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Resumo: A administração pública busca cada vez mais proporcionar à gestão pública
condições que possibilite que ela proceda de maneira adequada com relação ao dispêndio
dos recursos públicos disponíveis. A partir disso é fundamental que a gestão dos órgãos
públicos estabeleça mecanismos que conceda ao administrador público condições de
executar suas atividades com eficiência. O uso de métodos, princípios e ferramentas da
qualidade no controle das atividades públicas é a melhor alternativa para se alcançar
esses resultados. . O objetivo dessa pesquisa é mostrar como os princípios da Qualidade
total, assim como suas ferramentas e o uso do Método de Análise e Solução de Problemas
(MASP) pode proporcionar maior eficiência na formatação e na avaliação das atividades
e dos processos de execução orçamentária e financeira da instituição pública federal
analisada. Desta forma, foi possível aplicar algumas das ferramentas apresentadas nesse
trabalho, corroborando com os ganhos de eficiência propostos pela revisão bibliográfica
apresentada.

Palavras-chaves: Qualidade total, Ferramentas da qualidade, Método de Análise e
Solução de Problemas, Gestão Pública.
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1. INTRODUÇÃO
As organizações públicas vêm se adaptando cada dia mais ao aumento das exigências
por parte da sociedade pela maior consciência a respeito do destino dado aos recursos
provenientes dos impostos pagos. A relação entre o montante pago e o retorno do mesmo em
serviços públicos se torna cada dia mais crucial para que não se perca o equilíbrio social.
A partir dessa premissa, pode-se dizer que o maior desafio do administrador público
não é de ordem econômica ou social, mas gerencial. Quanto mais escassos forem os recursos
e maiores as demandas sociais, maior a capacidade da gestão será exigida.
Os processos devem ser analisados e, assim, identificados seus pontos de melhoria
para que possa ser desenvolvido continuamente proporcionando maior qualidade aos
resultados alcançados. É necessário desenvolver mecanismos de controle e definir ações para
solução e prevenção de não conformidades. O uso de ferramentas de qualidade adequadas
serve para aumentar a confiabilidade dos mesmos. O Modelo de Análise e Solução de
Problemas (MASP) foi proposto nessa pesquisa como uma forma de construir uma
racionalização, assim como uma forma de identificar os pontos de melhoria dos processos em
análise dentro das organizações.
Desta forma, tem-se como problemática dessa pesquisa a abordagem do Modelo de
Análise e Solução de Problema (MASP) como uma alternativa para proporcionar uma maior
eficiência aos processos de execução orçamentária e financeira na administração pública.
A delimitação da pesquisa é de suma importância um maior aprofundamento dando
maior efetividade ao mesmo. Isto posto, a pesquisa se aterá às atividades ligadas ao processo
de execução orçamentária e financeira de uma Instituição de Ensino Superior situada no
estado do Rio de Janeiro no período de janeiro a dezembro de 2013.

2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1. EVOLUÇÃO DA QUALIDADE
A primeira fase da gestão da qualidade foi a Inspeção, aparecendo com os
fundamentos da Administração Científica de Taylor no início do século XX. Nesta era, a
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inspeção verificava a qualidade ao final da produção e os produtos fora dos padrões
estabelecidos eram descartados sem avaliação das causas. (MARTINS, 2003).
A segunda foi a fase do Controle Estatístico da Qualidade, onde se desenvolveram
diversas ferramentas estatísticas para o controle da variabilidade dos resultados dos processos,
tornando a produção mais eficiente e reduzindo o desperdício. (BROCKA; BROCKA, 1994)
A terceira fase, da Garantia da Qualidade, recebeu contribuição, além da estatística,
de conceitos de habilidades e técnicas gerenciais. Quatro movimentos fizeram parte desta era
(MARTINS, 2003):
- a quantificação dos custos da qualidade;
- o controle total da qualidade;
- as técnicas de confiabilidade;
- o programa zero defeitos.
A quantificação dos custos divide-se em quatro categorias:
- de prevenção;
- de avaliação;
- das falhas internas;
- das falhas externas.
Por fim, a quarta fase, a da Gestão da Qualidade Total, que engloba as três anteriores,
traz, porém, como foco, o cliente; o foco da qualidade se desloca para a gestão estratégica das
organizações, onde todos são responsáveis pela qualidade.
A figura a seguir resume estas quatro fases (BARRETO, 2000):

Figura 1: Evolução do conceito da Qualidade no tempo
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Fonte: Barreto

2.2. FERRAMENTAS DA QUALIDADE
A implantação efetiva da Qualidade só foi possível após o desenvolvimento de
técnicas de simples utilização e obtenção de resultados, demonstrando que a Qualidade podia
ser analisada na prática (TOLEDO, 2014).
A gestão da qualidade busca padronizar os processos e visa à garantia da qualidade
de produtos e serviços. Segundo (TOLEDO, 2014), as empresas precisam adotar um sistema
que foque na qualidade em suas decisões de forma que seja possível alcançar e manter a
qualidade de seus processos, produtos e serviços.
As técnicas de qualidade evoluíram nos últimos anos. São de simples compreensão,
fácil manipulação e produzem resultados bastante compensadores (TOLEDO, 2014).
São várias as ferramentas da qualidade. Dentre outras, existem as:
- Direcionadas para a geração de ideias e soluções;
- Utilizadas para controle e melhoria do desempenho;
- Voltadas para mudanças comportamentais;
- Ferramentas voltadas à priorização e definição de ordem de importância das causas de
determinado problema.
As

ferramentas

da

qualidade

estão

relacionadas

ao

desenvolvimento,

a

implementação, o monitoramento e a melhoria dos preceitos da qualidade nas organizações.
Os programas e ferramentas da qualidade representam importantes e necessários instrumentos
para que os sistemas de gestão da qualidade atinjam níveis máximos de eficiência e eficácia
(BAMFORD; GREATBANKS, 2005)
As ferramentas da qualidade são aprimoradas para facilitar a aplicação e utilização
da gestão da qualidade nas empresas; dessa forma, elas se tornam imprescindíveis para o
sistema de gestão da qualidade obter o sucesso anunciado na literatura científica (ANDRADE,
2003).
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Introduzido por Deming no Japão, o ciclo PDCA é considerado o marco zero da
história da qualidade no Japão. Em 1951. As letras PDCA significam, respectivamente, as
iniciais de Planejar (Plan), Executar (Do), Controlar (Check) e Agir (Action). Também
conhecido como ciclo de gerenciamento da Qualidade é um processo que coordena planos,
ações, percepções e ajustes (CAMPOS, 2004).

Segundo apresentado por Andrade (2003), as etapas dessa ferramenta são:
P – PLANEJAR
São definidos os objetivos e metas a serem alcançados. Feito isto, os métodos são
desenvolvidos, sendo eles os caminhos para o atendimento dos objetivos e metas. A meta
poderá ser o requisito do usuário ou uma característica básica do produto ou serviço. Quanto
ao método, serão os procedimentos críticos e orientações técnicas de trabalho.
D – EXECUTAR
É onde acontece o treinamento do plano a ser executado. A partir daí, inicia-se a
implementação do plano. Quando a equipe participa da fase de planejamento, o aprendizado é
instantâneo. Não se implementa um método sem que a equipe tenha todo o entendimento
sobre o assunto.
C – CONTROLAR
É o momento de verificação do cumprimento do plano conforme o planejado. É
importante considerar fatos e dados, gerando confiabilidade no que está sendo feito. Esta
checagem se dará por planilhas de controle, gráficos, auditorias, etc. A diferença entre o
planejamento e o realizado recebe o nome de problema.
A – AGIR (AÇÃO CORRETIVA/MELHORIA)
Esta etapa é a mais importante. Sem correção de rumo um plano não atingirá seu
objetivo final. Deve-se atuar nas causas dos problemas para se atingir o que foi planejado. A
flexibilidade dos processos para adaptações ao longo do percurso é fundamental para a
implementação dos ajustes necessários (CAMPOS, 2004).
Figura 2 – Ciclo PDCA
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Fonte: Campos (2004)

O benchmarking é um processo que busca boas práticas dentro e fora da organização.
Pode ser visto como um modelo comparativo, onde o desempenho da organização é
comparado com o de outra (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 2002, p.165). É um processo
contínuo e sistemático para avaliar produtos, serviços e processos em organizações que são
reconhecidas como as de melhores práticas com a finalidade de servir de referência para
organizações menos avançadas (KHANNA, 2009).
Segundo Camp (1998), existem três tipos de benchmarking:
- Interno: que busca as melhores práticas dentro da própria organização;
- Competitivo/Funcional: que pode ser entendido como a busca pelas melhores práticas em
outras organizações;
- Genérico: que compara estratégias, operações e atividades com outras organizações de
qualquer ramo de atividade.
O fluxograma é uma representação gráfica que mostra todas as atividades de um
processo. Apresenta excelente visão do todo e se torna extremamente útil para verificar como
os vários passos do processo estão relacionados entre si. Representa as atividades do
processos em sequência demonstrando o fluxo dessas ações e permitindo a identificação de
problemas e sua origem (HAGEMEYER; GERSHENSON; JOHNSON, 2006).
É um tipo de diagrama que pode ser entendido como uma representação esquemática de um
processo. Na prática, compreende a documentação dos passos necessários para a execução de
um processo qualquer ((HAGEMEYER; GERSHENSON; JOHNSON, 2006).
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O objetivo do fluxograma e sua importância estão no fato de constituir o mais
poderoso instrumento para simplificação e racionalização do trabalho, permitindo um estudo
acurado dos métodos, processos de trabalho e rotinas (HAGEMEYER; GERSHENSON;
JOHNSON, 2006).
Segundo Lacomb, Heilborn (2003), o fluxograma auxilia o trabalho de organização
da seguinte maneira:
- Permitindo compreender ou estabelecer, com clareza e facilidade, as relações entre as
unidades simples ou complexas de trabalho;
- Possibilitando identificar, na organização em estudo, as relações que possam ser eliminadas
ou devem ser alteradas;
- Estabelecendo, nos dois casos acima, a identificação das fases de execução mais bem
situadas no outro ponto do fluxo de trabalho.
O Brainstorming tem o objetivo de gerar ideias rompendo com eventuais paradigmas
e bloqueios existentes. É uma ferramenta que acontece em grupos onde indivíduos emitem
ideias de forma livre, em quantidade, sem críticas e no menor espaço de tempo possível
(BAMFORD; GREATBANKS, 2005).
O brainstorming pode ser elaborado de forma estruturada, com todos os
participantes tendo possibilidade de opinar, em sequência. Outra forma é executá-lo de forma
não estruturada, isto é, os participantes se manifestam de acordo com a quantidade de ideias
que lhe surgem, sem preferência de ordem dos participantes (TOLEDO, 2014).
A folha de verificação é uma ferramenta em forma de formulário planejado no qual
os dados coletados são preenchidos de forma fácil e resumida. Registram os dados dos itens a
serem verificados e permitem uma rápida percepção da situação, ajudando a elucidar dúvidas
e confusões (TOLEDO, 2014).
Toledo (2014) apresenta algumas aplicações desta ferramenta:
- Prevenção;
- Distribuição do processo de produção;
- Verificação de itens defeituosos;
- Localização de defeito;
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- Causas de defeitos.
- Prevenção:
O Diagrama de Ishikawa é uma ferramenta usada para explicar como vários fatores
podem estar relacionados. Representa graficamente a correlação de informações por
semelhança por seis eixos principais (método, material, máquinas, meio ambiente, mão de
obra e medição), possibilitando a identificação das possíveis causas de um problema, ou
efeito, de forma específica e direcionada (IVANOVIC; MAJSTOROVIC, 2005).
Também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou Diagrama Espinha de
Peixe esta ferramenta mostra as origens do problema e indo ao encontro de suas causas reais,
e não aquelas que apenas aparentam ser óbvias, pois essas, na maioria das vezes, são apenas
consequências de causas anteriores (MIGUEL, 2006).
O problema (efeito) é elaborado de forma a indicar os primeiros pontos anotados e,
posterior a isso, buscando identificar as causas dos mesmos listando-os por categorias,
chamadas de 6 M's: Máquina, Método, Mão de obra, Material, Meio Ambiente e Medida.
(MIGUEL, 2006).

Figura 3 – Diagrama de Ishikawa

Fonte: Miguel (2006)

O Diagrama de Pareto é uma ferramenta gráfica e estatística que relaciona e
identifica os dados de acordo com as prioridades, como pela decrescente ordem de frequência
(CHILESHE, 2007).
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Também conhecido como diagrama 80-20, remete ao fato de propor que 20% das
causas são responsáveis por 80% dos problemas apontados. Para facilitar tal identificação,
desenha-se o gráfico de frequência acumulada (AVELAR, 2015).
O Diagrama de Dispersão mostra o que acontece com uma variável quando a outra
muda para se ter a percepção de possíveis relações de causa e efeito. Um Gráfico XY é criado
a partir de base histórica de dados de um mesmo processo para se apurar o coeficiente de
correlação entre as variáveis (CUNHA, 2001).

A interpretação do coeficiente é feita da seguinte forma:
-1 – maior correlação negativa;
0 – sem correlação;
1 – maior correlação positiva.

Figura 4 - Interpretação do Diagrama de Dispersão

Fonte: Cunha (2001)
O plano de ação 5w2h é uma ferramenta utilizada para auxiliar na estruturação de
planos de ação a partir de questões-chave (O quê? Quem? Quando? Onde? Por quê? e Como?
E Quanto?) (LIN; LUH, 2009).
Esta ferramenta permite considerar cuidadosamente todas as tarefas para execução de
forma objetiva, assegurando sua implementação de forma organizada (LIN; LUH, 2009).

2.3. MÉTODO DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS – MASP
Para essa metodologia, problema é definido como o resultado não desejado de um
processo, trabalho ou atividade. (KUME, 1993).
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A base das decisões na gestão pela qualidade são factuais, e um plano, resultado de
um processo de planejamento, ajuda a evidenciar fatos (KUME, 1993).
Seguindo o modelo da ferramenta de qualidade PDCA, as etapas se apresentam da seguinte
forma:
I) Planejar (P): P1: identificação do problema; P2: observação do problema; P3: identificação
e análise das causas; P4: elaboração do plano de ação para bloqueio das causas.
II) Executar (D): D5: execução dos planos de ação.
III) Verificar (C): C6: verificação da eficácia do bloqueio.
IV) Agir (A): A7: estabelecer o novo padrão de operação; A8: relatório de conclusão.
Na fase I (planejar) identifica-se o problema, realiza-se o levantamento das possíveis
causas que ocorrem para os efeitos não desejáveis, são identificadas as causas principais e são
elaboradas propostas para o bloqueio das causas principais (FERREIRA, 2005).
Na fase II (executar), os responsáveis pela tarefa executam o panejado. O grupo é
responsável pela implementação das ações. Os resultados são registrados, inclusive os
desfavoráveis. Também é nessa fase onde o treinamento da equipe acontece mostrando a
relevância das mudanças propostas facilitando, assim, a adesão as novas propostas reduzindo
barreiras naturais às mudanças (FERREIRA, 2005).
Na fase III (verificar), o controle é necessário para avaliação das ações
implementadas na geração dos resultados esperados. Isso se dá comparando-se dados
anteriores com os obtidos a partir das ações implementadas. Normalmente os gráficos de
tendência, histogramas e análise de Pareto, são as ferramentas empregadas nessa comparação
(CAMPOS, 2004).
Na fase IV (agir), conhecida também como padronização, se os resultados estiverem
de acordo com o previsto, isso significa que o bloqueio às causas foi feito de forma efetiva e
que elas eram fundamentais. A padronização dos procedimento deve ser estabelecida de modo
a evitar que o problema volte a acontecer (FERREIRA, 2005).

Figura 5 - Fluxo do Modelo de Análise e Solução de Problemas (MASP)
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Fonte: Ferreira (2005)

3. METODOLOGIA
Foram considerados nessa pesquisa os métodos investigação bibliográfica e
documental. A investigação bibliográfica apresentou um universo amplo de referências,
constituído de livros, artigos científicos e trabalhos acadêmicos tais quais dissertações e teses.
Segundo Farias Filho (2009) o objetivo da pesquisa bibliográfica é dar aos
pesquisadores uma sustentável base bibliográfica que permita que todas as ações de pesquisa
sejam consistentes e cientificamente aceitas pela academia e pela indústria.
Para Marconi e Lakatos (2003), o objetivo de pesquisa, a natureza do fenômeno e
questões relativas à investigação do processo definem a escolha da metodologia, através da
relação com o problema de pesquisa.
Segundo Gil (2002), as pesquisas estão classificadas em três grupos, referente a seu
tipo: Descritivas, explicativas e exploratórias. A seguir, apresentam-se os conceitos dos tipos
de pesquisa, segundo os objetivos citados por Gil (2002):
• Pesquisa exploratória: tem como objetivo primordial desenvolver, esclarecer e modificar
conceitos e ideias, com base na formulação do problema ou hipóteses pesquisáveis para
estudos posteriores;
• Pesquisa descritiva: tem como finalidade a descrição das características de determinada
população, ou fenômenos, ou o estabelecimento de relações entre variáveis;
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• Pesquisa explicativa: caracterizada pela preocupação em identificar as causas que
contribuem para a ocorrência do fenômeno.

4. ANÁLISE
4.1. ABORDAGENS
Essa pesquisa se deu com a finalidade de apresentar algumas visões a respeito dos
conceitos e práticas da Qualidade Total nas organizações. Foram analisadas suas
contribuições para o aumento da eficiência dos processos.
Como apresentado por Juran (1990) a Garantia da Qualidade tem seu foco na
aplicação dos métodos no processo e não no produto final. A partir de um controle minucioso
desses processos é que se atinge o melhor uso dos recursos disponíveis e, assim, aumento em
eficiência, eliminando, desta forma, atividades não necessárias.
Barreto (2000) também ressalta que qualquer definição de parâmetro de qualidade do
processo deve estar baseada nos interesses do cliente, deslocando a abordagem da Qualidade
Total para o nível estratégico das organizações, onde, desde a missão da empresa até as
atividades operacionais, está presente a responsabilidade pela qualidade das atividades.
Coutinho (2010) diz que a Qualidade é um conceito aplicado desde processos
pontuais e finais até atividades sistêmicas e estratégicas, definindo o resultado mais vantajoso
para gestão.
A Gestão da Qualidade estabeleceu critérios bem definidos para análise de processos
e uma grande contribuição para isso foi o desenvolvimento das sete ferramentas da qualidade
(BARRETO, 2000).
Essas ferramentas são de simples aplicação e com índice de solução de problemas na
ordem de 95% (BROCKA; BROCKA, 1994).
Campos (2004) lembra que um sistema integra e considera aspectos característicos
da Gestão da Qualidade, para o alcance das metas da alta gestão procurando identificar os
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problemas principais do processo, com o estabelecimento de um método para a solução desses
problemas, envolvendo todos e dando sentido de responsabilidade a cada empregado em sua
atividade.
Destaca a importância do empenho na busca continua pela melhoria dos processos e
a padronização da rotina do trabalho para que não ocorram problemas a partir de causas já
identificadas e resolvidas anteriormente.
Uma das maneiras de se operacionalizar os conceitos e diretrizes apresentados pelos
estudos sobre Gestão da Qualidade se dá pelo Método de Análise e Solução de Problemas
(MASP). O método, segundo aponta Campos (2004), se utiliza da ferramenta da qualidade
PDCA, subdividindo cada processo dessa ferramenta (PLAN, DO, CHCK, ACT) em passos
sucessivamente seguidos para a dissolução de um problema no processo.
Kume (1993) salienta problema como um resultado não desejado de um processo,
trabalho ou atividade. Segundo ele, rodar o PDCA é a forma da gestão pela qualidade
empregar o desenvolvimento da melhoria contínua dos processos.
Os passos definidos no modelo de Campos (2004) são:
- Planejar (P):
P1: identificação do problema;
P2: observação do problema;
P3: identificação e análise das causas;
P4: elaboração do plano de ação para bloqueio das causas.
- Executar (D):
D5: execução dos planos de ação.
- Verificar (C):
C6: verificação da eficácia do bloqueio.
- Agir (A):
A7: estabelecer o novo padrão de operação;
A8: relatório de conclusão.
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4.1. APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS
A análise dos processos de execução orçamentária e financeira da instituição federal
em questão possibilitou a aplicação e a obtenção de alguns resultados que propiciaram
melhores análises das atividades.
No primeiro caso, a aplicação do diagrama de Pareto possibilitou identificar a
preponderância dos principais fornecedores de custeio da instituição (20% dos fornecedores)
quanto ao valor dos contratos (80% do valor total dos contratos). Desta forma, é possível
priorizar as intervenções e diferenciar o relacionamento com os mesmos, devido a essa
condição.
A tabela abaixo apresenta essa disposição.

Tabela 1: Tabela dos principais contratos de fornecedores que compõem as despesas de custeio
mensais, em ordem decrescente.
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No segundo caso foi possível, a partir da aplicação da ferramenta fluxograma,
entender as atividades do processo de conferência e liquidação financeira para propor
melhorias e favorecer a avaliação do desempenho do mesmo.
Figura 6: Fluxograma das atividades de conferência e liquidação financeira
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Outra aplicação de ferramenta é a lista de verificação. No final do processo de
execução financeira é necessário que seja feita uma checagem das atividades realizadas ao
longo de todo o processo. O check list foi a maneira mais eficiente de se fazer tal conferência
pela clareza e agilidade na apresentação do documento.
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Tabela 2: Lista de Verificação (Check list) das rotinas de conformidade de gestão na
execução financeira e orçamentária.
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5. CONCLUSÃO
Foi apurado dentre os principais autores sobre o tema de pesquisa aquilo que é
proposto para que seja alcançada a eficiência dos processos, com a aplicação das ferramentas
e os conceitos da qualidade total.
Com a aplicação das ferramentas foi possível demonstrar, de maneira clara e
objetiva, os detalhes das performances e das etapas das atividades dos processos analisados. A
partir da apresentação dos gráficos de acompanhamento e de desempenho aplicados ao
processo em análise, ficou mais fácil o acompanhamento dos resultados esperados pela
gestão.
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