão, 

setor de atuação nas empresas e departamento da empresa. A classificação proposta 

pelos autores foi realizada a partir de critérios que serão expostos na sequência. 

 

 

2.3 CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

  

Antes de estabelecer critérios para selecionar as ferramentas da qualidade deve 

ser estabelecida uma relação das ferramentas da qualidade que esclareça a respeito de 

sua utilização e características, para avaliar em quais situações elas devem ser aplicadas. 

Cumprida essa etapa, os critérios podem ser estabelecidos (FONSECA; MIYAKE, 

2006).  
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Existem diversas formas de classificar as ferramentas da qualidade, devido ao 

elevado número de metodologias, técnicas e instrumentos existentes aplicadas às mais 

diversas necessidades. Com isso, vários são os critérios que podem ser utilizados para 

essa tarefa (RESENDE; FONSECA, 2002).  

Para escolher adequadamente as ferramentas a serem utilizadas, torna-se 

necessário identificar qual a necessidade da empresa. Torna-se necessário identificar 

quais são os problemas, qual solução dar a eles e como utilizar a solução escolhida para 

contribuir com a situação existente (RESENDE; FONSECA, 2002). 

Bunney e Dale (1997) utilizaram dois critérios para classificar as ferramentas da 

qualidade com finalidades distintas. O primeiro, de acordo com aplicação nas etapas 

para solução de problemas e o segundo, em relação a função ou departamento da 

empresa para qual a ferramenta se destina. 

Os critérios utilizados por Dale e Shaw (1999) foram estabelecidos pelos papéis 

exercidos pelas ferramentas: organizar dados, coletar de dados, identificar os 

relacionamentos, identificar um problema, implementar ações, identificar as causas, 

priorizar problemas, monitorar problemas, planejar, verificar o desempenho e 

capacidade. 

No estudo de Resende e Fonseca (2002), os critérios de seleção das ferramentas 

foram determinados por etapas: planejamento, controle e melhoramento; uso de normas; 

por setores da empresa; recomendações de consultorias; modelos de gestão e grau de 

complexidade das ferramentas. 

Os critérios estabelecidos por Ahmed e Hassan (2003) para classificar as 

ferramentas correspondem as fases de elaboração de um novo item. São eles: a 

introdução do produto, fase de produção, avaliação de produtos e processos e todas as 

etapas de coleta de dados.  

De acordo com Tari e Sabater (2004), os atributos são necessários para o uso das 

ferramentas da qualidade e os critérios podem ser de entradas: conhecimento do 

processo, coleta de dados, análise numérica, necessidade de uso anterior de outra 

ferramenta. Os critérios de saída correspondem às funções das ferramentas, como 

medição, implementação, registro, os resultados que geram, como matrizes, diagramas, 

análises numéricas e, o que a ferramenta realiza com as informações recebidas, se 

organiza, prioriza, classifica ou compara. 

Tague (2005) propôs em seus estudos, uma matriz de seleção para as técnicas e 

ferramentas da qualidade, baseadas em três critérios: 
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 a) Finalidade: o que se pretende fazer com essa ferramenta; 

 b) Promoção da expansão das ideias: identificar o problema; analisar as causas; 

gerar solução; 

c) Foco na abordagem: definição correta do problema; identificação correta da 

causa raiz; escolha da solução correta. 

Pyo (2005) enumerou os critérios para classificação das ferramentas, sendo: 

descobrir o problema, verificar a situação atual, analisar as variáveis, relacionar 

variáveis, testar alternativas e implementar das alternativas. 

Hagemeyer, Gershenson e Johnson (2006) consideraram a complexidade, o nível 

de entendimento, a quantidade de membros da equipe e o nível de prioridade na 

resolução como os critérios necessários para selecionar as ferramentas. Além desses 

critérios, podem ser relacionados os seguintes critérios para agrupar as ferramentas: a) 

tipo de ferramenta: estatística, analítica ou clerical; b) habilidade do usuário: novato, 

intermediário ou avançado; c) o que é necessário para o uso; coleta de dados, análise 

numérica ou conhecimento de processo; d) uso de outras ferramentas: uma única ou a 

combinação de várias; e) tipo de informação: ideias ou números; f) função da 

ferramenta: decidir, gerar, agrupar, implementar, contar, medir; g) classificação das 

ferramentas de acordo com a necessidade, h) resultado físico: mudanças no processo, 

gráficos, diagramas, matrizes, comparações numéricas, e; i) tratativa das informações: 

analisa, classifica, compara, organiza, prevê, prioriza, fornece status. 

Fonseca e Miyake (2006) apresentaram uma classificação ampla para as 

ferramentas da qualidade usadas nas empresas. Elas são classificadas nas classes: 

afinidade, funções da empresa, tipo da indústria, região, uso das melhores práticas, uso 

de métodos, grau de complexidade, nível de maturidade e sistemas de gestão. 

Peinado e Graeml (2007) descreveram os passos para a resolução de problemas, 

indicando um modelo de classificação das ferramentas da qualidade, indicando em quais 

processos elas podem ser usadas, sendo esses passos: listas e priorizar problemas, 

definir o projeto e equipe, analisar sintomas, formular teorias sobre causas, testar 

teorias, identificar causas fundamentais, considerar soluções alternativas, projetar 

soluções/controles, abordar resistência a mudanças, implementar soluções e controles, 

verificar performance e monitorar o sistema de controle. 

Starzynska e Hamrol (2013) propuseram uma ferramenta para construir uma 

matriz com um conjunto de atributos que permitam a seleção das ferramentas da 

qualidade, especificando quais os critérios relevantes, considerando que os mesmos 
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podem ter peso diferenciado, para a solução de determinado problema, como: número 

de processos, quantidade de informações, dados númericos, dados não numéricos, 

individual, equipe, qualificação do usuário, custos envolvidos, tempo para o resultado, 

prioridade para resolução. 

Por meio da exposição dos estudos, verifica-se a complexidade dos critérios para 

o processo de classificação de ferramentas, por isso, o tomador de decisão deve ser 

assertivo ao empregar a ferramenta da qualidade correta, para que, de fato essa 

ferramenta possa contribuir no cenário analisado (SHAHIN; ARABZAD; GHORBANI, 

2010).  

A partir dos critérios propostos na literatura, foi construído o Quadro 9, com os 

critérios e as características para uso das ferramentas da qualidade compilados com base 

nos autores correspondentes.  

 

Quadro 9 - Características dos critérios de utilização das ferramentas da qualidade (continua) 

Critérios Características dos critérios Autores 

Por fases de resolução do 

problema 

Coletar dados, solucionar problemas, 

verificar relacionamentos, introduzir 

novos produtos, avaliação de variáveis, 

planejamento da qualidade, 

necessidade de uso anterior de outra 

ferramenta. 

Lins (1993); Bunney e Dale 

(1997); Dale e Shaw (1999); 

Ahmed e Hassan (2003); Tari e 

Sabater (2004); Tague (2005); Pyo 

(2005); Hagemeyer, Gershenson e 

Johnson (2006); Peinado e Graeml 

(2007) 

Por setores da empresa 
Compras, produção, vendas, clientes, 

marketing, engenharia, toda empresa 

Bunney e Dale (1997); Resende e 

Fonseca (2002) 

Função das ferramentas 

Medição, implementação, decisão, 

agrupamento, implementação, análise, 

classificação, comparação, 

organização, previsão, priorização 

Tari e Sabater (2004); Hagemeyer, 

Gershenson e Johnson (2006); 

Starzynska e Hamrol (2013) 

Por relacionamento 

conceitual 

Agrupar as ferramentas de acordo com 

os objetivos conceituais 
Resende e Fonseca (2002) 

Por etapas 

Classificar as ferramentas de 

planejamento, melhoramento e 

controle 

Resende e Fonseca (2002) 

Grau de complexidade 

Algumas ferramentas são mais 

complexas que outras e necessitam de 

um maior conhecimento. 

Resende e Fonseca (2002); Fonseca 

e Miyake (2006); Hagemeyer, 

Gershenson e Johnson (2006) 

Finalidade do uso 

 

Realizar a decomposição dos atributos, 

verificar o status dos atributos, 

agrupamento, descrição do fluxo, 

análise de variação do processo, 

verificação da capacidade do processo, 

indicação de elementos críticos, 

relacionamentos, gerenciamento de 

metas e mudanças, técnicas criativas. 

Starzynska e Hamrol (2013) 

Resultados  

 

Diagramas, gráficos, matrizes, 

esboços, projetos, folhas, listas, 

nenhum; mudança no processo, 

gráfico, diagrama, matriz, comparação, 

diagnóstico de problema 

Hagemeyer, Gershenson e Johnson 

(2006); Starzynska e Hamrol 

(2013) 
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Quadro 9 -  Características dos critérios de utilização das ferramentas da qualidade (conclusão) 

Critérios Características Autores 

Tipo de atividade Produtivas, comerciais, serviços 

Resende e Fonseca (2002); Antony 

et al.(2007); Starzynska e Hamrol 

(2013) 

Significância do 

problema 
Baixo, médio, alto Starzynska e Hamrol (2013) 

Necessidade de trabalho 

em equipe 
Sim, não 

Hagemeyer, Gershenson e Johnson 

(2006); Starzynska e Hamrol 

(2013) 

Tempo necessário para o 

resultado 
Longo-curto 

Starzynska e Hamrol (2013) 

 

Prioridade para solução 
Grau de urgência para solução do 

problema 

Hagemeyer, Gershenson e Johnson 

(2006) 

Tipo de ferramentas 
Tradicionais, estatísticas, analíticas, 

novas, auxiliares, métodos 

Resende e Fonseca (2002); 

Hagemeyer, Gershenson e Johnson 

(2006); Starzynska e Hamrol 

(2013) 

Habilidade do usuário Novato, intermediário, avançado, 

Resende e Fonseca (2002); 

Hagemeyer, Gershenson e Johnson 

(2006); Fonseca e Miyake (2006); 

Starzynska e Hamrol (2013) 

Tipos de entrada de 

informações 

Numéricos ou não numéricos; análise 

numérica ou processo de 

conhecimento 

Hagemeyer, Gershenson e Johnson 

(2006); Starzynska e 

Hamrol (2013) 

Por uso de normas 
Agrupar de acordo com as normas ISO 

9001, ISO 9000. 
Resende e Fonseca (2002) 

Recomendações de 

consultorias 

Indicam as ferramentas a serem 

utilizadas em determinadas situações 
Resende e Fonseca (2002) 

Lugar no PDCA/DMAIC Planejar, fazer, verificar, agir. Starzynska e Hamrol (2013) 

Modelos de gestão 

As ferramentas podem ser usadas de 

acordo com o modelo de gestão que 

pertecem. Exemplos de modelos; 

TQM, Seis Sigma, Just in time, 

Kanban. 

Resende e Fonseca (2002); Fonseca 

e Miyake (2006) 

Fonte: Autoria própria  

  

As classificações apresentadas estão baseadas nos tipos de problemas que as 

ferramentas da qualidade buscam resolver e nas suas próprias características, sendo 

classificadas de acordo com os critérios estipulados pelos autores. Verificou-se no 

levantamento bibliográfico, que não foram utilizados métodos multicritério para realizar 

esse tipo de classificação. 

No Quadro 10 estão dispostos resumidamente os estudos encontrados na 

literatura que tratam sobre a classificação das ferramentas da qualidade e os critérios 

que permitem essa classificação. Esses estudos foram discutidos nas seções 2.3 e 2.4. 
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Quadro 10 - Formas de classificação das ferramentas da qualidade e critérios (continua) 

Autor/Ano Título 
Formas de agrupamento realizada 

pelos autores 
Critérios utilizados para classificação 

Brocka e Brocka (1992) 
Gestão da Qualidade: Implementando as 

Melhores Ideias dos Mestres 

. Ferramentas gráficas; 

. Ferramentas de análises de dados; 

. Ferramentas de identificação de 

problemas; 

. Ferramentas de tomada de decisão; 

. Ferramentas de modelagem; 

. Ferramentas preventivas; 

. Ferramentas de criatividade. 

Não apresentam justificativas ou 

critérios para a classificação. 

Lins (1993) Ferramentas da Qualidade 

. Identificação do problema; 

. Observação dos dados; 

. Análise das causas; 

. Atuação sobre as causas; 

. Aperfeiçoamento da abordagem; 

. Reinício do ciclo 

Não apresentam justificativas ou 

critérios para a classificação. Os fatores 

de agrupamento podem ser considerados 

critérios. 

Salegna e Fazel (1996) 

Uma abordagem integrativa para 

selecionar um plano de implementação 

TQM / BPR 

. Clientes; 

. Gestão; 

. Funcionários; 

. Fornecedores; 

. Processos; 

. Produtos 

Não apresentam justificativas ou 

critérios para a classificação. 

Scheuermann, Zhu e Scheuermann 

(1997) 

Esforços de sucesso da TQM: use mais 

ferramentas quantitativas ou 

qualitativas? 

Qualitativas 

Quantitativas Numéricos e não numéricos. 

Bunney e Dale (1997) 

A implementação de ferramentas e 

técnicas de gestão da qualidade: um 

estudo 

a) Aplicação: 

. Coleta de dados; 

. Solução de problemas; 

. Relação cliente, fornecedor; 

. Introdução de novos produtos; 

. Consciência da qualidade. 

b) Função: 

      . Compras; produção; vendas; 

atendimento ao cliente; marketing; 

engenharia; toda a empresa. 

Os fatores de agrupamento podem ser 

considerados critérios. 
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Quadro 10 - Formas de classificação das ferramentas da qualidade e critérios (continua) 

Autor/Ano Título 
Formas de agrupamento realizada 

pelos autores 
Critérios utilizados para classificação 

Dale e McQuater (1998) 

Gerenciando Melhorias e Qualidade 

Empresarial: implementando 

ferramentas e técnicas-chave 

. Sete Ferramentas Básicas; 

. Sete Ferramentas de Gerenciamento; 

. Outras ferramentas; 

. Técnicas. 

Não apresentam justificativas ou 

critérios para a classificação. 

Dale e Shaw (1999) Gerenciamento da Qualidade Não apresenta agrupamento 

. Organizar dados, coletar de dados, 

identificar os relacionamentos, 

identificar um problema, implementar 

ações, identificar as causas, priorizar 

problemas, monitorar problemas, 

planejar, verificar o desempenho e 

capacidade. 

Handfield, Jayaram e Ghosh (1999) 

Um exame empírico de padrões de 

implantação de ferramentas de qualidade 

e seu impacto no desempenho 

. Recurso Humanos; 

. Ferramentas de disciplina; 

. Ferramentas de medição; 

. Ferramentas de design. 

Não apresentam justificativas ou 

critérios para a classificação. 

Okes (2002) 
Organize seu cinto de ferramentas de 

qualidade 

. Sete Ferramentas Básicas; 

. Sete Ferramentas de Gerenciamento; 

. Ferramentas de criatividade; 

. Ferramentas estatísticas; 

. Ferramentas de projeto; 

. Ferramentas de mensuração. 

Não apresentam justificativas ou 

critérios para a classificação. 

Resende e Fonseca (2002) 

Estudo do conhecimento de 

metodologias, métodos, técnicas e 

ferramentas da área de qualidade usadas 

nas empresas 

Não apresenta agrupamento 

. Planejamento, controle e 

melhoramento; 

. Uso de normas; 

. Por setores da empresa; 

. Recomendações de consultorias; 

. Modelos de gestão; 

. Grau de complexidade das 

ferramentas. 
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Quadro 10 -  Formas de classificação das ferramentas da qualidade e critérios (continua) 

Autor/Ano Título 
Formas de agrupamento realizada 

pelos autores 
Critérios utilizados para classificação 

Ahmed e Hassan (2003) 

Levantamento e pesquisa de casos sobre 

a aplicação de ferramentas e técnicas de 

gerenciamento de qualidade em MPEs 

a) Apresentação de dados 

. Ferramentas gráficas 

. Diagramas de fluxo 

b) Funções e atividades da 

empresa. 

. Introdução de produtos; 

. Fase de produção; 

. Avaliação de produtos e processos; 

. Todas as etapas de coletas de dados. 

Tari e Sabater (2004) 

Ferramentas e técnicas de qualidade: 

eles são necessários para o 

gerenciamento de qualidade? 

Não apresenta agrupamento. 

a) Entradas: conhecimento do 

processo, coleta de dados, 

análise numérica, necessidade 

de uso anterior de outra 

ferramenta. 

b) Saídas: medição, 

implementação, registro, os 

resultados que geram, como 

matrizes, diagramas, análises 

numéricas e, o 

c) Finalidade: organiza, prioriza, 

classifica ou compara. 

Pyo (2005) Escolhendo Ferramentas da Qualidade 

. Encontrar o problema; 

. Analisar a situação atual; 

. Definir as causas do problema. 

. Descobrir o problema; 

. Verificar a solução atual; 

. Analisar as variáveis; 

. Relacionar as variáveis; 

. Testar alternativas; 

. Implementação de ideias. 

Tague (2005) A caixa de ferramentas de qualidade 

. Ferramentas de planejamento de 

projetos e implementação de 

ferramentas;  

. Ferramentas de criação de ideias;  

. Ferramentas de análise de processos;  

. Ferramentas de coleta e análise de 

dados;  

. Ferramentas de análise de causa; 

. Ferramentas de avaliação e tomada de 

decisão. 

a) Finalidade; 

b) Expansão das ideias: 

. Identificar o problemas; 

. Analisar as causas; 

. Gerar a solução; 

c) Foco na abordagem: 

. Definir corretamente o problema; 

. Identificar corretamente a causa raiz; 

. Escolher a solução correta. 
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Quadro 10 - Formas de classificação das ferramentas da qualidade e critérios (continua) 

Autor/Ano Título 
Formas de agrupamento realizada 

pelos autores 
Critérios utilizados para classificação 

Hagemeyer, Gershenson e Johnson 

(2006) 

Classificação e aplicação de ferramentas 

de qualidade de resolução de problemas: 

um estudo de caso de fabricação 

Não apresenta agrupamento. 

. Complexidade; 

. Nível de entendimento; 

. Quantidade de membros da equipe; 

. Nível de prioridade na resolução; 

a) tipo de ferramenta: estatística, 

analítica ou clerical; 

b) habilidade do usuário: novato, 

intermediário ou avançado; 

c) o que é necessário para o uso; coleta 

de dados, análise numérica ou 

conhecimento de processo; 

d) uso de outras ferramentas: uma única 

ou a combinação de várias; e) tipo de 

informação: ideias ou números; 

f) função da ferramenta: decidir, gerar, 

agrupar, implementar, contar, medir; 

g) classificação das ferramentas de 

acordo com a necessidade; 

h) resultado físico: mudanças no 

processo, gráficos, diagramas, matrizes, 

comparações numéricas, 

i) tratativa das informações: analisa, 

classifica, compara, organiza, prevê, 

prioriza, fornece status. 

Fonseca e Miyake (2006) 
Formas de classificação para as técnicas 

e ferramentas da qualidade. 

. Afinidade; 

. Funções da empresa; 

. Tipo da indústria; 

. Região; 

. Uso das melhores práticas; 

. Uso de métodos; 

. Grau de complexidade; 

. Nível de maturidade; 

. Sistemas de gestão. 

Os fatores de agrupamento podem ser 

considerados critérios. 
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Quadro 10 - Formas de classificação das ferramentas da qualidade e critérios (conclusão) 

Autor/Ano Título 
Formas de agrupamento realizada 

pelos autores 
Critérios utilizados para classificação 

Antony et al. (2007) Seis Sigma em organizações de serviços 
. Setor industrial 

. Setor de serviços 

Os fatores de agrupamento podem ser 

considerados critérios. 

Peinado e Graeml (2007) 
Administração da Produção (Operações 

Industriais e de Serviços). 

Não apresenta agrupamento.  Listas e priorizar problemas; Definir o 

projeto e equipe;  Analisar sintomas; 

  Formular teorias sobre causas; Testar 

teorias; Identificar causas fundamentais; 

Considerar soluções alternativas; 

Projetar soluções/controles; Abordar 

resistência a mudanças; Implementar 

soluções e controles; Verificar 

performance; Monitorar o sistema de 

controle. 

Melo (2009) 

Modelo multicritério para escolha e 

priorização no uso de abordagens de 

gestão e da qualidade em empresas 

construtoras 

. Sete Ferramentas Básicas; 

. Sete Ferramentas de Gerenciamento; 

. Práticas e métodos; 

. Metodologias/ Filosofias; 

. Normas; Métodos para melhoria. 

Não apresentam justificativas ou 

critérios para a classificação. 

Brkic et al. (2013) 

Um exame empírico do impacto da 

aplicação de ferramentas de qualidade 

no desempenho do negócio: evidências 

da Sérvia. 

. Revisão das condições atuais; 

. Análise das condições atuais; 

. Planejamento e controle da produção 

Não apresenta justificativas ou critérios 

para a classificação. 

Starzynska e Hamrol (2013) 

Caixa de ferramentas de excelência: 

sistema de suporte à decisão para seleção 

e seleção de ferramentas e técnicas de 

qualidade 

Não apresenta agrupamento. 

Número de processos;  Quantidade de 

informações;  Dados númericos, dados 

não numéricos; Individual, equipe; 

Qualificação do usuário; Custos 

envolvidos; Tempo para o resultado; 

Prioridade para resolução. 

Fonte: Autoria própria. 
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2.4 MÉTODOS DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO MULTICRITÉRIO 

 

Os métodos de análise multicritério têm por objetivo auxiliar os decisores no 

processo de tomada de decisão diante de problemas complexos, cujas alternativas são 

avaliadas à luz de múltiplos critérios. Embora o método não traga uma solução 

específica para o problema, ele aponta qual a solução mais indicada para cada caso 

(HELMANN; MARÇAL, 2007).  

No processo de tomada de decisão é comum que os gestores tenham que 

comparar alternativas entre si e realizar uma escolha. Se a quantidade de alternativas for 

menor, o processo de tomada de decisão é facilitado, caso contrário, para problemas 

complexos e com vários critérios conflitantes, torna-se necessário o uso de métodos 

estruturados (TROJAN; MARÇAL; BARAN, 2012). 

Desta forma, verifica-se que a tomada de decisão é um processo complexo e 

natural dos seres humanos, pois, estão sendo constantemente confrontados com 

situações para escolher uma ou mais opções, dentre as diversas alternativas a partir de 

determinados critérios, com o intuito de encontrar a melhor alternativa no universo 

apresentado (LOPEZ et al., 2015). 

Melo (2009), mencionou que os primeiros métodos de apoio a decisão 

multicritério surgiram com a finalidade de enfrentar situações especificas, nas quais, o 

decisor deveria resolver um problema em que vários eram os objetivos a serem 

alcançados. Conforme exposto nesse estudo, cada ferramenta da qualidade tem sua 

própria aplicabilidade para atender determinada situação (RESENDE; FONSECA, 

2002). É nesse contexto, que os métodos de análise multicritério podem contribuir para 

integrar essa metodologia ao uso das ferramentas da qualidade a fim de determinar 

quando e em quais ocorrências a junção desses métodos é aplicável. 

O estudo de Pessoa (2016) apontou alguns métodos multicritério utilizados na 

área da qualidade, cujos objetivos são voltados para melhorar a qualidade nos processos, 

seleção de materiais e promoção de melhoria, usando para isso o método PROMETHEE 

II. Verifica-se que os métodos multicritério buscam auxiliar na seleção em que diversos 

critérios são conflitantes entre si e tenham necessidade de serem avaliados pelo decisor.  

Diante do exposto, foram identificados estudos na literatura que utilizaram 

métodos multicritério para propor avaliações, classificações, seleções que envolvem as 

ferramentas da qualidade para diferentes objetivos, conforme exposto no Quadro 11. 
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Quadro 11 - Estudos integrando ferramentas da qualidade e métodos multicritério (continua) 

 

Autor/ 

Ano 
Título Objetivo 

Ferramenta/ 

Técnica da 

Qualidade 

Modelo e/ou 

Método 
Considerações quanto ao modelo/Método 

Li, Jin e 

Wang (2014) 

Um novo método MCDM 

que combina o QFD com o 

TOPSIS para seleção de 

sistemas de gestão do 

conhecimento do ponto de 

vista do usuário em 

ambiente difuso 

intuicionista 

É proposto um novo método 

MCDM que combina QFD com 

TOPSIS para avaliação e seleção de 

Sistemas de Gestão do 

Conhecimento a partir da 

perspectiva do usuário em ambiente 

difuso  

QFD TOPSIS 

A aplicabilidade do método proposto é 

validada por um estudo de caso e os 

resultados mostram que o modelo proposto 

se ajusta bem à avaliação e seleção de 

sistemas de gestão de conhecimento 

Tsai e Hsu 

(2010) 

Um modelo híbrido 

inovador baseado em 

DEMATEL e ANP para 

selecionar custo de 

desenvolvimento de 

modelo de qualidade 

Ajudar as organizações a avaliar e 

selecionar seus melhores modelos 

de "Custos da Qualidade" de forma 

mais eficaz, introduzindo um 

modelo de decisão multicritério 

(MCDM).  

CoQ DEMATEL/ANP 

A partir de um exemplo ilustrativo modelo 

integrado proposto demonstra que pode 

atingir uma decisão ótima para a seleção do 

modelo de CoQ apropriado. 

Pramod et al. 

(2007) 

Tomada de decisão 

multicritério na 

implementação da 

qualidade de manutenção 

por meio do processo de 

hierarquia analítica 

Adequar o MQFD em organizações 

com níveis de desenvolvimento 

gerencial e tecnológico, usando o 

AHP no MQFD para um estudo de 

implementação de amostra em uma 

unidade administrada pelo governo 

do estado indiano, com manutenção 

intensiva.  

MQFD (junção 

TPM e QFD) 
AHP 

Os resultados indicaram a existência de 

uma situação favorável para a 

implementação bem-sucedida do MQFD na 

empresa. 
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Quadro 11 - Estudos integrando ferramentas da qualidade e métodos multicritério (continua)  

Autor/ 

Ano 
Título Objetivo 

Ferramenta/ 

Técnica da 

Qualidade 

Modelo e/ou 

Método 
Considerações quanto ao modelo/Método 

Okur et al. 

(2009) 

Usando a técnica de 

agregação OWA no QFD: 

um estudo de caso em 

educação no departamento 

de engenharia têxtil 

O objetivo deste estudo é mostrar o 

uso da técnica de agregação de 

média ponderada ordenada (OWA) 

em aplicações QFD. Foi realizado 

um estudo de caso no Departamento 

de Engenharia Têxtil da 

Universidade Dokuz Eylül com 

finalidade apoiar os esforços para 

aumentar a qualidade da educação, 

determinando as necessidades e 

opiniões dos alunos. 

QFD AHP 

O modelo aplicado apresenta-se viável, útil 

e prático para classificar candidatos-

fornecedores em situações do mundo real.  

Aydin, 

Kahraman e 

Kaya (2012) 

Uma nova abordagem de 

tomada de decisão 

multicritério fuzzy: uma 

aplicação do Prêmio 

Europeu de Qualidade 

Desenvolver um método novo e 

mais eficiente baseado na 

abordagem fuzzy e para aplicar na 

avaliação de empresas para o 

Prêmio Excelência EFQM. 

Modelo de 

Excelência 

EFQM 

TOPSIS/ TOPSIS 

fuzzy/AHP 

Os resultados obtidos justificaram o método 

proposto, tanto na aplicação do TOPSIS e 

do TOPSIS fuzzy. 

Perçin e 

Kahraman 

(2010) 

Uma Abordagem 

Integrada de Decisão 

Multicêntrica Fuzzy para o 

Projeto Seis Sigma 

Fornecer uma visão sobre o uso de 

uma metodologia de tomada de 

decisão integrada na avaliação de 

projetos Seis Sigma.  

Seis Sigma 

Delphi modificado, 

AHP e TOPSIS 

fuzzy 

O modelo proposto, com pequenas 

alterações, pode ser útil para todas as 

empresas nas suas decisões de avaliação de 

projetos.  

Kumaraswa

my et al. 

(2011) 

Uma Metodologia 

Integrada QFD-TOPSIS 

para Seleção de 

Fornecedores em Pequenas 

e Médias Empresas 

Desenvolver método para classificar 

os fornecedores usando QFD e 

TOPSIS combinados 

QFD TOPSIS/ AHP 

O modelo proposto promoveu a eficácia das 

decisões de compra para as pequenas e 

médias empresas.  
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Quadro 11 - Estudos integrando ferramentas da qualidade e métodos multicritério (continua) 

Autor/ 

Ano 
Título Objetivo 

Ferramenta/ 

Técnica da 

Qualidade 

Modelo e/ou 

Método 
Considerações quanto ao modelo/Método 

Valavi e 

Pramod 

(2015) 

Uma abordagem MCDM 

fuzzy híbrida para a 

Manutenção do QFD 

Aplicar o modelo AHP-MQFD para 

classificar os fatores críticos e de 

sucesso na implantação da TPM 

MQFD AHP 

Considera que a integração do AHP fuzzy 

ao MQFD é uma boa proposta para 

alcançar os resultados bem-sucedidos da 

implementação do MQFD. 

Jafarian, 

Nikabadi e 

Amiri (2014) 

Estrutura para priorização 

e alocação de projetos Seis 

Sigma utilizando TOPSIS 

fuzzy e sistema perito fuzzy 

Desenvolver um modelo, 

apresentando um processo passo a 

passo para identificar potenciais 

projetos de seis sigma em toda a 

organização, priorizar projetos 

potenciais usando TOPSIS fuzzy e 

alocá-los a especialistas, de acordo 

com suas habilidades. 

Seis Sigma TOPSIS 
Não são apresentadas considerações de 

forma explícita sobre o modelo.  

Costa et al. 

(2014) 

Modelo multicritério para 

avaliação e classificação 

da gestão organizacional: 

proposta e caso de uso 

Aplicar o método de Vilas Boas e 

Costa (2013), constituído de um 

modelo multicritério para a 

classificação de uma organização de 

acordo com seu desempenho 

conforme suas práticas de gestão 

divulgadas nos prêmios de 

excelência em gestão. 

FEG (Fatores de 

excelência em 

gestão) 

ELECTRE TRI 

O modelo propõe uma avaliação mais 

balanceada do que os métodos 

compensatórios, nos quais pode-se elevar 

uma classificação de forma não balanceada 

Bhattacharya 

Geraghty, 

Young 

(2010) 

Paradigma de seleção de 

fornecedores: uma 

metodologia de QFD 

hierárquica integrada em 

ambiente de múltiplos 

critérios 

Realizar a seleção de fornecedores 

combinando os requisitos do cliente 

e requisitos de engenharia, 

formando índices de negociação. 

QFD AHP 
Não são apresentadas considerações de 

forma explícita sobre o modelo. 
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Fonte: Autoria própria

Quadro 11 -  Estudos integrando ferramentas da qualidade e métodos multicritério (conclusão) 

Autor/ 

Ano 
Título Objetivo 

Ferramenta/ 

Técnica da 

Qualidade 

Modelo e/ou 

Método 
Considerações quanto ao modelo/Método 

Mardani et 

al. (2016) 

Proposta de um novo 

quadro hierárquico para a 

avaliação das práticas de 

gestão da qualidade: uma 

nova abordagem MCDM 

híbrida fuzzy combinada 

Avaliar as práticas de gestão de 

qualidade em hotéis iranianos que 

são pequenas e médias empresas 

(PMEs) através da integração da 

teoria de conjuntos fuzzy com 

métodos qualitativos e 

quantitativos. 

Benchmarking 
AHP-fuzzy, VIKOR, 

TOPSIS 

O modelo auxilia no desenvolvimento de 

uma estrutura para implantação dos 

sistemas de gestão da qualidade. 

Yousefi e 

Hadi-

Vencheh 

(2014) 

Seleção de projetos Seis 

Sigma: MCDM ou DEA? 

Aplicar modelo para reduzir o risco 

de falha em projetos Seis Sigma, 

selecionando os projetos que 

apresentam maior lucratividade e 

menores riscos. 

Seis Sigma 
AHP, TOPSIS, 

DEA 

Não são apresentadas considerações de 

forma explícita sobre o modelo 

Melo, 

Medeiros e 

Almeida 

(2015) 

Um modelo multicritério 

para classificação das 

abordagens de melhoria 

em empresas de 

construção baseadas no 

método PROMETHÉE II 

Apresentar um modelo de decisão 

multicritério para a seleção e 

classificação de alternativas para 

abordagens de melhoria dos 

aspectos de qualidade, 

sustentabilidade e segurança em 

construtoras 

Melhoria 

contínua 
PROMETHEE II 

O modelo proposto ajuda na seleção e 

classificação das alternativas de melhoria 

do processo e tem um papel importante na 

estratégia organizacional. 
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Para fundamentar o processo decisório, a utilização de modelos multicritério 

auxilia na busca de elementos que atendam a necessidade dos gestores. Os métodos de 

decisão multicritério apoiam o tomador de decisão na busca pela solução dos 

problemas, sendo que para resolvê-los são apresentadas múltiplas alternativas que 

precisam ser analisadas conjuntamente. Esses métodos têm por objetivo expor de forma 

estruturada a subjetividade das preferências do decisor na resolução do problema em 

questão (ROY, 1996; ALMEIDA, 2012).  

Os trabalhos apresentados no Quadro 11 buscam integrar o uso das ferramentas 

da qualidade com os métodos multicritério. Verifica-se que nesses trabalhos, são 

estudadas as finalidades de avaliação de cenários, implementação de sistemas de gestão 

e tomada de decisão. 

 Nesses estudos, pelo menos uma ferramenta da qualidade foi relacionada com 

um método multicritério, para promover as análises necessárias diante do objetivo de 

cada estudo. Como destaque, percebe-se a utilização do QFD, na área da qualidade e, 

quanto aos métodos multicritério destacam-se o AHP e TOPSIS. Embora não seja uma 

ferramenta da qualidade, destaca-se a ocorrência do sistema Seis Sigma, conforme os 

critérios pesquisados. 

 Okur et al. (2009), utilizaram a ferramenta QFD com o método AHP para avaliar 

a qualidade na educação, determinando as necessidades a partir das opiniões dos alunos. 

Bhattacharya, Geraghty e Young (2010) aplicaram a ferramenta QFD juntamente com o 

método AHP para avaliação dos critérios de seleção dos fornecedores. Kumaraswamy et 

al. (2011) desenvolveram um método para selecionar e classificar os fornecedores 

usando QFD e TOPSIS combinados. Li, Jin e Wang (2014) utilizaram o método 

TOPSIS e a ferramenta da qualidade QFD para avaliar e selecionar um sistema de 

gerenciamento do conhecimento.   

 Uma variante da ferramenta da qualidade QFD, o Maintenance Quality Function 

Development (MQFD), foi aplicado nos trabalhos de Pramod et al. (2007) e Valavi e 

Pramod (2010), ambos utilizando o método AHP para, implantação de MQFD em uma 

empresa da Índia e classificar os fatores críticos na implantação da TQM, 

respectivamente. 

Os autores Perçin e Kahraman (2010); Jafarian, Nikabadi e Amiri (2014) e 

Yousefi e Hadi-Vencheh (2014) utilizaram a combinação de métodos multicritério, 

juntamente o sistema Seis Sigma, para selecionar, priorizar e classificar projetos, 

destacando os métodos AHP e TOPSIS fuzzy (Perçin e Kahraman, 2010), TOPSIS 
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(Jafarian, Nikabadi e Amiri, 2014), AHP, TOPSIS e DEA (Yousefi e Hadi-Vencheh, 

2014). 

Tsai e Hsu (2010) aplicaram os métodos DEMATEL e ANP para selecionar 

modelos de aplicação da ferramenta da qualidade Custos da Qualidade. Aydin, 

Kahraman e Kaya (2012) utilizaram os métodos TOPSIS, TOPSIS fuzzy e AHP para 

avaliar o desempenho da qualidade nas empresas. Mardani et al. (2016), para avaliar as 

práticas de gestão da qualidade em hotéis, utilizaram benchmarking, juntamente com os 

métodos multicritério AHP fuzzy, VIKOR e TOPSIS. 

O estudo de Costa et al. (2014), utilizou o método ELECTRE TRI para 

promover a auto avaliação em uma indústria têxtil a partir dos fatores de gestão de 

excelência (FEG) sob as dimensões: liderança, estratégia e planos, clientes, sociedade, 

gestão de informações e do conhecimento, pessoas e processos. Como resultado, 

verificou-se por meio da auto avaliação da empresa, o desempenho alocado na classe 

que o mesmo se encontra. 

 O trabalho de Melo, Medeiros e Almeida (2015), utilizou o método 

PROMETHÉE II para desenvolver um modelo que facilitou a seleção e implementação 

de alternativas de melhoria direcionadas à qualidade, segurança, sustentabilidade e 

racionalização de recursos em empresas de construção. Verificou-se que o modelo teve 

um papel importante na estratégia organizacional e no planejamento estratégico das 

organizações. 

Conforme exposto no item 2.3 e 2.4 desse estudo, alguns autores realizaram a 

classificação das ferramentas da qualidade utilizando-se de diversos conceitos e alguns 

estudos foram citados, relacionando às ferramentas da qualidade e métodos 

multicritério, aplicados à avaliação e tomada de decisão. Diante disso, o presente estudo 

também propõe uma abordagem de classificação das ferramentas da qualidade, 

realizando essa tarefa por meio de um método multicritério, porém por meio de um 

modelo que agrupa tais ferramentas integrando essas características com as 

características dos problemas que podem ser resolvidos com o uso das mesmas, para 

indicar qual a ferramenta mais apropriada para cada caso. 
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2.5 ESCOLHA DO MÉTODO 

 

A tomada de decisão com base em múltiplos critérios, pode tornar-se uma 

atividade complexa, dependendo das alternativas apresentadas, das abordagens 

envolvidas, dos pesos e medidas indicadas para um conjunto de critérios, relacionados 

entre si ou não (NUNES JÚNIOR, 2006). 

De acordo com Figueira, Mousseau e Greco (2004), as relações de preferências 

são necessárias para a escolha do método multicritério e são representadas pela estrutura 

de preferência do decisor em relação ao problema. O modelo de preferência é 

caracterizado pela relação binária (R) dos elementos (a, b) e pode apresentar as 

propriedades e relações de preferência, descritas no Quadro 12. 

 

Quadro 12 - Propriedades e relações de Preferência 

Propriedade Relação de Preferência Tipos de preferência Características 

Reflexiva Indiferença Indiferente 
Indiferença: equivalência entre os 

elementos. 

Irreflexiva Preferência  
Incomparabilidade: ausência de 

razões claras para o decisor. 

Simétrica Indiferença 
Indiferente ou 

Incomparabilidade 

Indiferença: equivalência entre os 

elementos. 

Incomparabilidade: ausência de 

razões claras para o decisor. 

Assimétrica Preferência 
Preferência Fraca ou 

Estrita 

Preferência fraca: não há razões 

significativas para validar um 

elemento e não há razões 

suficientes para apresentar 

indiferença. 

Preferência estrita: há razões 

significativas para validar um 

elemento sobre o outro. 

Fonte: adaptado de Figueira, Mousseau e Greco (2004) 

 

Em relação às preferências, além das enumeradas no Quadro 11, as mesmas 

podem ser: não preferência (ausência de clareza para estabelecer a preferência estrita ou 

fraca), presunção de preferência (indica a relação de preferência fraca, sem estabelecer o 

quão fraca) e sobreclassificação (indica justificativas para presunção de preferência ou 

preferência estrita). Após a análise das preferências, um sistema de estruturas de 

preferências é estabelecido, gerando relações de ordenamento, de acordo com 

Mousseau, Slowinski e Zielniewicz (2000) e podem ser: 

a) Ordem completa: admite preferência entre a e b; 

b) Pré-ordem completa: preferência e indiferença, sem incomparabilidades; 

c) Pré-ordem parcial: quando existem incomparabilidades; 
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d) Semi-ordem: limiar para preferência e indiferença; 

e) Pseudo-ordem: limiar duplo. 

Além das relações de preferências listadas, o resultado que se pretende chegar na 

resolução do problema também influencia na seleção do método, sendo as 

problemáticas classificadas em quatro tipos: (ROY, 1996; GOMES; GOMES; 

ALMEIDA, 2012; VINCKE, 1992): 

(a) Problemática P.α – esse tipo de problema tem por objetivo criar um conjunto 

de alternativas indicando as melhores ações para a escolha de uma ação 

final, ou seja, essa problemática caracteriza uma escolha.  

(b) Problemática P.β – nesse tipo de problema busca-se alocar as alternativas em 

determinadas classes. Como resultado, trata-se de um procedimento de 

classificação; 

(c)  Problemática P.γ – busca esclarecer a decisão de modo a reagrupar as 

alternativas mais satisfatórias em classes de equivalências, sendo estas 

ordenadas, conforme a preferências do decisor, logo, o resultado esperado é 

de ordenação; 

(d) Problemática P.δ – pretende esclarecer a decisão por uma descrição 

apropriadas das ações e consequências; o resultado pretendido é descrição ou 

procedimento cognitivo. 

Também são necessários alguns elementos para avaliação de problemas 

multicritério, sendo eles: a) critérios: parâmetros pelos quais as escolhas são realizadas; 

b) alternativas: soluções apresentadas para resolver os critérios; c) pesos: parâmetros 

pelos quais são analisados os critérios, e; d) decisor: responsável por definir os critérios 

e os pesos (FREGA; SOUZA; LEMOS, 2008). 

De acordo com Gomes, Gomes e Almeida (2009) alguns termos são utilizados 

no processo de decisão multicritério e listados: 

a) Análise de cenários: construção modelo baseados em uma situação real para 

aplicar diferentes técnicas para a construção por meio da busca dos melhores 

resultados;  

b) Atores da decisão: indivíduo ou indivíduos que tenham como meta executar o 

problema, fornecendo as características particulares de cada situação, e; 

c) Sistema: corresponde ao conjunto de elementos que interagem entre si, com 

objetivo de trocar informações, compostos de entradas, processamento e saída. 
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Além dos elementos apresentados, a escolha do método depende de vários 

fatores: do problema analisado, do contexto, da estrutura de preferência do decisor da 

problemática, considerando também, o papel dos demais agentes que tem influência 

nesse processo, os facilitadores e analistas (ROY, 1996; ALMEIDA; COSTA, 2003). 

Esses agentes estão descritos no quadro 13. 

 

Quadro 13 - Agentes do processo de decisão 

Agentes Descrição 

Decisores 

Responsável pelo processo decisório e a quem se destina, bem como, suas 

consequências. Representam as relações entre a problemática e seu juízo 

particular de valor.  

Facilitador 

Indivíduo experiente com foco na resolução do problema, com posição neutra 

no processo decisório. Os objetivos desse agente são esclarecer e coordenar o 

processo. 

Analista 
Realiza a análise, auxilia o facilitador e o decisor na formulação do problema, 

identificando fatores e relações. 

Fonte: Silva, 2015 

 

No entanto, em problemas complexos que se caracterizam por apresentar 

parâmetros conflitantes entre si, são submetidos à decisão das pessoas. Nesses casos, o 

processo decisório sofre a interferência do decisor que precisa estar ciente das etapas do 

processo para que a decisão tomada seja eficaz e inteligente (HELMANN; MARÇAL, 

2007). 

Para a escolha de um determinado método, o papel do decisor é fundamental, 

pois, essa escolha dependerá das suas preferências refletidas nos critérios que podem 

ser: a) Compensatório: cada alternativa é avaliada medindo-se seu desempenho e 

estabelecida uma pontuação. Permite trade-offs entre os critérios, ou seja, um critério de 

maior desempenho pode ser compensado por um de menor desempenho; e, b) Não 

compensatório: as alternativas são avaliadas em pares pelas relações de preferência, 

indiferença ou incomparabilidade. Não permite trade-offs (VINCKE, 1992; ALMEIDA, 

2011).  

No entanto, a escolha da abordagem precede a escolha do método que será 

aplicado para a resolução da problemática em questão. Vincke (1992) e Roy (1996) 

afirmam que os especialistas em métodos de apoio à decisão, segregam as abordagens 

em: a) teoria da utilidade multiatributo ou do critério único de síntese; b) abordagem de 

sobreclassificação ou subordinação; e, c) métodos interativos. No Quadro 14, são 

atribuídas as características de cada uma das abordagens, sendo relacionados alguns dos 

principais métodos multicritério, AHP, MAUT, TOPSIS, métodos da família ELECTRE 

e PROMETHÉE separados de acordo com sua abordagem. 
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No processo de decisão com multicritério ocorre a interação, os agentes e os 

fatores de decisão, seguindo as etapas de identificação dos decisores; definição das 

alternativas; definição dos critérios relevantes para o problema de decisão; e avaliação 

das alternativas em relação aos critérios. Basicamente, a decisão envolvendo 

multicritério, analisa várias alternativas sob vários critérios conjuntamente 

(LONGARAY; BICHO; ENSSLIN, 2014).  

 

Quadro 14 - Características das abordagens dos métodos multicritério 

Teoria da Utilidade 

Multiatributo ou do Critério 

Único de Síntese 

São agregadas em um valor de utilidade único mensurado de uma forma 

aditiva. É gerada uma pontuação sendo que as alternativas melhor 

avaliadas são aquelas que representam a melhor pontuação. São métodos 

dessa abordagem: MAUT, SMART, TOPSIS, AHP. 

Sobreclassificação ou 

Subordinação 

As alternativas são comparadas par a par verificando-se em cada etapa 

aquela superior em cada critério. É estabelecida uma relação de superação 

no confronto entre as alternativas, sendo melhor avaliada aquela que 

apresentar superioridade na maioria dos critérios. Métodos desta 

abordagem: ELECTRE, PROMETHÉE.  

Métodos Interativos 

Os métodos da MOLP (multi-objective linear programming) buscam uma 

alternativa que seja claramente superior em todos os objetivos 

estabelecidos, utilizando a agregação das preferências dos decisores e 

cálculos matemáticos, interativos e sucessivos na avaliação destas 

soluções. Métodos desta abordagem: STEM, TRIMAP, ICW, PARETO 

RACE. 

Fonte: Adaptado de Guarnieri, 2015 

 

De acordo com Almeida (2012), os procedimentos classificatórios para 

agregação podem ser pela agregação a partir das preferências iniciais dos decisores, na 

qual, o resultado final de cada decisor não pode ser observado e, pela agregação a partir 

das preferências finais dos decisores, na qual, cada decisor apresenta a sua preferência 

priorizando as alternativas. 

Para seleção do método multicritério aplicado nesse estudo foram observadas as 

características do tipo de problemática e a abordagem do problema. No modelo 

proposto, deve ser avaliado as situações de preferência (forte ou fraca) e indiferença 

entre as alternativas, tratando-se de uma problemática de classificação e abordagem de 

sobreclassificação, de acordo com as relações de preferência. Desta forma, foi 

selecionado o método multicritério ELECTRE TRI para aplicação nesse estudo. Para 

determinar os pesos dos critérios, utilizou-se o método AHP, caracterizado pela 

abordagem multiatributo, com objetivo de ordenar as alternativas de acordo com a 

pontuação definida.  
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2.5.1 Métodos Multicritério da Família ELECTRE 

 

Os métodos da família ELECTRE (Ellimination Et Choix Traduisant la Realité) 

são indicados para o uso diante das situações: o método apresenta-se mais efetivo se 

aplicado quando o decisor precisa analisar mais de cinco critérios; as ações devem ser 

avaliadas em escalas; forte heterogeneidade relacionada à natureza das avaliações entre 

os critérios, dificultando agregar os critérios em escala única; situações que requerem o 

uso de procedimentos de agregação não compensatórios, sendo necessário estabelecer 

limiares de indiferença e preferência, resultando em estrutura de preferências com 

relação binária de intransitividade (FIGUEIRA; MOUSSEAU; GRECO, 2004). 

Para construção da relação de sobreclassificação nos modelos da família 

ELECTRE, são abordados dois conceitos: (i) concordância: considera que a alternativa 

“a” é preferível à alternativa “b”; e, (ii) discordância: a concordância se mantém, porém, 

não existem critérios que tenham intensidade relevante de preferência de “b” em relação 

a alternativa “a”. A relação de preferência permite a avaliação da relação binária para 

avaliar o grau de superação da alternativa “a” em relação à alternativa “b”. (ZANAKIS, 

et al., 1998; ZOPOUDINIS; DOUMPOS, 2002; ALMEIDA, 2012). 

Os métodos da família ELECTRE desdobram-se em outros métodos, 

classificados de acordo com a problemática a ser solucionada (ROY, 1968; ROY; 

BERLIER, 1973; ROY, 1978; ROY, 1991, YU, 1992; VINCKE; 1992; ROY; 

BOUYSSOU, 1993; ALMEIDA, 2012): 

a) Método ELECTRE I – problemática de escolha, com uso de critério verdadeiro. Esse 

método está baseado no conceito de concordância e discordância para construir as 

relações de sobreclassificação entre as alternativas. Essas relações geram um grafo que 

permite definir o menor conjunto de alternativas consideradas satisfatórias 

b) Método ELECTRE IS – problemática de escolha, com uso de pseudocritério.  

c) Método ELECTRE II – problemática de ordenação, com uso de critério verdadeiro. O 

método busca ordenar as alternativas da melhor até à pior, tendo como dados de entrada 

os resultados obtidos pelo método Electre I; 

d) Método ELECTRE III – problemática de ordenação, com uso de pseudocritério. Esse 

método utiliza os conceitos de relação de sobreclassificação e índice de credibilidade 

para ordenação das alternativas da melhor à pior. 
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e) Método ELECTRE IV – problemática de ordenação, com uso de pseudocritério, sem 

uso de pesos para os critérios. O método busca ordenar as alternativas, porém não exige 

a especificação do peso de cada critério.  

f) ELETRE TRI – problemática de classificação, com uso de pseudocritério. O método 

busca relações de sobreclassificação usando classes predefinidas para classificar as 

alternativas, a partir da comparação entre as alternativas e os perfis dos limites das 

classes. 

Os modelos de sobreclassificação da família ELECTRE foram propostos por 

Roy, em 1968, surgindo com um conceito diferenciado de modelo de preferência que 

considera uma percepção mais realista que a teoria tradicional da decisão, que aponta 

duas situações de preferências: uma preferência estrita (P) e outra por indiferença (I). 

Nos métodos da família ELECTRE, esse conceito tem maior amplitude ao 

considerar as preferências fracas e de incomparabilidade. A preferência fraca 

caracteriza-se quando o decisor não possui informações suficientes para afirmar que a 

alternativa “a” é estritamente preferível a “b”, embora também não possa afirmar que 

exista indiferença entre as duas alternativas. A incomparabilidade possibilita ao decisor 

não comparar alternativas para evitar falhas na escolha (GOMES; ARAYA; 

CARIGNANO, 2004). 

 

2.5.2 Método multicritério ELECTRE TRI 

 

O método ELECTRE TRI é uma metodologia multicritério não compensatório 

para tratar da problemática de classificação, ou seja, permite atribuir a alternativa “a” 

para uma categoria pré-definida, com base na comparação dessa alternativa com os 

limites da categoria, que podem ser otimistas ou pessimistas (YU, 1992; ROY; 

BOUYSSOU, 1993; MOUSSEAU; SLOVINSKI, 1998; BRITO; ALMEIDA; MOTA, 

2010).  

A problemática de decisão do método ELECTRE TRI é caracterizada como 

classificação ou sorting. A classificação é descrita como a atribuição de alternativas 

agrupadas, mas não ordenadas, sendo baseadas em medições nominais ou atributos. O 

conceito sorting, refere-se à triagem de um problema no qual as alternativas podem ser 

classificadas em grupos e ordenadas do melhor para o pior, classificando-se em medidas 

ordinais (critérios) (ZOPOUNIDIS; DOUMPOS, 2002).  O método ELECTRE TRI 
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adota o modelo pseudocritério que proporciona maior flexibilidade à modelagem das 

relações de prevalência (BEZZERRA, 2015). 

 

Figura 2 - Esquema do método ELECTRE TRI  

 

Fonte: Mousseau, Slowinski e Zielniewicz, 2000 
 

Os conceitos do ELECTRE TRI estão baseados nas comparações par a par, nas 

relações de prevalência e o conceito de pseudocritério.  Trata-se de um método que 

aloca alternativas em classes pré-definidas. O limite entre duas classes consecutivas é 

formalizado pelo perfil. A atribuição de uma alternativa “a” resulta da comparação de 

“a” com os perfis que definem os limites das classes (MOUSSEAU; FIGUEIRA; 

NAUX, 2001). 

 

Figura 3 - Definição dos limites das classes 

 

Fonte: Mousseau, Slowinski e Zielniewicz, 2000. 



1) 73 
 

 

No método são consideradas as alternativas para o conjunto dos índices dos 

critérios {g1...., gi...., gm}; o conjunto de índices de perfis que definem as classes {b1..., 

bh..., bp}, nas quais são definidas (p+1) classes, sendo bh o limite superior da categoria 

Ch e o limite inferior da categoria seguinte Ch+1, h= 1, 2, ..., p. (ALMEIDA, 2011; 

MOUSSEAU; FIGUEIRA; NAUX, 2001). 

 Como o método multicritério aloca um conjunto de alternativas a um grupo de 

classes, cada alternativa xj está considerada como um vetor qi={gj1, gj2,....gjn), 

considerando o desempenho da alternativa xj sobre o conjunto de critérios avaliados g 

(MOUSSEAU; SLOWINSKI, 1998). 

 O modelo ELECTRE TRI constrói uma relação de prevalência S que valida ou 

invalida a afirmação que aSbh ou (bhSa) significa que “a” é tão bom quando bh. Assim, 

as preferências restritas dos critérios são definidas por meio de pseudocritérios, sendo 

que os limiares de preferência pj[g(bh)] e indiferença qj[g(bh)] constituem a informação 

pré-critério, sendo qj[g(bh)] que especifica a maior diferença (gj(a) – gj(bh)), 

preservando a indiferença entre alternativa “a” e “bh” mediante o critério gj, e pj[g(bh)] 

representando a menor diferença (gj(a) – gj(bh)) que preserva a relação de preferência da 

alternativa “a” sobre “bh” para o mesmo critério (MOUSSEAU; SLOWINSKI, 1998; 

ALMEIDA, 2011). 

 As preferências de cada critério são definidas mediante um pseudocritério, no 

qual os limiares de preferência e indiferença constituem as informações intracritério. A 

estrutura de preferência com pseudocritério evita uma passagem repentina entre a 

indiferença e a preferência estrita, existindo uma zona de hesitação, representada pela 

preferência fraca (ALMEIDA, 2012).  

A partir do estabelecimento das relações de prevalência, são estabelecidas 

algumas relações: preferência estrita (P), indiferença (I), incomparabilidade (I) e 

preferência fraca (Q), descritas abaixo (BEZZERRA, 2015):  

. aiPbh – significa que a alternativa ai é estritamente preferível a bh; 

. aiIbh – significa que a alternativa ai é indiferente à bh;  

. aiRbh – significa que a alternativa ai é incomparável a bh;  

. aiQbh – significa que a alternativa ai  é fracamente preferível a bh  

Mousseau, Figueira e Naux (2001) afirma que duas condições são necessárias 

para validar a afirmação C:  

a) Concordância: a sobreclassificação aSbh somente será aceita se a maioria dos 

critérios estiverem de acordo com a afirmação; 
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b) Não-discordância: se a condição de concordância não existir, nenhum dos 

critérios podem se opor a afirmação aSbh. 

 Para estabelecer a relação de sobreclassificação, o método utiliza-se de um 

conjunto de limiares de veto (v1(bh), v2(bh),..., Vm(bh)), que são aplicados no teste de 

discordância, onde (vj(bh)) representa a menor diferença entre gj(bh) – gj(a) incompatível 

com a afirmação aSbh . Os limiares de veto estabelecem os índices de discordância que 

tornam impossível estabelecer a afirmação que “ai prevalece sobre bh” (ALMEIDA, 

2011). 

A sobreclassificação estabelecida pelo método pode ser construída a partir das 

etapas (MOUSSEAU; SLOWINSKI; ZIELNIEWICZ, 1999): 

• Apurar o índice parcial de concordância e cj(a,bh) e cj(b,ah),  

• Apurar o índice total de concordância Cj(a,bh).  

• Apurar o índice parcial de discordância dj(a,bh) e dj(bh,a).  

• Apurar o índice de credibilidade o(a,bh). 

Os índices de concordância parcial cj(a,b), concordância total C(a,b),  

discordância parcial dj(a,b) e índices de credibilidade o(a,bh) são representados pelas 

equações a seguir (MOUSSEAU; SLOWINSKI, 1998; ALMEIDA, 2011; 

MOUSSEAU; SLOWINSKI; ZIELNIEWIZ, 1999): 
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 O índice de credibilidade ό(a,bh) avalia o nível de superação do perfil bh em 

relação à alternativa a. Desta forma, ό(a,bh)Î[0,1] e aSBh são considerados válidos se 

ό(a,bh)≥l, em que o λ -cut esteja situado no intervalo entre 0,5 e 1 (SZAJUBOK; 

MOTA; ALMEIDA, 2006; FIGUEIRA; MOUSSEAU; EHRGOTT, 2005). 

 Por fim, existem dois procedimentos possíveis para alocar uma alternativa em 

uma classe (MOUSSEAU; FIGUEIRA; NAUX, 2001; ALMEIDA, 2011):  

. Procedimento pessimista: a alternativa “a” é comparada sucessivamente com bi, 

para i = p, p-1,...,0, bn,, do primeiro perfil, bp (o maior bn), sendo aSbn, resultando 

na alocação da alternativa “a” na categoria Ch+1(a=Ch+1); 

. Procedimento otimista: a alternativa “a” é comparada sucessivamente com bi, para 

i = 1, 2, p,...,bn,, do primeiro perfil, bi (o menor bn), sendo “bn”, preferível a 

alternativa “a”, com inclusão da alternativa “a” na categoria Ch (a=Ch). 

Essas classificações, pessimista (conservadora) e otimista (arrojada), permitem a 

comparação e servem como medida de teste de robustez do método. Assim, quando os 

dois resultados se igualam, pode-se afirmar que a classificação ocorreu de forma 

consistente (SOBRAL, 2013). 

 

2.5.3 Método AHP 

 

O método AHP (Analytic Hierarchy Process) foi desenvolvido na década de 

1980 por Thomas L. Saaty, sendo amplamente utilizado para a tomada de decisão em 

ambientes complexos, com diversas variáveis envolvidas no processo de decisão, sendo 

eficiente para analisar os cenários nos quais as percepções humanas, julgamentos e 

consequências possuem influência no processo decisório (ROSA; STEINER; 

COLMENERO, 2015). 

O AHP caracteriza-se como um método que auxilia a resolução de um problema 

complexo, assim como alguns outros métodos de análise multicritério, estão baseados 

em quatro etapas: modelagem de problemas, pesos, avaliação, agregação de pesos e 

análise de sensibilidade (ISHIZAKA; LABIB, 2011). Esse método caracteriza-se pela 
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busca da tomada de decisão de forma assertiva, considerando adequadamente os 

julgamentos subjetivos do decisor, de forma abrangente (MALIK et al., 2015). 

O método AHP, pertence a escola americana dos métodos de decisão 

multicritério, ou seja, estão associados aos problemas de decisão que envolvem a teoria 

de utilidade multiatributo, sendo o decisor capaz de identificar de forma hierárquica as 

alternativas existentes para avaliação, diante dos critérios apresentados (RODRIGUEZ; 

COSTA; CARMO, 2013; ROSA; STEINER; COLMENERO,, 2015). 

Conforme exposto, a definição de critério apresentada por Mousseau (1997) 

indica que critérios são atributos que precisam ser quantificados e podem ser 

conflitantes entre si. Os critérios são classificados como fatores, quando são compostos 

por variáveis que acentuam ou diminuem a aptidão para uma alternativa ser capaz de 

resolver o problema; ou, classificados como exclusão, representados pelas variáveis que 

limitam as alternativas aptas para a resolução do problema, excluindo-as do conjunto 

solução. 

Os pesos dos critérios determinam a importância destes para o processo 

decisório, sendo traduzidos através de números, podendo ser utilizados diversos 

métodos, como a hierarquização dos critérios, distribuição de pesos, taxa de 

substituição, regressão múltipla, dentre outros. Podem ser utilizados procedimentos que 

dependam diretamente do decisor ou de algoritmos computacionais. (GARCEZ; 

MARESCHAL; ALMEIDA 2012).   

Por isso, na tomada de decisão multicritério, um dos fatores relevantes é a 

atribuição dos pesos dos critérios pois, as alternativas são avaliadas de acordo com os 

critérios e seus respectivos pesos (BARRON; BARRET, 1996; ALDIAN; TAYLOR, 

2005; ALMEIDA et al., 2016).  

A determinação dos pesos dos critérios não é uma tarefa fácil, sendo o AHP, um 

dos métodos mais utilizados para realizar essa tarefa na análise multicritério 

(RAMANATHAN, 1997). Dentre outras finalidades para resolução de prolemas, por 

meio do uso do método AHP é possível calcular a prioridade dos pesos dos critérios e 

sub critérios (KHANAM; SIDDIQUI; TALIB, 2015). Na aplicação do método AHP 

para a determinação dos pesos dos critérios, o critério mais importante é aquele que 

obtém o maior peso, nas comparações par a par entre os atributos (ZAVADSKAS; 

PODVEZKO, 2016). 

Para atender ao trabalho proposto, justifica-se o uso do AHP por conseguir 

realizar essas avaliações com base em critérios de natureza qualitativa, estabelecendo 
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instrumentos de quantificação na forma de escala de comparação pareada, a escala 

Saaty (ROSA; STEINER; COLMENERO, 2015). Na escala Saaty (SAATY, 2005) são 

atribuídos os valores de 1 a 9, determinando a importância relativa da alternativa “i” em 

relação à alterantiva “j” e vice versa.  

Jaskowski, Biruk e Bucon (2010) aplicaram o AHP, com apoio da lógica fuzzy, 

para realizar a determinação dos pesos dos critérios para a seleção de empreiteiros, 

indicando de forma positiva quando esses critérios são de caráter qualitativo. Também 

foi utilizado o AHP aliado à lógica fuzzy para avaliar alternativas atribuindo diferentes 

pesos aos atributos no estudo empírico realizado por Torfi, Farahani e Rezapour (2010). 

Tsaur, Chang e Yen (2002) usam o método AHP para calcular os pesos dos 

critérios, e posteriormente utilizam o método TOPSIS para determinar a classificação 

das alternativas, com o objetivo de avaliar a qualidade do serviço nas companhias 

aéreas. 

Para  investigar os fatores críticos de implementação da gestão da qualidade total 

(TQM), realizou-se um estudo em Xangai, no qual esse fatores foram estabelecidas 

como: organização, sistema e técnicas, medição e feedback, cultura e pessoas. Os 

autores utilizaram a abordagem do método AHP para realizar essa análise, inclusive 

para determinar pesos aos critérios normalizados (CHIN et al., 2002). 

Desta forma, verifica-se que o método AHP busca auxiliar o tomador de decisão 

para identificar a decisão que melhor se aplica ao seu contexto, não identificando 

somente a decisão correta, mas fornecendo uma visão sistêmica a fim de estruturar o 

problema, quantificando os seus elementos com os objetivos e alternativas (AZIZI; 

FATHI, 2014).  

 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 

 

Conceitos sobre a gestão da qualidade total e características das ferramentas da 

qualidade, foram abordados para fornecer o embasamento teórico necessário ao 

trabalho. Nessa etapa, foi atingido o objetivo específico”a”, relacionar as ferramentas da 

qualidade alinhadas aos conceitos da TQM, destacando suas características principais, 

conforme apresentado no Quadro 2, seção 2.1.2.  

Foram identificados na literatura alguns estudos que se propuseram a classificar 

as ferramentas da qualidade, realizando essa classificação usualmente em três classes: 
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básicas, gerenciais e outras. Os critérios identificados para realizar essa classificação 

proposta foram abrangentes e, na sua maioria, subjetivos, os quais foram listados no 

Quadro 9 da seção 2.3. Ao longo das seções 2.3 e 2.4 foram atingidos os objetivos 

específicos “b” e “c”; apontar, por meio da pesquisa literária, os critérios e métodos 

utilizados para a classificação das ferramentas da qualidade, apresentando os estudos 

correlatos; e,  relacionar as características dos problemas que podem ser resolvidos com 

as ferramentas da qualidade. 

Foram abordados de forma breve alguns conceitos sobre os métodos de apoio à 

tomada de decisão multicritério, destacando-se os métodos da família ELECTRE. 

Devido a problemática desse estudo, foi aprofundada a abordagem sobre os métodos 

multicritério ELECTRE TRI e AHP, aplicados nesse estudo. 

Os trabalhos apresentados no Quadro 11, na seção 2.4, demonstram a 

versatilidade do uso das ferramentas da qualidade e métodos multicritério, quando 

usados de forma integrada. Verificou-se que nesses trabalhos, a integração resultante foi 

aplicada para avaliação de cenários, implementação de sistemas de gestão e tomada de 

decisão. 

Diante do exposto, observou-se que as ferramentas da qualidade podem ser 

classificadas de diversas formas, no entanto, não foi localizado na literatura durante o 

período de 1990 a 2017, nenhum estudo que utilizasse métodos multicritério para 

auxiliar na classificação, representando uma lacuna de pesquisa. O período temporal de 

análise na literatura justifica-se pelo maior número de publicações sobre TQM, de 

acordo com o levantamento de Dahlgaard-Park et al. (2013), indicando o ano de 1995, 

como o auge de publicações com esse tema. 

Desta forma, o estudo buscou apresentar uma abordagem diferenciada para a 

classificação das ferramentas da qualidade, utilizando método multicritério para agrupá-

las em classes de acordo com as características da ferramenta e dos problemas que 

resolvem, cuja metodologia foi descrita do capítulo 3.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Nesta seção, apresentou-se o enquadramento metodológico e foram descritos os 

passos para o desenvolvimento do modelo proposto para classificação das ferramentas 

da qualidade de acordo com as características das mesmas e dos problemas que buscam 

resolver. 

 

 

3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

Quanto à natureza, a pesquisa classifica-se como aplicada, pois o seu objetivo é 

gerar conhecimento para aplicação prática do modelo construído (GIL, 2002). Essa 

pesquisa busca a partir da revisão da literatura, identificar as ferramentas da qualidade e 

os critérios para utilizá-las. Por se tratar de uma pesquisa aplicada, ao replicar a 

pesquisa utilizando os mesmos parâmetros, o resultado alcançado pode não ser o 

mesmo, tendo em vista que considera a percepção do pesquisador (GIL 2002; PETRI, 

2005).  

Em relação ao objetivo deste estudo, define-se como exploratório, porque tem 

como objetivo buscar maiores informações sobre um determinado estudo. Entende-se 

como exploratório, pois visa construir o conhecimento sobre a classificação das 

ferramentas da qualidade utilizando métodos multicritério (GIL, 2002). 

Entende-se que esta pesquisa abordará o problema de forma qualitativa e 

quantitativa, pois busca entender um fenômeno específico em profundidade, com foco 

nos processos do objeto de estudo, bem como, em converter a opinião dos decisores em 

dados numéricos. A dimensão qualitativa caracteriza-se, nesse estudo, na análise das 

ferramentas da qualidade e dos critérios para sua classificação, cujo foco está no 

entendimento da classificação das ferramentas da qualidade. Já a abordagem 

quantitativa está na conversão da opinião dos decisores em números, pois a entrada de 

dados para utilização dos métodos AHP e ELECTRE TRI é exclusivamente numérica 

(RICHARDSON, 2008; MIGUEL et al., 2012; MINAYO, 2001) 

Os procedimentos técnicos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e pesquisa 

operacional. Segundo Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é aquela elaborada com base 

em material já publicado, como livros e artigos científicos. Essa pesquisa se enquadra 
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como bibliográfica, pois foram pesquisados artigos científicos, livros, dissertações e 

teses no decorrer do estudo. A pesquisa pode ser classificada como operacional, pois, a 

análise de decisão envolve o uso de um processo de seleção da melhor dentre as 

diversas alternativas (GIL, 2002; MIGUEL et al., 2012). Para a construção do modelo 

de classificação das ferramentas da qualidade, utilizou-se o método AHP para 

determinar o peso dos critérios e para agrupá-los em classes, o método ELECTRE TRI. 

Após a construção do modelo, o mesmo foi aplicado em uma situação-problema. 

A etapa de revisão da literatura foi realizada considerando a contextualização da 

gestão da qualidade e ferramentas/técnicas da qualidade utilizadas. Também foram 

pesquisadas as caraterísticas para estabelecer critérios que envolvem os aspectos dos 

problemas que são resolvidos por meio do uso das ferramentas da qualidade. Em relação 

ao processo de tomada de decisão utilizando os métodos multicritério, evidencia-se o 

método ELECTRE TRI, utilizado no estudo.  

 

 

3.2 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

O levantamento bibliográfico foi realizado em duas etapas. Na primeira fase dos 

estudos, para construir o conhecimento inicial necessário ao pesquisador, foi pesquisado 

sobre a integração dos métodos e ferramentas da qualidade com abordagem dos 

métodos multicritério. O instrumento utilizado para realizar a busca de artigos foi o 

ProKnow-C (Knowledge Development Process – Constructivist) (ENSSLIN; ENSSLIN; 

LACERDA, 2010; BORTOLUZZI et al., 2011; CHAVES; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012; 

ENSSLIN; ENSSLIN; PINTO, 2013), a fim de construir o portfólio bibliográfico.  

As palavras-chave para o primeiro levantamento foram definidas em dois eixos: 

(a) qualidade: (quality, quality tools, quality technical, quality methods, quality control, 

statistical quality control, total quality management, quality management) e, (b) 

multicritério (multicriteria, multicriteria analysis, MCDM, multicriteria decision, 

multicriteria methods, multiobjective methods, multiattribute utility, multicriteria 

approach). As palavras-chave resultaram em 64 combinações, resultando em 4.680 

trabalhos publicados, encontrados nas bases Web of Science e Scopus, delimitado no 

período temporal de janeiro 2005 a abril de 2016, visando os trabalhos recentes, 

restringindo-se aos campos de títulos dos artigos (article title), palavras-chave 

(keywords) e resumos (abstracts), sem estabelecer mais nenhum filtro nesse momento. 
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Após a exclusão dos artigos duplicados, restaram 1.728 artigos cujos títulos 

foram lidos e 157 artigos alinhados à pesquisa. Verificadas as citações no google 

scholar, verificou-se que 60 artigos possuíam 91,87% das citações. Realizou-se a leitura 

dos resumos, dos quais 18 foram selecionados para o portfólio. Dos artigos com menor 

reconhecimento científico, foram lidos os resumos de 11 artigos que se encontravam 

alinhados. Após a leitura integral dos 29 artigos selecionados, verificou-se que 14 deles 

estavam alinhados ao tema de pesquisa, o qual compõem o Quadro 11, apresentado no 

capítulo de revisão da literatura. 

Nesses artigos, verificou-se que foram utilizadas ferramentas da qualidade 

combinadas com métodos multicritério para aplicabilidade em diversos cenários: análise 

de aplicação do MQFD, seleção de fornecedores, determinação de prioridades das 

políticas de ensino, avaliação de empresas, seleção de projetos Seis Sigma, obtenção de 

pesos dos critérios, seleção de critérios da qualidade, avaliação de práticas de gestão e 

seleção de sistemas de gestão do conhecimento.  

Verificou-se que as ferramentas da qualidade podem ser aplicáveis para 

priorizar, selecionar, ordenar e classificar os diversos contextos nas quais elas se 

aplicam. Por isso, ressalta-se a importância da classificação e escolha correta das 

ferramentas da qualidade para que as mesmas possam apresentar os resultados 

esperados pelos pesquisadores, independente do cenário onde são aplicadas (TSAI; 

HSU, 2010; LI; JIN; WANG, 2014). 

Embora esses artigos não sejam relevantes para a revisão da literatura, no que 

diz respeito à contextualização das ferramentas da qualidade e métodos multicritério, o 

processo foi relevante para a construção do conhecimento inicial e ressalta a 

importância do assunto de pesquisa. No entanto, verificou-se que, apesar de alguns 

artigos proporem a construção de modelos para avaliação aplicados ou não em casos 

reais, o foco de nenhum deles foi determinar as características das ferramentas da 

qualidade de acordo com as suas características e os problemas que resolvem, a fim de 

classificá-las.  

Por isso, após a definição do escopo do trabalho, foi realizado um segundo 

levantamento bibliográfico, voltado para a classificação, seleção ou agrupamento das 

ferramentas da qualidade. Também foi utilizado o ProKnow-C (Knowledge 

Development Process – Constructivist) (ENSSLIN; ENSSLIN; LACERDA, 2010) para 

realizar esse procedimento. 
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As palavras-chave utilizadas no segundo levantamento foram definidas em dois 

eixos: (a) qualidade: (quality, quality tools, quality techniques, quality methods, total 

quality management, quality management); e, (b) classificação multicritério 

(multicriteria, multicriteria decision making, multicriteria approach, multicriteria 

analysis, multicriteria decision, multicriteria methods, selection methods, sorting 

methods, ranking methods, classification methods, ordination methods). As palavras-

chave resultaram em 66 combinações, resultando em 4.975 trabalhos publicados, 

encontrados nas bases Web of Science e Scopus, delimitado no período temporal de 

janeiro 1990 a abril de 2017, restringindo-se aos campos de títulos dos artigos (article 

title), palavras-chave (keywords) e resumos (abstracts). O recorte temporal de 1990 a 

2017, justifica-se conforme exposto por Dahlgaard-Park et al. (2013), no qual, observa-

se que no período analisado pelo autor (1987 a 2011), o período com maior número de 

publicações sobre TQM, iniciou-se no ano de 1990, com 20 publicações, atingindo o 

auge em 1995, com 203 publicações. O estudo de Paulista et al. (2013), ratifica essa 

tendência. 

Após a exclusão dos artigos duplicados, restaram 2.820 artigos cujos títulos 

foram lidos, restando 371 artigos alinhados à pesquisa. Verificadas no google scholar os 

artigos mais citados, verificou-se que 68 artigos possuíam 80,82% das citações. 

Realizou-se a leitura dos resumos, dos quais 18 foram selecionados para o portfólio. 

Dos artigos com menor reconhecimento científico, foram lidos os resumos de 53 artigos 

que se encontravam alinhados. Após a leitura integral dos 70 artigos selecionados, 

verificou-se que 21 deles estavam alinhados à questão proposta no segundo 

levantamento: formas de classificação das ferramentas da qualidade, as características e 

os critérios para essa classificação, conforme exposto no Quadro 10. 

Tendo em vista que o objetivo dessa pesquisa procura realizar a alocação das 

ferramentas da qualidade em classes, utilizou-se o método ELECTRE TRI. O método 

multicritério foi escolhido devido ao tipo de problemática que esse estudo busca tratar: 

atribuir as ferramentas da qualidade em classes com base nas suas características e dos 

problemas a serem resolvidos.  
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3.3 ESTRUTURAÇÃO DO MODELO 

 

Nessa fase, foi desenvolvido o modelo para classificação das ferramentas da 

qualidade a partir do uso do método de sobreclassificação ELECTRE TRI. Foram 

verificadas quais as ferramentas da qualidade são mais apropriadas para a resolução de 

determinados problemas alocando as alternativas (ferramentas da qualidade) em classes, 

de acordo com suas próprias características e características do problema.  

A escolha do método multicritério depende de diversos fatores, destacando-se: 

do problema analisado, do contexto considerado, da estrutura de preferências do decisor 

e do tipo de problemática (VINCKE, 1992; ALMEIDA et al., 2003). O Quadro 15 

estabelece os passos que culminaram na escolha do método multicritério, de acordo com 

as características do problema de pesquisa, sendo o ponto fundamental da escolha o fato 

de tratar de problemática de classificação, sem estabelecer ordenamento ou ranking. 

 

Quadro 15 - Seleção do método multicritério para o estudo 

Decisor Especialistas – Profissionais da Qualidade 

Relações de Preferência Assimétrica, Reflexiva, Simétrica 

Estruturas de Preferência Preferência estrita, Indiferença, Presunção preferência  

Resultados Pré-ordem completa e Pseudo-ordem 

Critérios Características do problema e ferramentas da qualidade 

Alternativas Ferramentas da qualidade 

Problemática Classificação 

Método Multicritério ELECTRE TRI 

Fonte: Autoria própria 

 

A metodologia desse trabalho consiste em classificar as ferramentas da 

qualidade em classes. Antes de iniciar a explanação sobre o modelo, serão expostos os 

atores envolvidos no processo de decisão e a problemática em questão.  

No modelo são propostos 2 atores distintos no processo de análise:  

 Decisor: são os atores envolvidos no processo de análise e responsáveis 

pela decisão, possuem conhecimento técnico para tal, pois serão os 

responsáveis pela avaliação dos critérios. Nesse estudo, incluem-se nessa 

categoria um gerente e dois supervisores da qualidade,  

 Analista: agente responsável por conduzir o processo de aplicação do 

modelo, realizar as análises, auxiliar os decisores na estruturação do 

problema e fatores que possam causar interferência, representado pelo 

pesquisador. 
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Para propor o modelo, primeiramente foram elencadas as principais ferramentas 

da qualidade e avaliadas as características inerentes às mesmas, verificando-se quando 

podem ser utilizadas e que tipo de problemática resolve. Com isso, busca-se classificá-

las de acordo com essas características, alocando em classes. 

 Na sequência, uma situação-problema foi analisada e alocada de acordo com 

suas características, em alguma classe representativa das ferramentas da qualidade. 

Nesse ponto, o modelo propõe contribuir para a indicação mais assertiva de qual 

ferramenta da qualidade deve ser utilizada para a resolução de problemas, conforme 

exposto na Figura 4. 

 

Figura 4 - Modelo multicritério para alocação das ferramentas da qualidade  

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Para desenvolver o modelo foi necessário estabelecer as alternativas; definir os 

critérios e classes; construir a matriz de avaliação do modelo; modelar as preferências; 

aplicar o método ELECTRE TRI e realizar a aplicação do modelo. As etapas da 

construção do modelo estão descritas na Figura 4 e detalhadas nos subitens 

subsequentes. 
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3.3.1 Etapa 1 – Definição das Alternativas  

  

 A definição das alternativas caracteriza-se por ser uma etapa complexa do 

processo de apoio a tomada de decisão. Devido à complexidade para definir um 

conjunto de alternativas, as mesmas podem representar um conjunto estável, quando as 

alternativas são finitas e não são alteradas no decorrer do processo; evolutivo, pode ser 

alterado no decorrer do processo; globalizado, quando um elemento do conjunto A 

exclui algum outro, e; fragmentado, quando o processo de decisão envolve a 

combinação de elementos do conjunto “a” (VINCKE, 1992). 

 Nessa pesquisa, o conjunto de alternativas caracteriza-se como estável e 

fragmentado. Estável, pois as principais ferramentas da qualidade da TQM foram 

listadas e definidas para esse estudo, embora existam outras ferramentas voltadas para o 

sistema Seis Sigma e as normas ISO, por exemplo. Caracteriza-se como fragmentado, 

pois permite a combinação das ferramentas da qualidade para atender ao propósito do 

que se espera.  

A primeira etapa para a construção do modelo corresponde à definição das 

alternativas, que nesse estudo, as alternativas correspondem às principais ferramentas da 

qualidade ligadas à TQM, listadas no Quadro 16. 

 
Quadro 16 - Definição das alternativas  

Ferramentas Alternativas Ferramentas Alternativas 

Diagrama de Pareto a1 Brainstorming a15 

Diagrama de causa e efeito a2 DOE a16 

Folha de verificação a3 Fluxograma a17 

Histograma a4 Análise de Capacidade a18 

Diagrama de dispersão a5 Check List a19 

Cartas de controle a6 QFD a20 

Estratificação a7 PDCA a21 

Diagrama de afinidade a8 FMEA a22 

Diagrama de relações  a9 Poka Yoke a23 

Diagrama de árvore a10 Custos da qualidade a24 

Diagrama de matriz a11 Benchmarking a25 

Dados da matriz de análise a12 5W1H – 5W2H a26 

PDPC a13 5S a27 

Diagrama de seta a14 Matriz GUT a28 

Fonte: Autoria própria  

 Definidas as alternativas para esse estudo, considerando que as mesmas foram 

classificadas pelos autores Ishikawa (1976), Dale e McQuater (1998), Dale  (2003) e 

Melo (2009) em ferramentas básicas, ferramentas gerenciais e outras ferramentas, foram 

estabelecidos os critérios na etapa seguinte. 
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3.3.2 Etapa 2 -  Definição dos Critérios, Escalas, Pesos dos Critérios e Classes 

  

 Os critérios selecionados para essa pesquisa são correspondentes as 

características dos problemas que podem ser resolvidos com o uso das ferramentas da 

qualidade, desta forma, os critérios precisam estar alinhados com as ferramentas e serem 

entendidos por todos os atores do processo de decisão.  

 A revisão da literatura aponta alguns critérios importantes para seleção das 

ferramentas da qualidade, conforme exposto no Quadro 9, no capítulo da revisão 

bibliográfica. Esses critérios, oriundos da pesquisa bibliográfica e validados pelos 

decisores definidos para esse estudo, estão compilados no Quadro 17. 

 

Quadro 17 - Definição dos critérios  

Parâmetros Critérios Características Critérios 

Grau de complexidade 

Informações sobre o 

problema 

Verificação das informações 

disponíveis 
g1 

Fase de resolução 
Verificação da etapa de 

resolução 
g2 

Uso simultâneo de 

ferramentas 

Necessidade de utilização 

de outra ferramenta 
g3 

Tipo de problema 
Verificação da natureza do 

problema 

Problemas rotineiros, 

pontuais ou complexos 
g4 

Custos incorridos Custos para resolução 
Verificação dos custos 

incorridos 
g5 

Tipo de atividade Tipo de atividade 
Verificação por tipo de 

atividade ou setor 
g6 

Significância do problema Urgência para solução 
Análise do nível de 

prioridade 
g7 

Necessidade de trabalho 

em equipe 
Quantidade de usuários 

Resolução pode ocorrer com 

um ou mais usuários 
g8 

Tempo necessário para o 

resultado 
Tempo para resolução 

Verificação do tempo 

necessário para resolução 
g9 

Habilidade do usuário Nível técnico da equipe 
Capacidade intelectual da 

equipe 
g10 

Função das ferramentas Objetivo a ser atingido 
Verificação do uso 

identificar ou resolver 
g11 

Resultados Tipo de análise requerida 
Varia de acordo com a 

análise 
g12 

Fonte: Autoria própria 

  

Para validar os critérios encontrados na literatura e/ou a indicação de um novo 

critério relevante para resolução de problemas, os três especialistas, profissionais da 

área da qualidade, assumiram o papel de decisores neste trabalho. As características dos 

problemas localizados na literatura foram expostos aos decisores e foi  solicitado aos 

mesmos que respondessem ao questionamento: na sua opinião, existem outras 

características além das listadas na literatura sobre as características dos problemas que 
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possam ser relevantes? Se sim, quais? Diante do questionamento, houve consenso entre 

os especialistas e a literatura, sendo definidos e validados os critérios para esse estudo, 

conforme exposto no Quadro 17, cujo detalhamento e escalas serão discutidos no 

capítulo 4. 

Na sequencia, foram determinados os pesos dos critérios, cujo objetivo é refletir 

a importância de cada critério diante do contexto em estudo e devem explicitar a 

preferência do decisor para atender determinados parâmetros para que as ferramentas da 

qualidade se enquadrem na classe prevista. Nessa pesquisa, os pesos dos critérios foram 

estabelecidos utilizando o método AHP, na comparação par a par, realizada pelos três 

decisores participantes nesse estudo: gestores da área da qualidade de uma empresa 

industrial, um gerente e dois supervisores para realizar o processo de atribuição dos 

pesos dos critérios. 

Inicialmente, foi construída uma matriz de decisão, na qual, a estruturação 

hierárquica está baseada na comparação par a par dos elementos. Essa matriz foi 

elaborada e disponibilizada aos decisores para o preenchimento, conforme modelo 

apresentado no Quadro 18. 

 

Quadro 18 - Modelo da matriz de avaliação disponibilizada aos decisores 

Critérios C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

C1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C2 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C3 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C4 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 

C5 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 

C6 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 

C7 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 

C8 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

C9 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 

C10 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 

C11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

C12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Fonte: Autoria própria 

 

 Inicia-se o processo de aplicação do método medindo o grau de importância do 

elemento de um determinado nível em relação ao nível inferior realizando a comparação 

par a par, trabalho realizado pelos decisores da área qualidade.  

Para preencher a matriz de julgamento, foi utilizada a escala númerica de Saaty, 

valores variando de 1 a 9, conforme ilustrado no Quadro 19, com finalidade de 

comparação dos critérios para identificar aqueles de maior relevância. 
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Quadro 19 - Escala Saaty 

Valor Definição Explicação 

1 Igual importância Contribuição idêntica 

3 Fraca importância Julgamento levemente superior 

5 Forte importância Julgamento fortemente a favor 

7 Muito forte importância Dominância reconhecida 

9 Importância absoluta Dominância comprovada 

2,4,6,8 Valores intermediários Dúvida 

Fonte: Saaty, 2005 

  

Nessa matriz, são evidenciados os julgamentos dos decisores, demonstrando a 

relação de importância entre os elementos da hierarquia, conforme a relevância, de 

acordo com o julgamento dos decisores. 

A seguir foram normalizadas as comparações para encontrar o peso das 

alternativas que estão sendo comparadas. Esse procedimento pode ser calculado pela 

soma de cada coluna da matriz; média aritmética de cada linha da matriz normalizada; 

divisão dos fatores de importância inseridos na matriz, pela soma da coluna da matriz, 

esse último procedimento foi adotado nesse estudo.  Em seguida, é calculada a relação 

de consistência (consistency ratio), para validar o julgamento do decisor, permitindo 

que as inconsistências que venham a ocorrer durante o processo de julgamento sejam 

analisadas e, caso seja necessário, que o decisor refaça a sua avaliação (SAATY, 2005). 

Na sequência, as alternativas devem ser alocadas em classes definidas nessa 

etapa. Para classificar as ferramentas da qualidade em classes, as mesmas serão 

separadas em quatro classes definidas pelos decisores com base na literatura: básicas, 

controle, planejamento e avançadas, cujas características serão detalhadas no capítulo 4. 

 

3.3.3 Etapa 3 – Modelagem de Preferências 

 

Nessa etapa, torna-se necessário que os decisores exponham suas preferências 

para indicar quais são os limiares utilizados na aplicação do método ELECTRE TRI, 

sendo necessário definir: 

a) Limiares discriminatórios: limiar de indiferença (qj), indica o grau de  

indiferença entre duas alternativas, e limiar de preferência (pj) indica a 

preferência em favor de uma das alternativas;  

b) Limiar de veto (vj): indica o poder de um determinado critério que pode 

invalidar a afirmação “a supera b”; 

c) Limites inferiores e superiores de cada categoria ou classe;  
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d) Índice de credibilidade (σ): representa o grau de credibilidade da afirmação 

aSb; e 

e) Nível de credibilidade (λ): apresenta o valor mínimo para o índice de 

credibilidade.    

Para definir os limites, foram estabelecidas primeiramente quatro classes de 

avaliação para agrupar as ferramentas da qualidade, sendo definidas três fronteiras entre 

elas, essas fronteiras e seus limites definidos pelos decisores, sendo esses descritos no 

capítulo 4. Os limites de preferência e indiferença também foram definidos, sendo esses 

iguais a zero (0), os limites superiores e inferiores de cada classe foram definidos pelos 

decisores para cada critério e não foi considerado limite de veto nesse estudo. 

 

3.3.4 Etapa 4 – Construção da Matriz de Avaliação 

 

A matriz de avaliação será elaborada a partir da comparação das alternativas em 

relação aos critérios propostos, conforme definição de alternativas, critérios, pesos dos 

critérios e classes, criando uma matriz de comparação com as ferramentas da qualidade. 

Na sequência, pretende-se inserir no modelo uma situação-problema em um 

contexto empresarial para verificar em qual classe representativa das ferramentas da 

qualidade a situação-problema se encontra. Para tanto, torna-se necessário verificar se a 

empresa na qual pretende-se aplicar o modelo está apta para a análise do contexto dessa 

pesquisa. 

 A organização que se busca analisar deve fomentar atividades que envolvam a 

melhoria contínua, o uso de métodos para resolução de problemas e principalmente, 

familiarizado ao uso das ferramentas da qualidade da TQM.  

Contudo, não há restrições quanto ao porte da empresa, pois, de acordo com 

Maekawa, Carvalho e Oliveira (2013), embora as empresas maiores tenham maior 

disponibilidade de recursos financeiros para executar os programas, as empresas 

menores, podem ter uma estrutura mais enxuta, processos mais simples e agilidade na 

tomada de decisão.  

 Como o objetivo dessa etapa é aplicar o modelo, uma organização que se 

enquadrou nos critérios acima foi selecionada, denominada de Empresa 1. Respeitado o 

sigilo quanto à sua identidade, não serão divulgadas informações aprofundadas sobre a 

empresa em que o modelo foi aplicado, sendo possível divulgar informações quanto a 

localização, segmento econômico e programas de qualidade. 
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Para contribuir com o desenvolvimento do modelo, foram envolvidas três 

profissionais da área da qualidade desta empresa, conforme mencionado, o gerente do 

departamento e dois supervisores, com consolidada experiência profissional na área de 

atuação. Feito o preenchimento da matriz de avaliação pelos decisores, a partir da 

definição das variáveis acima descritas, a etapa seguinte do modelo corresponde à 

aplicação do método ELECTRE TRI. 

  

3.3.5 Etapa 5 – Aplicação do Método Multricritério – ELECTRE TRI 

  

 Nessa etapa, após a definição das alternativas, dos critérios, pesos dos critérios e 

classes, aplica-se o método ELECTRE TRI, utilizando o software ELECTRE TRI 2.0a, 

diponível na Lamsade (Paris-Dauphine University, Paris, France). A Figura 5 ilustra o 

método ELECTRE TRI, cujo objetivo é alocar as alternativas (ferramentas da qualidade 

e situação-problema) em classes definidas pelo decisor.  

 
Figura 5. Problemática de classificação 

 

Fonte: Mousseau e Slowinski, 1998 

 

Concluída essa etapa, os resultados foram discutidos com os decisores para 

validar o modelo e verificar se a classificação das ferramentas da qualidade e da 

situação-problema, de fato, atendem ao escopo da pesquisa. 
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4 APLICAÇÃO DO MODELO 

  

 Nesse capítulo foi exposta a estrutura para a aplicação do modelo multicritério 

de classificação das ferramentas da qualidade, a partir da identificação das variáveis 

necessárias para a construção do mesmo. 

 

 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA EMPRESA E DECISORES 

 

A empresa onde foi realizado o presente estudo, localiza-se na região Sul do 

Brasil e atua no ramo alimentício a aproximadamente 30 anos, produzindo massas e 

biscoitos. As unidades produtivas estão localizadas no Sul do Brasil e a empresa possui 

filiais dispostas em pontos estratégicos do país, comercializando no mercado interno e 

externo.  

O processo produtivo de biscoitos, cuja situação-problema tornou-se o objeto de 

estudo para análise, caracteriza-se pelo alto volume de produção, sendo esta mensurada 

somente no final do processo. Os equipamentos estão dispostos fisicamente conforme a 

sequência das etapas do processo produtivo e eles estão interligados, formando um 

sistema que determina a velocidade da produção, com isso, são atingidos níveis 

próximos da capacidade produtiva total das máquinas. Essas características representam 

um sistema de processos de produção de fluxo contínuo, típicos da indústria de 

alimentos de larga escala, como massas e biscoitos (SLACK et al., 2008).  

Nos últimos 10 anos, ocorreram mudanças significativas na gestão da empresa, a 

qual buscou profissionalizar os gestores, criando métodos e ferramentas que auxiliam o 

desempenho organizacional, focando do desenvolvimento do gerenciamento da 

qualidade em todos os processos, desde a produção até a administração do negócio. 

Com isso, houve a introdução de algumas práticas da qualidade, como por 

exemplo, o uso de ferramentas (brainstorming, 5W2H, PDCA, MASP, etc.) e 

programas como BPF (Boas Práticas de Fabricação) e APPCC (Análise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle). Quanto aos profissionais envolvidos nesse estudo, os 

mesmos possuem formação em áreas correlatas à qualidade, bem como vasta 

experiência nessa área, na implantação de programas da qualidade e uso das ferramentas 

da qualidade. A equipe de decisores compõem-se de um gerente que atua na área da 
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qualidade a mais de 15 anos e dois supervisores com experiência de 8 e 5 anos, sendo 

um deles especialista em lean manufacturing.  

Diante desse cenário, verificou-se que a empresa selecionada, bem como os 

decisores, apresentavam os requisitos necessários para aplicar o modelo: fomento de 

práticas que promovam a melhoria contínua, promoção do uso de métodos para 

resolução de problemas, pessoas qualificadas e familiarizadas ao uso das ferramentas da 

qualidade da TQM. Esses requisitos foram atendidos para garantir que o modelo fosse 

aplicado em um cenário que garantisse a sua legitimidade. 

 

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 

 

 As alternativas do problema correspondem as principais ferramentas da 

qualidade ligadas à TQM identificadas no levantamento bibliográfico. Elas foram 

listadas e compõem o Quadro 20.  

Quadro 20 - Identificação das alternativas 

Classificação da literatura Ferramentas Alternativas 

 

 

 

Sete Ferramentas Básicas 

Diagrama de Pareto a1 

Diagrama de causa e efeito a2 

Folha de verificação a3 

Histograma a4 

Diagrama de dispersão a5 

Cartas de controle a6 

Estratificação a7 

 

 

 

Sete Ferramentas Gerenciais 

Diagrama de afinidade a8 

Diagrama de relações  a9 

Diagrama de árvore a10 

Diagrama de matriz a11 

Dados da matriz de análise a12 

PDPC a13 

Diagrama de seta a14 

 

 

 

 

 

 

Outras Ferramentas/ técnicas/ sistemas 

Brainstorming a15 

DOE a16 

Fluxograma a17 

Análise de Capacidade a18 

Check List a19 

QFD a20 

PDCA a21 

FMEA a22 

Poka Yoke a23 

Custos da qualidade a24 

Benchmarking a25 

5W1H – 5W2H a26 

5S a27 

Matriz GUT a28 

Fonte: Autoria própria 
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De acordo com o levantamento na literatura, alguns autores comumente as 

classificam em: ferramentas básicas, ferramentas gerenciais e outras 

ferramentas/técnicas/sistemas (ISHIKAWA, 1976; DALE; McQUATER; 1998; DALE, 

2003; MELO, 2009). 

 

 

4.3 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS E ESCALAS 

 

 Os critérios utilizados nessa pesquisa foram obtidos por meio de levantamento 

bibliográfico e validados pelos decisores e analista envolvidos no processo. Os critérios 

foram avaliados com base em uma escala ordinal, escala de Likert de 5 pontos, 

estabelecendo uma escala de pontuação para cada critério. Devido aos critérios 

utilizados nesse estudo apresentarem natureza qualitativa, a escala de mensuração foi 

desenvolvida a partir da percepção e experiência dos decisores para cada critério, 

considerando a literatura. 

Pela utilização do método ELECTRE TRI, a família de critérios utilizada são os 

pseudocritérios e o método faz o uso de índices de concordância e discordância, além de 

considerar o nível de corte, ou seja, características das relações outranking. O método 

baseia-se na sobreclassificação e incorpora preferências estabelecidas pelo decisor 

diante do problema e das alternativas. Quando há incertezas sobre uma alternativa é 

possível obter conhecimento a partir de um especialista no assunto, cujo conhecimento 

deve ser expresso em termos de valor e representa o julgamento de uma pessoa a um 

item mensurável. Assim o decisor estabelece pesos e avaliação de cada alternativa para 

cada critério (GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 2004). 

 Diante dessas considerações, os critérios utilizados nesse estudo são 

apresentados e os detalhamentos expostos a seguir: 

 

Critério g1 – Informações sobre o problema: verifica se a apresentação dos dados está 

disponível e organizada de forma satisfatória para contribuir com a resolução do 

problema e aplicação de ferramenta da qualidade com essa finalidade. Esse critério está 

relacionado aos critérios encontrados na literatura: número de processos;  quantidade de 

informações;  dados numéricos, dados não numéricos e análise numérica. A escala do 

critério está exposta no Quadro 21. 
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Quadro 21 - Escala do critério g1 

Valor Descrição 

5 Existem dados analisados 

4 Existem dados organizados 

3 Existem dados desorganizados 

2 Necessário coletar dados 

1 Dados inexistentes 

Fonte: Autoria própria 

Critério g2 – Fase de resolução: esse critério busca identificar qual a fase de resolução 

em que o problema se encontra, pois se o mesmo se encontra na fase inicial a 

ferramenta a ser aplicada pode ser diferente se o problema se encontra na fase avançada. 

Relaciona-se com os seguintes critérios da literatura: coleta de dados; análise de causas; 

planejamento e controle; implementar soluções e controles; e verificar performance. A 

escala para esse critério está apresentada no Quadro 22. 

Quadro 22 - Escala do critério g2 

Valor Descrição 

5 Necessita planejamento 

4 Necessita de execução 

3 Necessita de análise 

2 Necessita de coleta de dados 

1 Inicial 

Fonte: Autoria própria 

Critério g3 – Uso simultâneo de ferramentas: esse critério busca identificar se a 

ferramenta com a qual pretende-se resolver o problema pode ser aplicada de forma 

isolada ou permite a utilização de outras ferramentas da qualidade para contribuir com a 

resolução do problema, seja pela complexidade, necessidade ou possibilidade de aplicar 

as ferramentas de modo que uma possa complementar a outra. O critério está 

relacionado com as menções da literatura:  necessidade de uso anterior de outra 

ferramenta; uso de outras ferramentas: uma única ou a combinação de várias. A escala 

do critério está apresentada no Quadro 23. 

Quadro 23 - Escala do critério g3 

Valor Descrição 

5 Acima de 5 ferramentas 

4 Quatro ferramentas 

3 Três ferramentas 

2 Duas ferramentas 

1 Somente uma ferramenta 

Fonte: Autoria própria 

Critério g4 – Verificação da natureza do problema: Critério que pretende identificar em 

qual nível se encontram os problemas, pois podem corresponder a um evento isolado, 
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problemas de rotina ou problemas complexos. Desta forma, com isso pode-se verificar a 

forma atuação, seja preventiva, corretiva, acompanhamento, melhoria. Os critérios 

vinculados na literatura são: verificar a solução atual; testar alternativas; gerar a 

solução; e monitorar o sistema de controle. A escala está apresentada no Quadro 24. 

Quadro 24 - Escala do critério g4 

Valor Descrição 

5 Problema complexo 

4 Problema recorrente 

3 Problema rotineiro 

2 Problema pontual 

1 Estágio inicial 

Fonte: Autoria própria 

Critério g5 – Custos para resolução: Avalia os custos relacionados para resolução do 

problema, podendo ser citados: salários da equipe, material de expediente, custo da hora 

da máquina parada, perdas de produtos etc. O critério similar listado na literatura foi 

custos envolvidos. A escala para o critério está apresentada no Quadro 25. 

Quadro 25 - Escala do critério g5 

Valor Descrição 

5 Altíssimo 

4 Alto  

3 Médio 

2 Baixo  

1 Baixíssimo 

Fonte: Autoria própria 

Critério g6 – Tipo de atividade: algumas ferramentas podem ser utilizadas com 

facilidade e até exclusividade em determinados contextos, variando de acordo com a 

atividade da empresa e/ou departamento. Os critérios listados na literatura relacionados 

ao critério g6 foram: setor industrial; setor de serviços; compras; produção; vendas; 

atendimento ao cliente; marketing; engenharia; e toda a empresa. A escala para esse 

critério, está exposta no Quadro 26. 

Quadro 26 - Escala do critério g6 

Valor Descrição 

5 Totalmente abrangente 

4 Abrangente 

3 Abrangência intermédiaria 

2 Pouco abrangente 

1 Baixíssima Abrangência 

Fonte: Autoria própria 

Critério g7 – Urgência para solução: esse critério determina o nível de prioridade para a 

solução do problema, se necessita de intervenção imediata ou se pode esperar a solução. 
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Os critérios encontrados na literatura relacionados são: prioridade para resolução; e 

nível de prioridade na resolução. A escala para o critério g7 está apresentada no Quadro 

27. 

Quadro 27 - Escala do critério g7 

Valor Descrição 

5 Pode esperar 1 mês 

4 Pode esperar 1 semana 

3 Pode esperar 3 dias 

2 Pode esperar 1 dia 

1 Imediata 

Fonte: Autoria própria 

Critério g8 – Quantidade de usuários: esse critério busca avaliar o número de pessoas 

que devem ser envolvidas na resolução de problemas, pois algumas ferramentas da 

qualidade precisam ser aplicadas com o envolvimento de várias pessoas, outras, podem 

ser utilizadas somente por um usuário. Os critérios relacionados encontrados na 

literatura são: quantidade de membros da equipe; individual ou equipe; e habilidade do 

usuário: novato, intermediário ou avançado. A escala desse critério está apresentada no 

Quadro 28. 

Quadro 28 - Escala do critério g8 

Valor Descrição 

5 Mais de 9 membros 

4 De 6 a 8 membros 

3 De 4 a 5 membros 

2 De 2 a 3 membros 

1 Somente 1 membro 

Fonte: Autoria própria 

Critério g9 – Tempo para resolução: esse critério busca verificar o tempo de aplicação 

da ferramenta da qualidade para a resolução de determinado problema, se a ferramenta 

atua de forma rápida ou lenta, pois algumas delas, por sua própria metodologia, 

requerem maior tempo de análise, coleta de dados, etc. Na literatura, o critério similar 

listado foi tempo para o resultado. A escala apresentada para esse critério está 

apresentada no Quadro 29. 

Quadro 29 - Escala do critério g9 

Valor Descrição 

5 Resolve 1 mês 

4 Resolve em 1 semana 

3 Resolve em 3 dias 

2 Resolve em 1 dia 

1 Resolve imediato 

Fonte: Autoria própria 
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Critério g10 – Nível técnico da equipe: para favorecer a aplicação das ferramentas da 

qualidade, o nível de entendimento sobre as ferramentas é fundamental, pois algumas 

ferramentas são fáceis de serem aplicadas e outras podem demandar maior profundidade 

sobre o assunto e entendimento por parte dos usuários sobre as ferramentas da 

qualidade. Os critérios semelhantes encontrados na literatura para o critério em questão: 

qualificação do usuário; nível de maturidade; e nível de entendimento. A escala do 

critério g10 está disposta no Quadro 30. 

Quadro 30 - Escala do critério g10 

Valor Descrição 

5 Conhecimento sênior 

4 Conhecimento pleno 

3 Conhecimento intermédiário 

2 Conhecimento básico 

1 Conhecimento mínimo 

Fonte: Autoria própria 

Critério g11 – Objetivo a ser atingido: busca-se verificar qual o objetivo a ser atingido 

com o uso das ferramentas da qualidade, pois as mesmas podem apontar as causas dos 

problemas, resolver ou promover processos de melhoria. Os critérios da literatura 

relacionados com o critério g11 são: decidir, gerar, agrupar, implementar, contar, medir; 

identificar o problema; analisar a situação atual; definir as causas do problema; e análise 

das causas. A escala do critério g11 está exposta no Quadro 31. 

Quadro 31 - Escala do critério g11 

Valor Descrição 

5 Gerenciar as informações 

4 Planejamento em geral 

3 Controlar as informações 

2 Analisar as informações 

1 Coletar dados 

Fonte: Autoria própria 

Critério g12 – Tipo de análise requerida: esse critério possibilita ao decisor avaliar o 

nível de profundidade de análise necessário para a resolução do problema. Dependendo 

do nível necessário para a análise são indicadas determinadas ferramentas da qualidade. 

Os critérios similares relacionados na literatura para esse critério são: tratativa das 

informações; analisa, classifica, compara, organiza, prevê, prioriza e fornece status. A 

escala do critério g12 está apresentada no Quadro 32. 
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Quadro 32 - Escala do critério g12 

Valor Descrição 

5 Análise avançada 

4 Análise otimizada 

3 Análise moderada 

2 Análise explicativa 

1 Análise superficial 

Fonte: Autoria própria 

 Verificou-se que os critérios estabelecidos para essa pesquisa não possuem 

caráter quantitativo, pois aqueles que possam possuir essa natureza, como por exemplo 

o critério “custos para resolução”, esse número pode variar de empresa para empresa, ou 

seja, na escala disposta, o que pode representar um custo elevado para uma, pode não 

ser considerado dessa forma para outra empresa. Outros critérios com essas mesmas 

características podem ser: “uso simultâneo de ferramentas”, “urgência para solução”, 

“quantidade de usuários” e “tempo para resolução”, que apresentam a dificuldade em 

atribuir um número absoluto para atender diversos contextos. Cumprida a etapa de 

definição dos critérios, foram atribuídos pesos aos mesmos usando o método AHP. 

 

4.3.1 Definição dos Pesos dos Critérios 

 

Após estabelecer os critérios relevantes para a resolução de problemas, foram 

disponibilizados aos três decisores um documento para que os mesmos pudessem 

realizar a comparação pareada entre os critérios. Aplicando o método AHP para 

determinar o peso dos critérios, obtém-se a partir da matriz de julgamento, o 

posicionamento dos decisores, cujas decisões foram tomadas em consenso, indicando 

qual critério tem maior relevância na resolução de problemas. 

Antes de iniciar a análise dos dados tornou-se necessário avaliar a razão de 

consistência, a qual, deve possuir valores de RC ≤ 0,10, limite definido por Saaty (2005) 

que afirma, quanto maior for a RC, maior será a inconsistência. Na primeira matriz de 

avaliação construída, o resultado obtido desse índice foi de 0,1033, ou seja, o 

julgamento por parte dos decisores está acima dos parâmetros aceitáveis de tolerância.  

Diante disso, fez-se necessário a reavaliação dos julgamentos a fim de encontrar 

as inconsistências. Para esse fim, utilizou-se o software on-line BPMSG AHP priority 

calculator que sinaliza as inconsistências e facilita a correção. Após a revisão, os ajustes 

foram realizados, gerando uma nova matriz de comparação, cujo RC= 0,0851. Sendo a 

matriz viável de acordo com o modelo, a mesma foi exposta aos decisores para explicar 
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o procedimento que se fez necessário e para que os mesmos validassem as alterações. 

Após a correção, verificou-se a veracidade dos julgamentos e obteve-se a aprovação das 

mudanças realizadas, conforme destacado nas avaliações constantes no Quadro 33. 

 

Quadro 33 – Matriz de avaliação do AHP 

Fonte: Autoria própria 

Na matriz de julgamento os decisores expuseram o seu posicionamento na 

comparação par a par, indicando as preferências em relação às alternativas. Após essa 

etapa, os dados foram normalizados pela divisão entre o julgamento obtido e o total de 

cada coluna, indicando o vetor de pesos, expostos no Quadro 34.  

 

Quadro 34 - Pesos atribuídos aos critérios 

Fonte: Autoria própria 

 Nas matrizes que compõem os dados normalizados estão expressos os valores 

referentes aos vetores de preferência, os quais representam qual dos critérios que os 

decisores consideram de maior relevância para a resolução de problemas, sendo 

expostos no Quadro 35. 

Critérios g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 

g1  5 5 1 1 1 1/5 3 1 3 1 1 

g2 1/5  3 1 1 1 1/5 1 1/3 1/3 1 1 

g3 1/5 1/3  1 1/3 1 1/3 1/3 1/3 1/5 1/3 1/3 

g4 1 1 1  1 3 1/3 1 1 1 1 1 

g5 1 1 3 1  1 1/3 3 1/5 1/3 1 1 

g6 1 1 1 1/3 1  1/5 1 1 1/3 1 1 

g7 5 5 3 3 3 5  3 3 3 5 5 

g8 1/3 1 3 3 1/3 1 1/3  1 1/5 1 3 

g9 1 3 3 5 4 1 1/3 1  1/3 1 1 

g10 1/3 3 5 1 3 3 1/3 5 3  3 3 

g11 1 1 3 1 1 1 1/5 1 1 1/3  1 

g12 1 1 1/3 1 1 1 1/5 1/3 1 1/3 1  

Critérios g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 

g1  0,21 0,16 0,05 0,06 0,05 0,05 0,15 0,08 0,29 0,06 0,05 

g2 0,02  0,10 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,06 0,05 

g3 0,02 0,01  0,05 0,02 0,05 0,08 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 

g4 0,08 0,04 0,03  0,06 0,15 0,08 0,05 0,07 0,10 0,06 0,05 

g5 0,08 0,04 0,10 0,05  0,05 0,08 0,15 0,01 0,03 0,06 0,05 

g6 0,08 0,04 0,03 0,02 0,06  0,05 0,05 0,08 0,03 0,06 0,05 

g7 0,38 0,21 0,10 0,16 0,17 0,25  0,15 0,23 0,29 0,29 0,23 

g8 0,03 0,04 0,10 0,16 0,02 0,05 0,08  0,08 0,02 0,06 0,14 

g9 0,08 0,13 0,10 0,26 0,23 0,05 0,08 0,05  0,03 0,06 0,05 

g10 0,03 0,13 0,16 0,05 0,17 0,15 0,08 0,25 0,23  0,17 0,14 

g11 0,08 0,04 0,10 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,08 0,03  0,05 

g12 0,08 0,04 0,01 0,05 0,06 0,05 0,05 0,02 0,08 0,03 0,06  
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Quadro 35 - Ranking da pontuação dos critérios 

Ranking Critério Pontuação Descrição 

1° g7 0,23 Urgência para solução 

2° g10 0,14 Nível técnico da equipe 

3° g1 0,11 Informações sobre o problema 

4° g9 0,09 Tempo para resolução 

5° g4 0,07 Verificação da natureza do problema  

6° g5 0,06 Custos para resolução  

7° g8 0,06 Quantidade de usuários 

8° g11 0,06 Objetivo a ser atingido 

9° g12 0,06 Tipo de análise requerida 

10° g2 0,05 Fase de resolução 

11° g6 0,05 Tipo de atividade 

12° g3 0,03 Uso simultâneo de ferramenta 

Fonte: Autoria própria  

Verificou-se que os critérios relevantes apontados pelos decisores são compostos 

pela urgência para solução, nível técnico da equipe, informações sobre o problema e 

tempo de resolução, sendo esses, os critérios que detém os maiores pesos. 

 

4.3.2 Definição das Classes e Limites das Classes 

 

 Após identificar os critérios e atribuir pesos a eles, tornou-se necessário 

identificar quais as classes e as características de cada uma delas. Conforme o 

levantamento bibliográfico realizado, comumente as ferramentas da qualidade são 

classificadas em sete ferramentas básicas e sete ferramentas de gerenciamento. As 

outras ferramentas classificam-se como técnicas, sistemas, outras.  

Para esse estudo, com base nos estudos apresentados na literatura e na opinião 

dos decisores, optou-se por adotar quatro classes: ferramentas avançadas, ferramentas 

de planejamento, ferramentas de controle e ferramentas básicas, identificadas em C1, 

C2, C3 e C4, conforme exposto no Quadro 36. 

Quadro 36 - Definição das classes 

Classes Descrição 

Classe 1 – C1 Ferramentas avançadas 

Classe 2 – C2 Ferramentas de planejamento 

Classe 3 – C3 Ferramentas de controle 

Classe 4 – C4 Ferramentas básicas 

Fonte: Autoria própria 

Na revisão de literatura, conforme exposto anteriormente, foram constatados os 

agrupamentos em ferramentas básicas e gerenciais, porém, os decisores perceberam a 

necessidade de inserir um número maior de classes para agregar as ferramentas com 
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maior assertividade dentro das classes no sentido de indicar com maior precisão o 

conjunto de ferramentas a serem utilizadas.  

Na classe das ferramentas avançadas foam consideradas aquelas cujo nível de 

aplicabilidade representa maior dificuldade, destinada a resolver problemas complexos, 

sem ideia da causa ou relação entre os elementos, não empregados habitualmente no dia 

a dia e utilizadas pelos níveis gerenciais.  

Na classe de planejamento foram alocadas as ferramentas utilizadas para 

planejar as tarefas, verificar os impactos subsequentes, otimizar o processo, prevenir as 

perdas e falhas, buscar melhores práticas, implantar melhorias adequadas, melhorar o 

desempenho, atender as necessidades e promover ações corretivas. Buscam resolver 

problemas com maior nível de complexidade. 

A classe das ferramentas de controle comportam aquelas que buscam controlar 

dados numéricos e/ou processos, verificando se os padrões estão sendo atendidos de 

forma satisfatória e resolvem problemas que necessitem de acompanhamento das 

informações. 

Na classe das ferramentas básicas, foram consideradas as ferramentas que 

requerem poucos cálculos, fácil aplicabilidade, baixo custo, divulgação e conhecimento 

amplos, busca identificar tendência, verificar comportamentos, estabelecer relações de 

causas, determinar as causas, coletar de dados, estruturar problemas, determinar a 

frequência de dados, enfim, problemas mais simples.  

 

 

4.4 MODELAGEM DE PREFERÊNCIAS 

 

Para aplicar o método ELECTRE TRI tornou-se necessário estabelecer os 

limites entre as classes que foram estabelecidas nesse estudo, sendo esses, os limites 

superiores e inferiores. Após a atribuição das pontuações pelos decisores, para aplicar o 

método foram definidos os limites entre as classes, estabelecendo os mesmos para as 3 

fronteiras das 4 classes definidas, expostos no Quadro 37. 

Quadro 37 - Perfil limite entre as classes 

Classes Descrição Fronteira g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 

C1 Avançadas 1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

C2 Planejamento 2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

C3 Controle 3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

C4 Básicas 4 - - - - - - - - - - - - 

Fonte: Autoria própria 
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Verificou-se que os critérios apresentam preferência crescente, isso significa 

afirmar que o desempenho também é crescente e, quando trata-se de preferência 

decrescente, o desempenho diminui. 

Os limites de preferência (pj) e indiferença (qj) foram definidos, sendo o limiar 

de indiferença (qj) estabelecido entre o maior valor no desempenho da alternativa, no 

qual a situação de indiferença é validada entre duas alternativas (a e a’), qj = gj(a) – 

gj(a’). Para obter o resultado, comparam-se, par a par, todos os níveis de cada critério 

verificando as situações de indiferença, sendo que a situação que apresentar o maior 

valor será definida como limite de indiferença.   

Nesse trabalho, adotou-se um limite de indiferença nulo, pois não foram 

encontradas situações de indiferença devido a forma da construção das escalas dos 

critérios. Para os limites de preferência (pj), também foi adotado o limite de preferência 

nulo como mínimo para indicar a preferência.  

Os decisores não atribuíram valores ao limiar de veto, pois as alternativas 

apresentadas podem validar a afirmação que “a alternativa a é tão boa quanto a 

alternativa b”. Isso significa afirmar que, no contexto do estudo, não optou-se 

considerar limites de veto, pois esse limite induz uma tendência a se classificar a 

alternativa em uma classe mais baixa. Apresentado o efeito desse limite para os 

decisores, os mesmos optaram por não utilizar esse limite a fim de evitar que a 

classificação fosse distorcida, sendo que as alternativas já passaram por um processo 

prévio de seleção (ferramentas da qualidade da abordagem TQM).  

 

 

4.5 CONSTRUÇÃO DA MATRIZ DE AVALIAÇÃO 

  

Definidas as alternativas, os critérios, os pesos dos critérios, as classes e a 

modelagem, a matriz de avaliação foi construída,  de acordo com as premissas 

estabelecidas pelos decisores e, na sequência, aplicou-se o modelo em um cenário 

empresarial a fim de testar a funcionalidade do mesmo.  

 Na empresa selecionada para aplicação do modelo, foram definidas a situação de 

estudo e as pessoas chave envolvidas no processo, tendo em vista que o modelo busca 

alocar as ferramentas da qualidade em classes, indicando quais delas poderiam resolver 

um determinado problema de forma assertiva de acordo com a situação-problema 

apresentada pela empresa, ocorrida no período de setembro de 2017. 
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Para o acompanhamento da aplicação do modelo e validação das informações 

sobre quais ferramentas da qualidade poderiam ser utilizadas para a situação indicada 

dentro da classificação proposta, os decisores envolvidos foram o gerente de qualidade e 

dois supervisores da área de qualidade, já qualificados anteriormente. A aplicação do 

modelo ocorreu em uma empresa que faz uso de indicadores de desempenho para 

avaliar a gestão da produção, dentre os indicadores utilizados, destaca-se o indicador de 

eficiência global (OEE) que consiste na relação entre o tempo efetivo de produção, 

tempo de produção planejada e a qualidade da produção. 

Overall Equipment Effectiveness (OEE), consiste no indicador que analisa a 

eficiência dos sistemas produtivos, considerando os parâmetros, de acordo com Castro e 

Araújo (2010): 

a) Disponibilidade: quantidade de tempo de trabalho de um equipamento, 

comparado ao tempo programado de trabalho; 

b) Desempenho: quanto tempo o equipamento trabalha em relação ao tempo 

planejado para execução da tarefa; e 

c) Qualidade: número de produção boa em relação a produção total. 

De acordo com a literatura, o percentual ideal do indicador na produção por 

processos de fluxo contínuo é de 95%, de acordo com Hansen (2006), sendo esse tipo 

de processo característico da empresa do estudo, na produção de biscoitos. A Figura 6 

representa a fórmula de cálculo do indicador. 

 

Figura 6 - Fórmula do OEE 

 

Fonte: Adaptado de Castro e Araújo, 2010 
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A partir da análise desse indicador, constatou-se que os resultados não estavam 

de acordo com o esperado, pois o indicador médio acumulado até setembro de 2017, da 

empresa na linha de produção de biscoitos foi de 83%, distante do que é considerado 

indicado pela literatura como ideal (95%) e da expectativa da empresa (89%). Hansen 

(2006) destaca que índices entre 75% e 85% são bons, porém devem ser buscados níveis 

de classe mundial, no caso de indústrias com processo de fluxo contínuo, superiores a 

95%, ou seja, os parâmetros fundamentais da produção, disponibilidade, desempenho e 

qualidade devem estar próximos de 100% para que a empresa atinja a excelência na 

produção, diminua os custos operacionais e consequentemente aumente seus lucros. 

Conforme levantamento realizado sobre a situação apresentada pela empresa, 

não se sabia ao certo indicar os motivos para o não atingimento do indicador. Por isso, a 

aplicação do modelo proposto tem por objetivo alocar a situação-problema em uma 

determinada classe na qual se encontram as ferramentas mais indicadas para resolver a 

situação. 

Diante desse cenário, verificou-se a necessidade da empresa buscar alternativas 

para aumentar o seu desempenho e minimizar as distorções. O objetivo dos decisores 

foi buscar, por meio do modelo proposto, verificar em qual das classes se encontram as 

ferramentas da qualidade que podem fornecer as respostas para as causas das distorções 

e promover o aumento do desempenho do indicador. 

Com os dados tabulados e informações definidas, a próxima etapa foi aplicar o 

método ELECTRE TRI para classificação das ferramentas da qualidade nas respectivas 

classes. Além das alternativas correspondentes às ferramentas da qualidade, foi inserida 

uma alternativa no software ELECTRE TRI 2.0a, denominada PROBLEMA (a29), que 

corresponde a situação-problema vivenciada na empresa, sobre a qual os decisores 

pontuaram essa alternativa em relação aos critérios, mantendo as mesmas definições 

para os limites superiores e inferiores, veto e pesos dos critérios, conforme exposto no 

Quadro 38. Para isso, utilizou-se o software ELECTRE TRI 2.0a, disponível na 

Lamsade (Paris-Dauphine University, Paris, France).  
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Quadro 38 - Matriz de avaliação aplicação do modelo 

Ferramentas da Qualidade Alternativa g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 

Diagrama de Pareto a1 2 2 1 1 1 4 1 1 1 2 2 2 

Diagrama de Ishikawa a2 2 3 1 2 1 5 1 2 1 1 2 2 

Folha de verificação a3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 

Histograma a4 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 2 

Diagrama de dispersão a5 3 3 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 

Cartas de controle a6 4 3 1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 

Estratificação a7 3 3 5 1 1 3 1 1 1 2 2 2 

Diagrama de afinidade a8 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 

Diagrama de relações  a9 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 

Diagrama de árvore a10 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 

Diagrama de matriz a11 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 

Dados da matriz de análise a12 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 

PDPC a13 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 

Diagrama de seta a14 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 

Brainstorming a15 1 1 1 1 2 5 3 5 2 2 1 1 

DOE a16 3 4 2 2 4 3 4 3 5 4 4 4 

Fluxograma a17 3 3 1 2 2 4 2 1 4 2 3 3 

Análise de Capacidade a18 3 3 1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 

Check List a19 3 4 2 1 2 5 3 1 3 2 3 1 

QFD a20 3 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 5 

PDCA a21 2 3 5 4 3 4 3 2 3 3 3 3 

FMEA a22 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

Poka Yoke a23 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

Custos da qualidade a24 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

Benchmarking a25 3 3 2 1 3 5 5 4 3 3 2 3 

5W1H – 5W2H a26 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 

5S a27 1 1 1 1 2 5 5 5 5 3 3 1 

Matriz GUT a28 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 

PROBLEMA a29 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 

Fonte: Autoria própria              

 

  



4.6 APLICAÇÃO DO ELECTRE TRI  

 

 O resultado gerado pelo software considera dois cenários: otimista e pessimista. 

No cenário otimista o ELECTRE TRI aloca a alternativa analisada na classe superior, 

sugerindo uma exigência menor. No cenário pessimista, a alternativa analisada é 

alocada na classe inferior, com isso os resultados apresentam-se conservadores. Nesse 

estudo, como os limites de preferência e indiferença entres as classes foram nulos, os 

valores de avaliação são resultantes das avaliações dos decisores. 

Na sequência, está exposto o detalhamento sobre as ferramentas da qualidade 

devidamente classificadas nas classes e de acordo com os parâmetros definidos para o 

modelo proposto, bem como a alocação da alternativa “problema”, na classe 

determinada após a aplicação do modelo.   

 A partir da análise das ferramentas da qualidade, verificou-se que na classe C1, 

representada pelas ferramentas avançadas estão destacadas, tanto no cenário otimista 

quanto no pessimista: diagrama de afinidade, diagrama de relações, diagrama de árvore, 

diagrama de matriz, dados de matriz, PDPC e diagrama de seta. Comparando o 

resultado do modelo com os estudos anteriores, dentre eles, Dale e McQuater (1998), 

Okes (2002), Dale (2003) e Melo (2009), as ferramentas citadas pertencem ao 

agrupamento das ferramentas gerenciais. 

Comparando a classe C1 do modelo proposto no cenário pessimista, na qual 

estão alocadas as ferramentas mais complexas, verificou-se que o resultado do modelo 

demonstrou-se consistente em relação à literatura, pois as ferramentas alocadas nessa 

classe, são representadas pelas sete ferramentas gerenciais da qualidade (DALE E 

McQUATER; 1998; DALE, 2003; MELO, 2009). 

  No cenário otimista, enquadrou-se a ferramenta 5S na classe C1 (avançadas), 

pois embora seja uma ferramenta com todos os indicativos para ser classificada como 

uma ferramenta básica, a pontuação elevada nos critérios tipo de atividade (g6) devido à 

abrangência do seu uso; urgência para resolução (g7) e tempo para resolução (g9) 

referente a demora para aplicar e alcançar resultados devido a mudança cultural, e 

quantidade de usuários (g8), pois geralmente envolve a empresa toda, fez com que fosse 

atribuída uma classificação mais elevada no cenário otimista. Destaca-se que a 

avaliação das alternativas em relação aos critérios foi tomada em consenso entre os três 

decisores.  
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A avaliação da ferramenta 5S, para os demais critérios definidos para o modelo 

(g1, g2, g3, g4, g5, g10, g11 e g12), receberam pontuações que justificariam alocar essa 

ferramenta da classe C4 (básica). Na literatura, não há consenso sobre a classificação 

dessa ferramenta, autores como, McQuater (1998) e Melo (2009) agruparam a 

ferramenta 5S como “práticas e métodos”, juntamente com as ferramentas 

brainstorming e PDCA, que nesse estudo estão alocadas nas classes C3 e C2, 

respectivamente no cenário otimista e C4 e C2 no cenário pessimista. 

 Na classe C2, foram agrupadas as ferramentas de planejamento: DOE; QFD; 

PDCA; FMEA; Poka Yoke; Custos da qualidade; Benchmarking; 5W1H – 5W2H, 

GUT. Essa classificação permanece inalterada nos cenários otimista e pessimista, 

correspondendo às ferramentas que requerem uma análise mais aprofundada, servindo 

como parâmetro para planejamento. 

Na classe C3, foram agrupadas as ferramentas de controle, sendo: cartas de 

controle, fluxograma, análise de capacidade e check list. A ferramenta brainstorming, 

foi alocada nessa classe, no cenário otimista, por conta da pontuação elevada que 

recebeu por parte dos decisores nos critérios: tipo de atividade (g6), devido à 

abrangência do seu uso e quantidade de usuários (g8), relacionada a quantidade de 

pessoas que podem participar da utilização da ferramenta.  No cenário pessimista, essa 

ferramenta foi alocada na classe C4 (básicas).  

Conforme exposto anteriormente, as ferramentas da qualidade que não estão 

alocadas nas classes básicas e gerenciais, são classificadas na literatura como outras 

técnicas/ferramentas. Com isso, verificou-se que o modelo está consistente com a 

literatura, pois as ferramentas tratadas nesse modelo nas classes C2 (planejamento) e C3 

(controle), estão alocadas nas classificações de “outras” na literatura, considerando as 

exceções já detalhadas (DALE E McQUATER; 1998; DALE, 2003; MELO, 2009). 

Destaca-se a divergência do modelo em relação a literatura conforme 

classificação de Ishikawa (1976), Vieira (1997); Dale e Shaw (1999); Montgomery 

(2005); Carpinetti (2010); Fonseca, Lima e Silva (2015), para a classificação da 

ferramenta carta de controle. Para esses autores, essa ferramenta está alocada como uma 

ferramenta básica e nesse modelo classificou-se como ferramenta de controle (classe 

C3), devido a percepção dos decisores, especialmente para o critério g1, que recebeu 

uma pontuação elevada, sendo esse critério, o terceiro com maior peso. 

Na classe C4, apresentou-se as ferramentas básicas: diagrama de Pareto, 

diagrama de causa e efeito, diagrama de dispersão, histograma, folha de verificação, 
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estratificação, brainstorming e 5S. No cenário pessimista as ferramentas brainstorming 

e 5S foram alocadas na classe das ferramentas básicas, pois atenderam aos requisitos 

dessa classe para a maioria dos critérios definidos nesse modelo. 

Ao comparar o resultado do modelo proposto das ferramentas alocadas na classe 

C4 (básicas) com a classificação de Ishikawa (1976) que determina as sete ferramentas 

básicas da qualidade, foram verificadas algumas divergências comparando-se as 

classificações. O modelo proposto agregou as ferramentas 5S e brainstorming (no 

cenário otimista) e retirou a carta de controle do rol das ferramentas básicas, em virtude 

da avaliação do decisores. 

No Quadro 39, apresentou-se o perfil de comparação entre as alternativas 

(ferramentas da qualidade), no qual foram evidenciadas as situações de 

incomparabilidade (R), preferência (>), não-preferência (<) e indiferença (I), na 

comparação resultante da aplicação do método ELECTRE TRI. 

 

Quadro 39 - Comparação entre alternativas (continua)  

Alternativas C3 C2 C1 

D. Par < < < 

D. Ish < < < 

D.Dis < < < 

Hist < < < 

C.Con > < < 

F.Ver < < < 

Estrat < < < 

D.Afin > > > 

D.Rel > > > 

D.Arv > > > 

D.Mat > > > 

Dad.Mat > > > 

PDPC > > > 

D. Seta > > > 

Brains R < < 

DOE > > < 

Fluxo > < < 

A.Capac > < < 

C.List > < < 

QFD > > < 

PDCA > I < 

FMEA > > < 

P.Yoke > > < 

CoQ > > < 

Bench > I < 

5W1-2H > > < 

5S R R R 

GUT > > < 

Fonte: Autoria própria 
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 No Quadro 40, apresentou-se a estatística dos resultados obtidos na aplicação do 

ELECTRE TRI, indicando qual o percentual de ferramentas da qualidade alocadas em 

cada classe, conforme o resultado do modelo proposto. 

 

 

Quadro 40. Estatística dos resultados 

Classes Atribuição Pessimista Atribuição Otimista 

C1 25% (7 de 28) 29% (8 de 28) 

C2 32% (9 de 28) 32% (9 de 28) 

C3 14% (4 de 28) 18% (5 de 28) 

C4 29% (8 de 28) 21% (6 de 28) 

Fonte: autoria própria 

De acordo com o modelo proposto, percebeu-se que as ferramentas da qualidade 

foram alocadas de forma uniforme entre as classes e entre os cenários otimista e 

pessimista, pois as ferramentas que divergiram na classificação entre os cenários foram 

o 5S, brainstorming e cartas de controle. O procedimento pessimista foi adotado como 

resultado desse estudo, pois foram poucas as alternativas que apresentaram 

incomparabilidade neste procedimento e o resultado final correspondeu às diretrizes 

estabelecidas pelos decisores. 

Após a inserção da alternativa “problema” (a29) no modelo estabelecido, 

verificou-se que a alternativa foi alocada na classe C2, correspondente às ferramentas de 

planejamento, ou seja, aquelas que têm características como: planejar as tarefas, 

verificar os impactos subsequentes, otimizar o processo, prevenir perdas e falhas, buscar 

melhores práticas, melhorar o desempenho, atender as necessidades, promover ações 

corretivas. O resultado da aplicação do método está apresentado no Quadro 41. 

 

Quadro 41 - Resultado da aplicação do modelo (continua) 

Classes Descrição Cenário Pessimista Cenário Otimista 

C1 Avançadas 

Diagrama de afinidade 

Diagrama de relações 

Diagrama de árvore 

Diagrama de matriz 

Dados de matriz 

PDPC 

Diagrama de seta 

Diagrama de afinidade 

Diagrama de relações 

Diagrama de árvore 

Diagrama de matriz 

Dados de matriz 

PDPC 

Diagrama de seta 

5S 

C2 Planejamento 

PROBLEMA 

DOE 

QFD 

PDCA 

FMEA 

Poka Yoke 

Custos da qualidade 

Benchmarking 

5W1H – 5W2H 

GUT 

PROBLEMA 

DOE 

QFD 

PDCA 

FMEA 

Poka Yoke 

Custos da qualidade 

Benchmarking 

5W1H – 5W2H 

GUT 
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Quadro 41 - Resultado da aplicação do modelo (conclusão) 

Classes Descrição Cenário Pessimista Cenário Otimista 

C3 Controle 

Cartas de controle 

Fluxograma 

Análise de capacidade 

Check list 

Cartas de controle 

Fluxograma 

Análise de capacidade 

Check list 

Brainstormig 

C4 Básica 

Diagrama de Pareto 

Diagrama de causa e efeito 

Diagrama de dispersão 

Histograma 

Folha de verificação 

Estratificação 

Brainstorming 

5S 

Diagrama de Pareto 

Diagrama de causa e efeito 

Diagrama de dispersão 

Histograma 

Folha de verificação 

Estratificação 

 

Fonte: autoria própria 

 Desta forma, foi possível afirmar que a situação-problema foi alocada na classe 

C2, ou seja, a ferramenta que auxilia na resolução do problema, encontrou-se nessa 

classe, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos decisores para construir o 

modelo. 

Diante desse cenário, de acordo com as características das ferramentas da 

qualidade e do problema, podem-se aplicar ferramentas como DOE, QFD, PDCA, 

benchmarking, para buscar a resolução do problema, por exemplo, indicando que as 

ferramentas mais adequadas para a situação em discussão estão alocadas nessa classe, 

na qual, o problema também foi alocado. 

Analisando as possibilidades de resolução do problema utilizando ferramentas 

não pertencentes a essa classe, pode-se utilizar o diagrama de causa e efeito para 

encontrar as causas do problema e o diagrama de Pareto, para priorizá-las, pois 

conforme Ishikawa (1986) afirmou, 95% dos problemas encontrados podem ser 

solucionados pelas sete ferramentas básicas. No entanto, essas ferramentas atendem 

parcialmente a situação descrita pela empresa, tendo em vista que a mesma busca 

respostas para as causas dessas distorções e aumentar o desempenho do indicador. 

Para resolução do problema apresentado, torna necessário o uso de ferramentas 

mais robustas que permitam a identificação das causas e possiblidade de acompanhar o 

desempenho do indicador. A partir dos resultados da aplicação do modelo, sendo a 

alternativa-problema alocada na classe C2, a empresa optou por utilizar as ferramentas 

5W2H e o ciclo PDCA para resolver o problema do atingimento do indicador. Por meio 

da ferramenta 5W2H, foi possível identificar as causas do problema, sendo essas ligadas 

às perdas no processo produtivo e o tempo de setup das equipamentos.  
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Na sequência, aplicado o ciclo PDCA, na etapa de planejamento, foram 

estabelecidas metas para redução de desperdício no processo produtivo e de tempo de 

setup, alinhadas entre as áreas de produção, qualidade e manutenção. Na fase da 

execução, foi construído um plano de ação detalhando passo a passo o processo de 

execução do planejamento, com as atividades pertinentes para cada agente e seus 

prazos. Até a presente data, a empresa estava cumprindo os prazos do plano de ação e 

monitorando os resultados obtidos com as melhorias implementadas.  

 

 

4.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 

 

Nas seções 4.1 a 4.5, cumpriu-se o objetivo específico “d”, definir os 

componentes para aplicação do modelo, como as alternativas, critérios, pesos dos 

critérios e classes; etapa na qual foram definidos os componentes listados para aplicação 

do modelo. 

Na seção 4.6, o objetivo específico “e”, aplicar o método multicritério 

ELECTRE TRI para alocar as ferramentas da qualidade em classes, a fim de agrupá-las 

em características comuns; foi atingido, correspondendo a etapa de aplicação do método 

ELECTRE TRI para alocar as ferramentas em classes, para contribuir com a utilização 

daquela mais indicada para a resolução do problema. 

Ainda na seção 4.6, o objetivo específico “f” foi atingido; realizar a aplicação do 

modelo em um cenário empresarial a fim de testar a funcionalidade do mesmo; onde 

buscou-se validar o modelo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização correta das ferramentas da qualidade permite às empresas vários 

benefícios, tais como: planejar o desenvolvimento de produtos, processos e diminuir os 

desperdícios, seja de material ou de tempo, além de possibilitar aos gestores uma visão 

sistêmica da organização.  

Para que o uso de uma ferramenta da qualidade tenha efetividade torna-se 

necessário conhecer a ferramenta e o problema em questão e, como a maioria das 

aplicações envolve múltiplos critérios, a abordagem multicritério apresenta vantagens 

para uma tomada de decisão assertiva, especialmente utilizando o método ELECTRE 

TRI para classificar as ferramentas da qualidade quando se necessita resolver problemas 

que envolvem múltiplos interesses ou análises sob os vários pontos de vista. 

O presente estudo buscou atender ao objetivo geral desenvolver um modelo 

multicritério para classificar as ferramentas da qualidade com os problemas de 

qualidade a fim de orientar decisões gerenciais. Assim, o estudo buscou propor um 

modelo multicritério de decisão para alocar em classes as ferramentas da qualidade mais 

apropriadas para a resolução de determinado problema, considerando as características 

da ferramenta e do problema, buscando reconhecer qual a melhor ferramenta a ser 

utilizada para um determinado contexto.  

Para contribuir com a utilização adequada das ferramentas da qualidade aliado à 

aplicação da análise multicritério, essa pesquisa resgatou os conhecimentos sobre as 

mesmas na literatura, bem como sobre os critérios que definem a utilização de 

determinadas ferramentas. Inicialmente, foram abordados os conceitos sobre a gestão da 

qualidade total e características das ferramentas da qualidade, para contribuir com o 

embasamento teórico necessário ao trabalho, apresentado no Quadro 2, seção 2.1.2.  

Nessa etapa foi atingido o objetivo específico”a”, “relacionar as ferramentas da 

qualidade alinhadas aos conceitos da TQM, destacando suas características principais”. 

Conforme exposto no item 2.3 e 2.4 desse estudo, alguns autores realizaram a 

classificação das ferramentas da qualidade utilizando-se de diversos conceitos e alguns 

estudos foram citados, relacionando às ferramentas da qualidade e métodos 

multicritério, aplicados à avaliação e tomada de decisão. Diante disso, o presente estudo 

também propõe uma abordagem de classificação das ferramentas da qualidade, 

realizando essa tarefa por meio de um método multicritério, porém por meio de um 
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modelo que agrupa tais ferramentas integrando essas características com as 

características dos problemas que podem ser resolvidos com o uso das mesmas, para 

indicar qual a ferramenta mais apropriada para cada caso. 

Na sequência foram identificados estudos na literatura, que buscaram classificar 

as ferramentas da qualidade, com base em critérios, os quais mostraram-se abrangentes 

e, na sua maioria, subjetivos, sendo listados no Quadro 9 da seção 2.3. As classificações 

resultantes desses critérios nos trabalhos localizados na literatura, usualmente, foram 

dispostas em três classes: básicas, gerenciais e outras. Ao longo das seções 2.3 e 2.4 

foram atingidos os objetivos específicos “b” e “c”; “apontar, por meio da pesquisa 

literária, os critérios e métodos utilizados para a classificação das ferramentas da 

qualidade, apresentando os estudos correlatos”; e, “relacionar as características dos 

problemas que podem ser resolvidos com as ferramentas da qualidade”. 

Os trabalhos apresentados no Quadro 11, na seção 2.4, foram evidenciados 

alguns estudos correlatos que demonstram a versatilidade do uso das ferramentas da 

qualidade e métodos multicritério, quando usados de forma integrada. Verificou-se que 

nesses trabalhos, a integração resultante foi aplicada para avaliação de cenários, 

implementação de sistemas de gestão e tomada de decisão. 

Para contribuir com o referencial teórico, foram abordados de forma breve 

alguns conceitos sobre os métodos de apoio à tomada de decisão multicritério, 

destacando-se os métodos da família ELECTRE. Devido a problemática desse estudo, 

foi aprofundada a abordagem sobre os métodos multicritério ELECTRE TRI e AHP, 

aplicados nesse estudo. 

Nas seções 4.1 a 4.5, foram definidos os componentes para aplicação do modelo, 

as alternativas, critérios, pesos dos critérios e classes; cumprindo-se o objetivo 

específico “d”, “definir os componentes para aplicação do modelo, como as alternativas, 

critérios, pesos dos critérios e classes”. A partir desse levantamento os decisores 

construíram a matriz de avaliação para posteriormente inserir os dados no software 

ELECTRE TRI 2.0a para obter os resultados, de acordo com a modelagem estabelecida. 

Na seção 4.6, o objetivo específico “e”, “aplicar o método multicritério 

ELECTRE TRI para alocar as ferramentas da qualidade em classes, a fim de agrupá-las 

em características comuns”; foi cumprido com a aplicação do modelo. Nessa mesma 

seção, o objetivo específico “f” foi atingido; “realizar a aplicação do modelo em um 

cenário empresarial a fim de testar a funcionalidade do mesmo”; quando o modelo foi 

aplicado numa situação-problema em um contexto real.  
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A partir dessa aplicação, verificou-se que o modelo permitiu indicar para a 

situação em questão, um conjunto de alternativas viáveis para a resolução do mesmo, 

alocando o problema para a classe que continha as ferramentas mais indicadas. Diante 

disso, a empresa optou por utilizar as ferramentas 5W2H para identificar as causas e o 

ciclo PDCA para o acompanhamento da resolução. 

Diante do exposto, verificou-se diversas formas de classificar as ferramentas da 

qualidade, porém nos estudos do período de 1990 a 2017, não foi localizado nenhum 

estudo que utilizasse métodos multicritério para auxiliar na classificação das 

ferramentas da qualidade, resultando na lacuna de pesquisa do presente trabalho. Desta 

forma, buscou-se apresentar uma abordagem diferenciada para a classificação das 

ferramentas da qualidade, utilizando método multicritério para agrupá-las em classes de 

acordo com as características das ferramentas e dos problemas. 

O modelo mostrou-se coerente com as expectativas dos decisores, considerando 

as alternativas, critérios e preferências estabelecidas pelos mesmos. Nesse contexto, 

considera-se que os objetivos do trabalho foram atingidos, com o desenvolvimento de 

um modelo estruturado para classificação das ferramentas da qualidade por meio do uso 

da abordagem multicritério. 

Conforme exposto anteriormente, a contribuição desse estudo para os demais 

pesquisadores está no desenvolvimento de um modelo multicritério para classificar as 

ferramentas da qualidade em classes, considerando a avaliação de critérios subjetivos, o 

que torna o contexto da análise mais complexo, pois parte da premissa que o resultado 

do modelo é oriundo das preferências de decisores, diante de múltiplos critérios.  

Para o meio acadêmico, conforme mencionado, a contribuição desse estudo 

buscou promover a revisão das características das principais ferramentas da qualidade 

ligadas a TQM e levantamento dos critérios que envolvem a classificação/ordenação 

dessas ferramentas oriundos do levantamento bibliográfico, bem como, apresentam-se 

alguns estudos que envolvem ferramentas da qualidade e métodos multicritério 

utilizados conjuntamente para avaliar cenários. 

As vantagens do modelo consistem na facilidade do uso dos elementos 

(comparação das alternativas em relação aos critérios), no processo de tomada de 

decisão de maneira formal e sistematizada, considerando não somente a experiência do 

decisor, mas os fatores que podem ser avaliados de forma objetiva, permitindo decisões 

consistentes. Vale salientar que, como afirmam Gomes, Araya e Carignano (2004) e 

Trojan, Marçal e Baran (2012), embora os métodos multicritério não apresentem a 



1) 115 
 

 

solução ideal, os mesmos podem apontar a alternativa mais coerente para o contexto em 

análise, de acordo com as percepções do decisores, cuja imprecisão da opinião pode ser 

minimizada por meio da definição dos limiares de preferência, indiferença e veto. 

 As limitações do modelo, referem-se a aplicação numérica, a qual não pode ser 

generalizada devido aos dados obtidos na revisão da literatura e percepção dos decisores 

para a construção do modelo atual, podem não representar adequadamente a realidade 

para todos os segmentos. Por isso, por se tratar de um modelo abrangente, o mesmo 

pode ser adaptado a outros contextos, porém torna-se necessários alterar os parâmetros 

estabelecidos para o modelo.  

De forma geral, o modelo atendeu as expectativas dos decisores, buscou 

contribuir de maneira prática e teórica para os temas referentes as ferramentas da 

qualidade e métodos multicritério, atingindo os objetivos propostos. Com isso, 

verificou-se que o modelo auxiliou os decisores na determinação da classe, na qual 

estavam a(s) ferramenta(s) adequada(s) para resolução da situação-problema 

apresentada, contribuindo para a tomada de decisão gerencial e estratégica da 

organização.  

 

 

5.1 SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS  

 

O modelo apresentado nesse estudo pode ser aprimorado na proporção em que 

for empregado em aplicações similares, para atribuir visões distintas para aceitabilidade 

do mesmo.  

Além disso, como o trabalho está limitado às ferramentas da qualidade ligadas a 

TQM, como sugestão para trabalhos futuros, pode-se ampliar o universo das 

ferramentas da qualidade, inserindo-as como novas alternativas ao modelo atual. 

Pode-se também, aprimorar e ampliar o estudo sobre os critérios avaliados, bem 

como, o peso definido para cada critério. Por fim, sugere-se que as preferências dos 

decisores sejam avaliadas individualmente, pois nesse estudo, as opiniões foram 

avaliadas em conjunto, tanto para atribuir o peso dos critérios, quanto para compor a 

matriz de avaliação. 
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APÊNDICE - Utilização Software ELECTRE TRI 2.0a 

 

O software ELECTRE TRI versão 2.0a foi desenvolvido pela LAMSADE 

(Universidade de Paris-Dauphine, França) e o Instituto de Ciências da Computação 

(Universidade de Poznan de Tecnologia, Polônia), em linguagem de programação C ++, 

sendo executado no Microsoft Windows 3.1, 95, 98, NT. 

As informações são inseridas no programa, como alternativas, critérios, classes, 

pesos, perfis e limiares, a partir disso, são gerados os resultados, permitindo a 

comparação entre os cenários otimista e pessimista, a alocação nas classes, a 

comparação de alternativas entre os perfis etc. O download do software pode ser 

realizado no link: http://www.lamsade.dauphine.fr/~mayag/links.html. O manual do 

software é disponibilizado no link: 

http://www.lamsade.dauphine.fr/mcda/biblio/PDF/mous3docl99.pdf  

  Ao entrar no software foi escolhido um novo projeto e inserido os critérios.  

 
 

Figura 1– Visualização janela de critérios  

 

 Na sequência, foram atribuídos os respectivos pesos, pontuação para alternativas 

e indicação da direção da preferência, se crescente ou decrescente: 

 

http://www.lamsade.dauphine.fr/~mayag/links.html
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Figura 2 – Performance dos critérios – pesos, preferência  

 

 
 

Figura 3 – Performance dos critérios – pontuação alternativas 

 

Foram inseridas as classes, indicando os limites das mesmas para cada um dos 

critérios: 
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Figura 4 – Definição das classes 

 

Figura 5 – Limites entre as classes 

Na etapa da inserção dos dados das classes foram indicados os limites de 

preferência e indiferença em relação aos critérios: 
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Figura 6 – Inserção dos limites de preferência e indiferença 

Por fim, foram inseridas as alternativas, indicando a pontuação de acordo com os 

critérios: 

 
 

Figura 7 – Inserção das alternativas 
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Figura 8 – Pontuação das alternativas 

 Como resultados apresentados pelo software, é possível alocar as alternativas 

por classes: 

 

Figura 9 – Alocação por classes 
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Figura 10 – Alocação por classes 

 

 

Figura 11 – Alocação por classes 

 

É possível alocar por alternativas nos cenários otimista e pessimista: 
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Figura 12 – Alocação por alternativas 

 

 O software disponibiliza a comparação por perfis: 
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Figura 13 – Comparação por perfis 

 

Figura 14 – Estatísticas das classes 

 


