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RESUMO 

 

O cenário atual do mercado está bastante competitivo, isso fez com que as organizações em 

geral buscassem diferenciais competitivos. A qualidade de produtos e serviços tem papel 

importante nesse cenário, e as organizações sabem disso, por esse motivo têm se preocupado 

em investir em ações de melhoria de processos executados na empresa ou em produtos e 

serviços fornecidos em busca de maior qualidade, porém muitas dessas ações não seriam 

necessárias se as empresas possuíssem uma gestão de projetos com foco em qualidade mais 

eficientes. Esse estudo visa, por meio de pesquisa bibliográfica e estudo de caso, elucidar a 

importância de se ter um processo de gestão continua da qualidade nas instituições financeiras, 

durante a execução de projetos de forma a aumentar sua eficiência e reduzir os impactos negativos 

causado pelas falhas. Sua finalidade é explorar a efeito do gerenciamento de qualidade moderno 

nas instituições financeiras com foco na satisfação do cliente, melhoria contínua e prevenção 

evitando assim retrabalho, custos adicionais e impacto no cliente. 

Palavras-chave: Qualidade; Projetos; Instituições Financeiras, Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 



6 

 

ABSTRACT 

 

The current scenario of the market is very competitive, this has meant that organizations 

generally seek competitive advantages. The quality of products and services has an 

important role in this scenario, and organizations know that, for this reason have been keen 

to invest in actions to improve processes within the company or products and services in 

search of better quality, but many of these actions would not be necessary if companies have 

a project management with a focus on quality more efficient. This study aimed and case 

study, by means of literature, to elucidate the importance of having a continuing process of 

quality management in financial institutions during the implementation of projects to 

increase efficiency and reduce the negative impacts caused by failure. Its purpose is to 

explore the effect of quality management in modern financial institutions with a focus on 

customer satisfaction, continuous improvement and prevention avoiding rework, costs and 

customer impact. 

 

Keywords: Quality; Projects, Financial Institutions, Customer 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O cenário atual do mercado está bastante competitivo, isso fez com que as organizações em 

geral buscassem diferenciais competitivos. A qualidade de produtos e serviços tem papel 

importante nesse cenário e as organizações sabem disso, por esse motivo, têm se preocupado 

em investir em ações de melhoria de seus processos ou em produtos e serviços fornecidos 

em busca de maior qualidade, porém muitas dessas ações não seriam necessárias se as 

empresas possuíssem uma gestão de projetos com foco em qualidade mais eficientes. 

 

Durante os anos 60 e 70, muitas empresas americanas perderam sua liderança em qualidade 

para novos e agressivos concorrentes. As razões para a perda de participação de mercado 

estavam relacionadas principalmente a dois aspectos de qualidade (JURAN, 2001): 

 

1 – Os produtos possuíam características de qualidade que eram percebidas como melhor 

atendendo as necessidades do cliente; 

2 – Os produtos não falhavam em serviço com a mesma freqüência dos demais. 

 

É importante ressaltar que a própria visão da qualidade evoluiu com o passar do tempo. De 

acordo com Paladini (1994), no início a qualidade tinha foco somente em inspeção, nesta 

época o objetivo de qualidade estava voltado para a verificação se materiais, peças e 

componentes, entre outros, estavam de acordo com os padrões pré estabelecidos. Com o 

passar do tempo, a questão não era distinguir a variação, e sim como fazer para separar as 

variações aceitáveis das variações que indicassem problemas que precisavam ser corrigidos, 

essa foi a era do controle estatístico que, evoluiu para outra denominada controle de 

qualidade, nesse período a qualidade passou de um método restrito para um mais 

abrangente, o gerenciamento, nesta fase era comum se quantificar os custos da qualidade. 

Atualmente, surgiram novos métodos de qualidade, que tem como foco a melhoria de 

qualidade e renovação de processos por meio do correto entendimento das necessidades do 

cliente e através do uso de ferramentas de qualidade. 
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Conforme Juran (2001), um dos principais problemas enfrentados pelas empresas é o 

“Planejamento de qualidade feito por amadores”, ou seja, as empresas acabam delegando a 

responsabilidade de planejar / gerir a qualidade aos especialistas em determinados produtos 

ou serviços, porém essas pessoas nem sempre estão capacitadas para garantir uma gestão de 

qualidade eficiente. Algumas empresas tentam lidar com esse problema colocando 

especialistas em qualidade para gerir o projeto o que também é ineficiente já que acaba 

faltando conhecimento do produto ou serviço. 

 

Conforme Juran (2001), uma possível solução para esse tipo de problema seria capacitar os 

especialistas de produtos e serviços em gestão e planejamento de qualidade. 

 

Crosby (1990), também entende que as empresas e colaboradores têm trabalhado nas coisas 

erradas, pois cada um visa sua própria atividade no seio da organização, de acordo com ele 

“a chave para qualidade é fazer com que o pessoal gerencial entenda que eles são o 

problema”. 

 

As afirmações acima mostram importantes falhas no processo de gestão de qualidade e 

reforçam que apesar das empresas estarem investindo fortemente em gestão de qualidade 

esse investimento está sendo empreendido de forma ineficiente. 

 

Crosby (1999) define gerenciamento de qualidade em três princípios absolutos, onde o 

segundo princípio reforça a importância do tema explorado neste estudo e diz que “O 

sistema que gera a qualidade é a prevenção, não a avaliação”. 

 

Alguns exemplos práticos podem tornar tangível essa afirmação, tal como: Quando se está 

em um projeto de criação de um produto ou serviço é importante avaliar as possíveis falhas 

que podem ocorrer e eliminá-las, exemplo: ao se vender uma apólice de seguros é necessário 

garantir que as informações fornecidas no contrato estão corretas. Uma forma de minimizar 

esse erro é criar um processo de conferência imediata evitando a identificação do problema 

em momentos críticos como, por exemplo, quando o cliente precisar efetivamente utilizar o 

seguro. 
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De acordo com a Trilogia de Juran® (JURAN, 2001) a gerência para qualidade é feita 

utilizando os seguintes processos: 

 

1 – Planejamento da qualidade – que estabelece metas de qualidade, determina as 

necessidades do cliente e estabelece controles de processos; 

2- Controle de qualidade – que consiste em avaliar o desempenho real de qualidade, 

comparar as metas com o desempenho real e agir a respeito da diferença; 

3 – Melhoramento da qualidade – esse processo é o meio de elevar o desempenho da 

qualidade. 

 

Considerando o item de controle de qualidade Crosby (1999) afirma que “nada pode dar 

certo o tempo todo e que dessa forma, precisamos aprender como conter os erros tanto 

quanto possível”. 

 

Complementando a afirmação de Crosby (1999), é importante e também deve ser previsto 

que o controle de qualidade durante o planejamento e execução do projeto deve antecipar 

situações em que, no caso de falha, exista um processo eficiente de solução do problema, 

pois também proporcionará maior qualidade ao projeto entregue. 

  

Para que as empresas tenham mecanismos eficientes de controle de qualidade é necessário 

que eles sejam constantemente atualizados, garantindo assim a constante manutenção da 

qualidade. Cabe reforçar, que não basta acompanhar a qualidade no cumprimento de prazos 

e orçamentos é preciso ir além, garantindo a constante busca pela otimização e eficiência 

dos processos executados em um projeto.  

 

Um projeto para ser executado com qualidade deve ser gerido de forma a evitar falhas não 

só na execução, mas principalmente no seu desenho inicial, é preciso avaliar impactos, 

efetuar testes, envolver as partes interessadas e afetadas pelo projeto. Ele deve ser muito 

bem desenhado, pois não existe maneira correta de se fazer algo que foi conceitualmente 

desenhado de forma errada.  
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De acordo com Juran (2001), alguns problemas que podem ser causados pela falta de 

qualidade na gestão de um projeto são: 

 

- Processos ineficientes; 

- clientes insatisfeitos; 

- custos adicionais para correção de falhas. 

 

De acordo com o PMBOK (Project Management Body of Knowledge, 2008) gerenciar a 

qualidade de um projeto contempla as atividades e também processos da organização 

executora que definem as políticas de qualidade, as finalidades e as responsabilidades de 

modo que o projeto atenda as necessidades para as quais foi empreendido.  

 

É importante desenvolver um sistema adequado de gerenciamento de qualidade. Isso poder 

ser feito por meio da elaboração de políticas e procedimentos com atividades de melhoria 

contínua de processos que devem ser realizadas durante todo o projeto de acordo com a sua 

necessidade, além disso, é importante formar uma equipe capacitada para condução do 

mesmo. 

 

O foco desse estudo é a importância da gestão de qualidade em Instituições Financeiras no 

Brasil. Conforme já citado anteriormente o mercado está cada vez mais competitivo, e isso 

não é diferente no setor bancário. A grande diferença desse setor para os demais é que ele 

oferece produtos/serviços de necessidade essencial, ou seja, o consumidor em muitos dos 

casos não gosta do produto ou serviço prestado, mas necessita dele de alguma forma. Para 

garantir que isso não seja utilizado contra os consumidores alguns órgãos regulamentadores 

com PROCON e BACEN (Banco Central) vêm atuando de forma cada vez mais focada para 

auxiliar o cliente em caso de irregularidades.  

 

Uma das formas utilizadas por esses órgãos regulamentadores é a divulgação de ranking de 

instituições mais reclamadas, no caso do BACEN (Banco Central) o foco é total em 

instituições financeiras enquanto o PROCON avalia diversos segmentos de mercado. 
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Mesmo no segundo caso, onde o ranking contempla os diversos segmentos de mercado as 

instituições financeiras lideram a lista de reclamações (Banco Central, 2010). 

 

Os clientes por sua vez estão cada vez mais familiarizados com esses órgãos e recorrem a 

eles com cada vez mais freqüência, conforme pode ser observado no trecho a seguir 

divulgado no site de notícias R7 em abril de 2010 sobre o volume de reclamações efetuadas 

no BACEN (Banco Central) – “Reclamações contra bancos crescem 89% em dois anos” de 

acordo com o artigo clientes tem encontrado problema em contratação de produtos e 

serviços. 

 

Ao analisar os processos mais reclamados nos órgãos regulamentadores, tais como 

cancelamento de produto, cobrança de tarifas indevidas, entre outros, é possível perceber 

que se trata de problemas típicos de processos mal desenhados, onde um gerente tem 

dificuldade para efetuar o cancelamento de determinado produto, ou dificuldade para inibir a 

cobrança de determinada tarifa. 

 

Considerando essa forte ofensiva dos clientes para solução de problemas ocasionados por 

falhas em processos, e que conta com grande apoio dos órgãos regulamentadores, uma boa 

saída para as instituições financeiras será investir em processos de gestão de qualidade, com 

intuído de minimizar falhas que geram retrabalho aos colaboradores, insatisfação dos 

clientes e causam impacto negativo na imagem das instituições.  

 

Porém, o investimento em processos de gestão de qualidade deve ser focado de forma a 

garantir que novas implantações de processos, produtos e serviços, sejam efetuadas 

considerando regras pré-definidas de controle de qualidade. Esse poderá ser o grande 

diferencial na implantação de um processo de gestão de qualidade, isso porque quando se 

fala de instituições financeiras, estamos falando de grandes conglomerados, com estruturas e 

processos complexos que em muitos casos envolvem diversos setores da instituição, e a 

definição de regras possibilita mais homogeneidade na execução de projetos, afinal, em 

estruturas com o porte das instituições financeiras, qualquer processo de correção de falhas, 

por menor que seja, torna-se complicado e custoso, e em alguns casos esses processos de 
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correção e investimentos em melhoria estão disputando orçamento, prioridade de 

desenvolvimento de TI (Tecnologia da Informação) e disponibilidade de recursos com 

outros projetos que numa visão geral podem trazer receita para as instituições. 

 

Projetos de criação de novos produtos ou serviços desenvolvidos sem foco em 

gerenciamento de qualidade poderão trazer outros problemas e gerar novas necessidades de 

correção, ou seja, tem grande probabilidade de já nascerem com falhas gerando cada vez 

mais necessidade de investimentos desnecessários em correções, o que Frederico (2010), 

define como um dos itens relacionados ao custo da qualidade.  

 

Desta forma, o objetivo desse estudo é elucidar, por meio de pesquisas bibliográficas e 

estudo de caso, a importância de se ter um processo de gestão contínua da qualidade nas 

instituições financeiras durante a execução de projetos, bem como, verificar os métodos de 

gestão de qualidade existentes, a evolução desses métodos e sua aplicabilidade no setor 

financeiro, de forma a aumentar a eficiência dos projetos e reduzir os impactos negativos 

causados pelas falhas. 

 

Esta monografia está dividida em seis capítulos, o primeiro descreva a motivação deste 

estudo, falando sobre o contexto atual e a necessidade de se ter uma eficiente gestão de 

qualidade nos projetos. 

 

O capítulo 2 aborda como a qualidade e seus conceitos evoluíram de acordo com o 

desenvolvimento da sociedade, empresas e das novas necessidades que surgiam com o 

passar do tempo e que mostravam que o modelo existente precisava ser renovado. 

 

O capítulo 3 tem como objetivo descrever os principais conceitos de projetos, gerenciamento 

e planejamento de qualidade e de projetos, bem como destacar algumas das atividades que 

fazem parte das etapas de planejamento, acompanhamento e controle da qualidade. 
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O capítulo 4 tem como objetivo descrever algumas das principais ferramentas de qualidade e 

suas aplicações, bem como os modelos de Melhoria e Serviço de Qualidade total. 

 

O capítulo 5 analisou a utilização da Gestão de Qualidade no setor financeiro por meio de 

um estudo de caso. 

 

O capítulo 6 destaca as principais conclusões do estudo efetuado e que teve como objetivo 

analisar a importância da qualidade no gerenciamento de projetos, dando foco no setor 

financeiro brasileiro.   
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2 A EVOLUÇÃO DA QUALIDADE E SEUS CONCEITOS 

Este capítulo aborda como a qualidade e seus conceitos evoluíram de acordo com o 

desenvolvimento da sociedade, empresas e das novas necessidades que surgiam com o 

passar do tempo e que mostravam que o modelo existente precisava ser renovado. 

 

2.1 O primeiro passo na visão de qualidade e o processo de inspeção 

 

Quando o primeiro “consumidor” comparou dois ou mais produtos de diferentes 

“fornecedores” antes de decidir qual queria foi dado, mesmo que de forma irracional, o 

primeiro passo na visão da qualidade. Isso por que naquele momento o consumidor avaliou 

o que considerou ser o melhor produto. De acordo com o dicionário Michaelis (2000) 

qualidade é a superioridade, excelência de algo, é algo ser excelente, de primeira. No 

momento em que o consumidor escolhe determinado produto ele está decidindo qual 

considerou ter mais qualidade, e essa qualidade foi formada por um conjunto de 

características tangíveis e também intangíveis que foram percebidas por ele. Para Deming 

(1990), a qualidade só pode ser decidida em termos de quem a avalia, ou seja, o cliente. 

 

Segundo Garvin (1992), a relação entre controle de qualidade com as atividades de inspeção 

ocorreu  em 1922, com uma publicação de Radford que possuía o título The control of 

quality in manufacturing, que significa o controle da qualidade na fabricação, nesta obra 

Radford afirma que pela primeira vez a qualidade foi vista como responsabilidade gerencial 

distinta e como função independente.  

 

Porém, a visão da qualidade evoluiu ao longo do tempo, até o início do século XIX a visão 

de qualidade estava focada no processo de inspeção, que tinha o princípio básico de avaliar 

se um produto estava de acordo com padrões pré estabelecido. De acordo com Paladini 

(1995) neste período o objetivo era avaliar a qualidade de produtos e serviços por meio de 

técnicas de inspeção. 
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2.2 A evolução para o Controle Estatístico e Controle da Qualidade 

 

Após o período de inspeção houve uma redefinição do papel dos profissionais de qualidade, 

e de acordo com Garvin (1992), essa mudança foi estimulada pela pesquisa efetuada no Bell 

Telephone Laboratories e essa evolução foi chamada de controle estatístico.  Durante a fase 

do controle estatístico a questão não era somente distinguir a variação e sim separar as 

variações aceitáveis daquelas que indicassem algum problema ou inconformidade, visão que 

evoluiu durante a década de 30 e 40. 

 

Garvin (1992) relata que durante a Segunda Gerra Mundial devido  necessidade de produção 

de armas em larga escala as fábricas necessitavam de métodos estatísticos mais confiáveis, 

considerando o tamanho do novo público com essas necessidades e dada a urgência de 

adesão das empresas a utilização desses métodos  os militares americanos deram 

treinamentos de forma maciça sobre as técnicas estatísticas alem de criarem novos 

procedimentos que fortaleceram o controle da qualidade.  

 

Porém, vale destacar que, segundo Juran (2001) “a conformidade relaciona-se por natureza, 

a padrões e especificações estatísticos, ao passo que a qualidade é um alvo móvel”. Prova de 

que a qualidade é um alvo móvel, a visão de qualidade continuou a evoluir e passou de 

Controle estatístico para visão de “garantia da qualidade”.  

     

2.3 A Garantia da Qualidade 

 

Durante as décadas de 50 e 60 a visão de qualidade passa a ser mais abrangente, avaliando 

questões relacionadas ao custo da qualidade por exemplo.  

 

O custo da Qualidade não é o que se gasta para criar um serviço ou produto de qualidade e 

sim o que se gasta por não criar um serviço ou produto de qualidade, pois assim haverá 
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necessidade de investimento para correções, ou seja, todo custo que deixa de existir por se 

efetuar um projeto com planejamento de qualidade adequado colabora com o custo da 

qualidade (CROSBY,1999). A grande contribuição da etapa de garantia da qualidade foi seu 

processo de transição para a visão de gestão da qualidade, onde foram implementadas novas 

responsabilidades para toda a estrutura organizacional em especial a alta hierarquia.  

 

2.4 A transformação da visão de qualidade no Japão, a gestão de Qualidade Total e o 

programa Seis Sigma  

 

Ao analisar a evolução da qualidade vale destacar, o grande processo de transformação da 

visão da qualidade que ocorreu no Japão. Deming (1990), um dos grandes nomes de 

Qualidade, acompanhou de perto grande parte desse processo de mutação chamado de “o 

milagre do Japão”. 

 

Segundo Deming (1990), antes desse processo de transformação, o Japão era conhecido em 

todo o mundo de forma negativa, seus produtos não possuíam qualidade e eram definidos 

como mal feitos e baratos. Porém, de forma abrupta entre 1950 e 1954, essa imagem mudou 

e a qualidade e confiança nos produtos japoneses deram um salto, iniciando assim a nova era 

econômica.  Essa grande mudança de patamar ocorreu, pois as lideranças se convenceram de 

que a qualidade era vital e que eles eram capazes de empreender essa transformação, a partir 

daí a administração e os operários das fábricas uniram esforços para alcançar a qualidade e 

criar empregos.  

 

Segundo, Silva e Machado (2008), Deming, foi um dos grandes influenciadores desse 

processo, fazendo diversas visitas e palestras no Japão. Com esse foco, na década de 60 os 

japoneses desenvolveram a idéia denominada Controle de qualidade total (CQT), que nos 

anos 80 evoluiu para o Controle da Qualidade em toda a empresa, que tinha como objetivo 

buscar a qualidade de produtos e serviços conforme requisitos dos clientes e utilizando-se 

também da Total Quality Management (Gestão da qualidade Total), que foca na melhoria 

contínua dos processos, porém com maior enfoque para as necessidades do cliente.  
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Em linha com o pensamento de Deming, segundo Pinto, Carvalho, Ho e Flores (2009) a 

empresa americana Motorola no final da década de 80, apresentou um novo programa de 

qualidade denominado Seis Sigma, que é considerado um dos mais recentes programas de 

gestão de qualidade criados e que se baseia em várias características dos modelos anteriores, 

entre eles o controle estatístico, porém é uma metodologia mais abrangente se comparada ao 

modelo estatístico, pois fornece alinhamento estratégico da qualidade com relação aos 

objetivos da empresa. 

 
 
Figura 1: A evolução do conceito de qualidade  

Fonte: Baseado no livro A única coisa que importa de Karl Albrecht, 1997 

 

Garvin (1992) detalha as fases da evolução da visão da qualidade e destaca que os estágios 

da qualidade evoluíram a partir das necessidades do mercado e da criação de novas 

ferramentas de qualidade, conforme ilustração no quando 1. 

 

Quadro 1: Estágios da evolução da qualidade  

Fonte: Baseado no livro Gerenciando a qualidade, Garvin , 1992. 
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Portanto, avaliando a evolução da visão de qualidade e usando o exemplo japonês é possível 

verificar que para toda essa evolução da visão da qualidade ocorrer foi necessário quebrar 

diversos paradigmas, pois padrões antes perfeitos, com o passar do tempo não eram mais 

totalmente eficientes e precisavam evoluir, para isso ocorreu uma fusão de modelos 

anteriores com novas idéias e algumas adequações e foram criados modelos como, por 

exemplo, o Seis Sigma que é aplicado até hoje em diversas empresas. Garvin (1992) 

confirma essa fusão e evolução da qualidade dos modelos ao destacar que praticamente 

todas as abordagens modernas de qualidade foram surgindo aos poucos, por meio de uma 

evolução regular e todas são produtos de diversas descobertas ocorridas há um século.  
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3 GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE QUALIDADE E DE 

PROJETOS  

Esse capítulo tem como objetivo descrever os principais conceitos de projetos, 

gerenciamento e planejamento de qualidade e de projetos, bem como destacar algumas das 

atividades que fazem parte das etapas de planejamento, acompanhamento e controle da 

qualidade. 

 

3.1 Projetos 

 

De acordo com PMBOK (Project Management Body of Knowledge, 2008) um projeto é um 

esforço temporário empreendido para criar um detereminado produto, serviço ou resultado 

exclusivo. A sua natureza temporária sugere início e término definidos.  

 

Projetos podem ser muito simples ou muito complexos e, apesar de suas características 

básicas serem as mesmas, as completudes podem ser diferentes e os resultados são sempre 

exclusivos, exemplo: um projeto pode demorar um mês enquanto outro pode demorar vários 

anos, ele pode envolver uma única pessoa ou área como também pode envolver toda 

empresa ou organização, e mesmo que ele tenha objetivos similares às circunstâncias serão 

sempre diferentes.  

 

3.2 Gerenciamento de Projetos 

 

De acordo com PMBOK (Project Management Body of Knowledge, 2008) o gerenciamento 

de projetos é “a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades 

do projeto à fim de atender os seus requisitos”. O gerenciamento é feito por meio de 42 

processos que são reunidos em cinco grupos formados por: iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento e controle e encerramento.  
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Cabe ressaltar que para o sucesso do projeto a qualidade depende do processo de 

planejamento, onde deve ser definido o plano de qualidade, do processo de execução, onde 

se deve realizar a garantia da qualidade por meio da execução do que foi definido no 

planejamento e finalmente no processo de monitoramento e controle, onde a qualidade deve 

ser supervisionada. 

  

3.3 Gerenciamento da Qualidade do Projeto 

 

De acordo com PMBOK (Project Management Body of Knowledge, 2008) o gerenciamento 

da qualidade do projeto inclui os processos e as atividades da organização executora que 

define as políticas de qualidade, os objetivos e as responsabilidades. O processo de 

gerenciamento de qualidade pode ser dividido em três etapas:  

 

1 – Planejar a qualidade; 

2 – Realizar a garantia da qualidade; 

3 – Realizar o controle da qualidade. 

 

O gerenciamento do projeto deve considerar tanto o projeto em si, quanto o produto do 

projeto, podendo ter características especificas, mas devendo estar sempre presente. 

 

De acordo com PMBOK (Project Management Body of Knowledge, 2008) o gerenciamento 

de projetos é complementado pelo gerenciamento moderno de qualidade e ambos 

reconhecem o valor da “satisfação do cliente”, da “prevenção ao invés de inspeção”, da 

melhoria contínua e a responsabilidade da gerência. 

 

No item Satisfação do Cliente, conforme Silva e Machado (2008) é necessário que se 

entenda, avalie, defina e gerencie as expectativas de forma que seja possível atender todas as 

expectativas do cliente, para isso o projeto deve produzir o que foi determinado em seu 

escopo e o produto ou serviço desenvolvido deve satisfazer as necessidades do cliente. 
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Para Silva e Machado (2008), o custo da prevenção de erros em geral é muito menor que o 

custo para corrigi-lo, o que para Frederico (2010) é denominado Custo da Qualidade. 

 

A responsabilidade da gerência define o sucesso do projeto, porém para isso é necessário a 

atuação de todos os membros da equipe (SILVA e MACHADO, 2008). O processo de 

melhoria contínua é também fundamental para melhorar a qualidade do projeto e, segundo 

Deming (1990), a melhoria da qualidade de forma inevitável e natural estimula o aumento 

da produtividade, ou seja, você perderá menos tempo corrigindo e ganhará mais tempo para 

produzir.   

 

De acordo com estudo efetuado por Zqikael, Levin e Rad (2008), o apoio da alta direção 

para o sucesso do projeto é fator fundamental, e com base nesse estudo eles desenvolveram 

um modelo chamado de “The ideal Maturity Model “, ou seja, o modelo ideal de maturidade 

para projetos de sucesso. Para desenvolver esse modelo além do processo de apoio da alta 

gestão o estudo destaca mais seis processos definidos como fundamentais para o sucesso do 

projeto. Entre esses seis processos definidos pelo estudo como “mais importantes que os 

outros” está o Gerenciamento de Qualidade. 

 

O modelo ideal de maturidade é possui cinco níveis de maturidade, são eles: 

 

1.  Inicial: neste primeiro nível os procedimentos são inconsistentes e não possuem 

orientações formais; 

2. Desenvolvido: neste segundo nível as implantações continuam isoladas das práticas 

formalizadas; 

3. Envolvido: neste terceiro nível a equipe passa a implementar práticas de gestão bem-

sucedida do projeto; 

4. Avançado: neste quarto nível a equipe está comprometida com a cultura de 

gerenciamento de projetos; 

5. Líder: neste último nível há um foco total na melhoria contínua. 
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Cada nível de maturidade descrito por Zqikael, Levin e Rad (2008), mostra em que etapa a 

empresa está com relação ao processo de gerenciamento de projetos. 

 

O quadro a seguir descreve o comportamento de cada um desses níveis para o item 

Gerenciamento da Qualidade. 

  

Figura 2 - “The ideal Maturity Model “ – O modelo ideal de maturidade 

Fonte: revista Cost Engineering, 2009, volume 50, p.9 
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3.4 Planejamento da Qualidade 

 

De acordo com PMBOK (Project Management Body of Knowledge, 2008) planejamento de 

qualidade é “o processo de identificação dos requisitos e/ou padrões de qualidade do projeto 

e do produto, além da documentação de como o projeto atingirá a conformidade”. Essa etapa 

deve ser executada juntamente com o processo de planejamento das demais atividades. 

 

 

Figura 3 - Planejar a qualidade: entradas e saídas 

Fonte: PMBOK (Project Management Body of Knowledge), 2008, p. 51 

 

Uma das entradas do processo de planejar a qualidade é a linha de base do escopo, que tem 

como seus principais documentos a Declaração de Escopo do Projeto, a EAP (Estrutura 

Analítica do projeto) e o dicionário da EAP.  

 

 A declaração do escopo conforme exposto no guia PMBOK (2008) deve descrever de forma 

detalhada as entregas do projeto e o trabalho necessário para criação de cada uma dessas 

entregas. É considerada uma entrada chave, pois determina os requisitos do projeto, limites 

como tempo, custo e recursos e critérios de aceitação, quanto maior o detalhamento da 

declaração do escopo mais subsídios o gerente do projeto terá para controlar o escopo do 

projeto.  

 

A EAP é uma análise hierárquica orientada as entregas do trabalho que será realizado pela 

equipe para atingir os objetivos do projeto, já o dicionário da EAP disponibiliza de forma 
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detalhada a descrição do trabalho e documentação para cada elemento da EAP (PMBOK, 

2008). 

 

A segunda entrada do planejamento da qualidade é o registro das partes interessadas, partes 

essas também conhecidas como stakeholders. De acordo com o guia PMBOK (2008), esse 

registro é usado para identificação das partes que podem fornecer informações detalhadas 

sobre requisitos do projeto e do produto, essas partes interessadas podem ter interesse 

específico no projeto ou podem impactar na qualidade do mesmo. 

 

A linha de base do desempenho de custos é outra entrada do processo de planejamento de 

qualidade, e define o orçamento base do que será gasto no projeto com o decorrer de cada 

etapa do projeto e é usado para acompanhar o desempenho de custos do projeto (PMBOK, 

2008). 

 

Outra importante entrada do planejamento do projeto é o plano de gerenciamento em si, nele 

é definido como será a execução, controle, monitoramento e encerramento do projeto. 

 

Os fatores ambientais da Empresa e os ativos de processos organizacionais são as outras 

duas entradas que completam a lista da etapa de planejar a qualidade. No item fatores 

ambientais deve-se considerar todo e qualquer sistema e fator ambiental da empresa que 

podem influenciar o sucesso do projeto, além de regulamentos, normas, regras e diretrizes 

das agências governamentais os ativos de processos organizacionais são os padrões de 

qualidade da empresa, composto por políticas procedimentos e diretrizes de qualidade da 

empresa (FREDERICO, 2010). 

 

Conforme já destacado anteriormente, para Juran (2001) o processo de planejamento da 

qualidade faz parte das atividades da gerência de qualidade. Esse processo abrange              

“o desenvolvimento dos produtos e processos exigidos para a satisfação das necessidades 

dos clientes”, um bom planejamento é o primeiro passo para que o projeto seja bem 

executado. 
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3.5 Acompanhamento da Garantia da Qualidade 

 

 De acordo com PMBOK (Project Management Body of Knowledge, 2008) essa é a etapa 

onde os requisitos de qualidade devem ser auditados usando dados criados na etapa de 

realizar o controle de qualidade. 

 

 

Figura 4 - Realizar a Garantia da qualidade: entradas e saídas 

Fonte: PMBOK,( Project Management Body of Knowledg), 2008, p. 171 

 

Conforme descrito na figura 4 o processo de garantia da qualidade possui quatro entradas, 

são elas: 

 

1 – Plano de gerenciamento o projeto, que deve conter o plano de gerenciamento da 

qualidade e plano de melhorias no processo. O plano de gerenciamento da qualidade, de 

acordo com PMBOK (2008), deve apresentar como será implementada a política de 

qualidade da organização executora pela equipe de gerenciamento de projetos e é um plano 

secundário ao de gerenciamento do projeto. Ele deve ser revisto no início do projeto para 

garantir que as informações são precisas, pois muitas decisões serão baseadas nas 

informações contidas no plano de gerenciamento de qualidade. 

 

2 – As métricas de qualidade descrevem de forma específica o que é o item a ser examinado 

e como ele deve ser medido pelo processo de controle da qualidade. Alguns exemplos de 

métricas de qualidade descritos no PMBOK (2008) incluem desempenho dentro do prazo, 

frequência de defeitos, controle de orçamento, entre outros. 
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 3 – Informações sobre o desempenho do projeto são relatórios que mostram o desempenho 

do projeto com relação a escopo, cronograma, custo, recursos, qualidade e risco e que 

segundo o guia PMBOK (2008) servem de entrada para outros processos. 

 

 4 – As medições de controle de qualidade “são os resultados documentados das atividades 

de controle e são usadas para analisar e avaliar os padrões e processos de qualidade da 

organização executora” (PMBOK, 2008, p. 179). 

 

A etapa de realizar a garantia da qualidade é importante, pois nela os requisitos são 

revisados e validados e com isso, caso seja necessário, serão feitas as atualizações no plano 

de gerenciamento do projeto bem como nos documentos do projeto. 

  

3.6 Controle da Qualidade 

 

De acordo com PMBOK (Project Management Body of Knowledge, 2008) esse é o processo 

de monitoramento e apontamento dos resultados da cumprimento das atividades de 

qualidade para analisar o desempenho e indicar as mudanças necessárias. 

 

 

Figura 5 -  Realizar o Controle da qualidade: entradas e saídas 

Fonte: PMBOK (Project Management Body of Knowledge), 2008, p. 61 

 

O processo de Controle da Qualidade possui oito entradas, sendo que a primeira e segunda, 

respectivamente Plano de Gerenciamento de Projeto e Métrica de Qualidade, são as mesmas 

descritas na etapa de “Realizar o Controle da Qualidade” e a oitava denominada “Ativos de 
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processos organizacionais” é a mesma entrada descrita no item Planejar a Qualidade. As 

demais entradas da etapa de Controle da Qualidade descritas no PMBOK (2008) são: 

 

 Lista de checagem da qualidade, onde é verificado se um grupo de etapas 

imprescindíveis foi executado; 

 

 Medições de desempenho do trabalho, que mostra com base nas informações 

coletadas o resultado real versus o que foi planejado com relação a prazos, custos entre 

outros; 

 

 Solicitações de mudança aprovadas, mudanças essas que podem afetar o escopo, a 

qualidade, o custo estimado e também o cronograma do projeto; 

 

 Entregas, que pode ser qualquer produto, resultado, entre outros, que deve ser 

fornecido para terminar o projeto. 

 

Para Juran (2001), o processo de controle de qualidade consiste de três passos importantes, 

são eles: 

 

 Avaliar o desempenho real da qualidade; 

 Comparar o desempenho real com as metas da qualidade; 

 Agir a respeito das diferenças. 

 

É importante destacar que as atividades de planejamento, acompanhamento e controle são 

complementares, ou seja, é necessário que todas sejam bem executadas para que se tenha um 

resultado eficiente no gerenciamento de qualidade. 
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3.7 A importância da utilização de metodologias de gerenciamento de projetos 

 

A utilização de metodologias específicas com foco em qualidade, no processo de 

gerenciamento de projetos é muito eficiente. Algumas empresas conhecem os conceitos e 

teorias existentes sobre gestão de projetos e qualidade, porém falham no momento de 

colocar esse conhecimento em prática, isso se deve a não utilização de metodologias e 

ferramentas adequadas. Segundo Almeida (2010), as metodologias de gerenciamento de 

projetos e qualidade possibilitam melhores práticas de mercado e trazem benefícios as 

Organizações que as utilizam, podendo minimizar os riscos de falhas no projeto e por 

consequência aumentar a qualidade do projeto entregue.  

 

No gerenciamento de projetos, o melhoramento da qualidade é uma metodologia que tem 

total foco em qualidade e seu principal objetivo é mudar o patamar do desempenho de 

qualidade, buscando grandes avanços. De acordo com Juran (2001) essa metodologia, que 

faz parte da Trilogia de Juran®, já indicada anteriormente neste estudo, advém em alguns 

passos gerais, tais como: 

 

- Instituir a base necessária para afiançar o melhoramento recorrente da qualidade; 

- Desenvolver projetos de benfeitoria com foco em novas necessidades de progresso; 

- Determinar equipes com responsabilidades bem definidas para cada projeto de forma a 

concluí-lo com sucesso; 

- Preparar e motivar as equipes para que cumpram de forma adequada suas atividades. 

 

Com base nessa e em outras metodologias focadas em qualidade foram desenvolvidas 

diversas ferramentas de qualidade que serão abordadas no capítulo a seguir. 
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4 MODELOS, FERRAMENTAS E METODOLOGIAS DE QUALIDADE 

E SUAS VANTAGENS 

Esse capítulo tem como objetivo descrever algumas das principais ferramentas de qualidade 

e suas aplicações, bem como os modelos de Melhoria e Serviço de Qualidade total. 

 

4.1 O Diagrama de Pareto 

 

De acordo com Koch (2000), a idéia básica do Diagrama de Pareto surgiu a partir da lei de 

Pareto, que foi desenvolvida por Vilfredo Pareto um economista italiano do século XIX. O 

principio surgiu com base no estudo efetuado sobre desigualdade na distribuição de riquezas 

da população, onde foi concluído que 20 por cento da população detinham 80 por cento da 

riqueza, enquanto os 80 por cento restantes detinham apenas 20 por cento de todas as 

riquezas. Esse princípio ficou também conhecido como a regra dos 80/20.  

 

De acordo com FREDERICO (2010), o diagrama ou gráfico de Pareto é uma das 

ferramentas do “Problem Solving”, ou seja,  resolução de problemas, que utiliza o gráfico de 

barras para dispor as informações de forma a ficar clara a importância de cada item, é 

construído a partir de um processo de coleta de dados – em geral, para essa coleta de dados 

utiliza-se uma folha de verificação, que é um conjunto de itens que podem aparecer em um 

processo, para o qual se deve verificar a ocorrência ou não, exemplo tabela 1 – e pode ser 

utilizado quando se deseja priorizar problemas ou causas relativas a um determinado 

assunto, pois facilita a decisão do que deve se focado de acordo com a representatividade de 

cada item analisado. 

 

Quando se coloca em foco a resolução de problemas o principio 80/20 pode demonstrar por 

exemplo que 80 por cento do problema é causado por 20 por cento das causas, ou seja, para 

resolver 80 por cento do problema basta focar em resolver 20 por cento das causas.   
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Abaixo um exemplo tabela que mostra seis problemas que foram identificados no 

desenvolvimento de um produto fictício. 

 

Problema de fabricação – produto fictício incidências  

Problema A 19 

Problema B 3 

Problema C 68 

Problema D 7 

Problema E 13 

Problema F 95 

Total de Incidências 205 

Tabela 1 – Exemplo de Tabela de problema de fabricação – produto fictício 

Fonte: Baseado no Curso Gestão de Projetos, Gestão da Qualidade, FREDERICO, 2010 

 

A seguir, com as mesmas informações da tabela 1 dispostas em um gráfico de Pareto é 

possível facilmente identificar que os problemas F e C são os mais críticos. Se fosse preciso 

tomar uma decisão sobre em qual problema atuar primeiro para reduzir de forma 

significativa as falhas o gráfico de Pareto é seria uma ferramenta eficiente a ser utilizada. 

Com ele é possível identificar claramente que os problemas F e C representam 80 por cento 

dos problemas, ou seja, devem ser os primeiros a serem resolvidos.  

 

 

Figura 6 – Exemplo de Diagrama de Pareto de problema de fabricação do produto fictício 

Fonte: Baseado no Curso Gestão de Projetos, Gestão da Qualidade, FREDERICO, 2010 
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4.2 O Diagrama de Ishikawa 

 

O diagrama de Ishikawa, segundo Frederico (2010), também conhecido como diagrama de 

causa e efeito ou diagrama de espinha de peixe, é uma ferramenta de representação das 

possíveis causas que levam a um determinado efeito. 

 

As causas são reunidas por categorias e similaridades antecipadamente estabelecidas, ou 

identificadas durante o processo de categorização. A principal vantagem dessa ferramenta é 

que se pode atuar de modo direcionado no detalhamento das causas possíveis. 

 

Em linhas gerais, o diagrama de Ishikawa possui as seguintes etapas de elaboração:  

 Discussão sobre o tema a ser estudado pelo grupo, levando em consideração o processo, 

como e onde ele ocorre, quais áreas são abrangidas e qual é seu escopo; 

 Descrição do efeito gerado pelas causas, que deve ser um problema ou condição 

específica, deve ser disposto do lado direito do diagrama; 

 Classificação das prováveis causas e seu agrupamento por categorias no diagrama; 

 Análise do diagrama desenvolvido e coleta de informações para definir a freqüência de 

ocorrência das diferentes causas. 

 

De acordo com a complexidade do diagrama, é possível desdobrar parte das causas em um 

novo diagrama de causa e efeito, possibilitando maior aprofundamento das causas. 

 

 

Figura 7 – Representação do diagrama de Ishikawa 

Fonte: Baseado no Curso Gestão de Projetos, Gestão da Qualidade, FREDERICO, 2010 

EFEITO 

máquina
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meio- 
ambiente 

medição materiais mão-de-obra 
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4.3 Brainstorming (tempestade de idéias) 

 

Conforme FREDERICO (2010), o brainstorming, que significa tempestade de idéias, é um 

processo realizado em grupo onde os indivíduos expõem idéias de forma livre, sem críticas, 

no menor espaço de tempo possível e pode, por exemplo, auxiliar na identificação de 

possíveis causas de problemas o que dará insumos para investigações mais aprofundadas, ou 

seja, pode ser utilizando em conjunto com o diagrama de causa e efeito. 

 

A técnica de brainstorming deve ser executada em grupos que devem ser formados com 

cinco a doze pessoas e é recomendável que a participação seja espontânea, deve-se ter regras 

bem definidas e prazo determinado. O processo deve ser gerido por facilitadores, 

adequadamente treinado para lidar com os grupos. 

 

A finalidade do brainstorming é lançar e detalhar idéias com determinado ponto de vista em 

uma atmosfera sem inibições. Busca-se a variedade de julgamentos a partir de um processo 

de criatividade em grupo. De forma adicional, é uma ferramenta que contribui para o 

desenvolvimento de equipes. 

 

O brainstorming apresenta as seguintes características: 

 

 Habilidade de auto-expressão, livre de inibições ou preconceitos; 

 Liberação da criatividade; 

 Capacidade de aceitar diferenças conceituais e multidisciplinares; 

 Ausência de julgamento prévio; 

 Registro das idéias; 

 Capacidade de síntese; 

 Delimitação de tempo; 

 Ausência de hierarquia durante o processo. 
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O brainstorming é composto por três fases básicas: 

 

 Apresentação do assunto, problema ou situação de forma clara e objetiva; 

 Geração e documentação das idéias; 

 Análise e seleção. 

 

O brainwriting, também conhecido como brainstorming fechado, é uma modificação do 

brainstorming, com a seguinte diferença: as opiniões e idéias são oferecidas por escrito. Não 

há exibição oral na fase de origem e documentação das idéias, o que restringe o risco de 

ocorrência de críticas e inibições. As fases são semelhantes as do brainstorming. 

 

Não há uma regra determinada para representação para o brainstorming, o ideal é que as 

idéias sejam escritas e anotadas livremente, pode ser utilizado um quadro branco ou até 

diretamente em arquivo eletrônico, desde que todos os participantes consigam visualizar as 

idéias já fornecidas. 

 

4.4 Histograma 

 

De acordo com ‘’FREDERICO (2010), o histograma é um gráfico de barras que mostra a 

distribuição de dados por categorias. A barra horizontal representa os intervalos ou classes e 

a barra vertical representa a freqüência do intervalo correspondente. 

 

Enquanto os gráficos de controle mostram  a performance de uma variável ao longo do 

tempo, o histograma provê uma fotografia da variável num momento específico.  Representa 

uma distribuição de frequência., onde as frequências são reunidas estatisticamente na forma 

de classes, nas quais é observada a tendência central dos valores e sua variabilidade. 
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4.5 Modelo para Melhoria 

 

De acordo com Nolan, Norman e Provost (1996), o Modelo para Melhoria reflete como uma 

organização ou um indivíduo efetua uma melhoria, e sua utilização é importante, pois ao 

tentar fazer uma melhoria sem analisá-la de forma cuidadosa isso pode gerar mais problemas 

do que soluções. Para que a melhoria seja feita de forma consistente é preciso uma 

abordagem estruturada e é essa a proposta do Modelo para Melhoria. 

 

Esse modelo desenvolvido por Nolan, Norman e Provost (1996), determina que há sempre 

um objetivo declarado ou implícito quando ser quer uma melhoria e deve-se ter estratégias 

definidas para alcançá-los. Há também um nível mínimo de conhecimento sobre o assunto, 

que sempre se desenvolve no decorrer do processo de planejamento e implantação da 

melhoria. Como um método para melhorias, o Modelo é uma estrutura flexível para orientar 

qualquer esforço de melhoria e direciona o uso de ferramentas e métodos para aplicações 

específicas. 

 

Esse modelo consiste de duas partes com congruente importância, a primeira que é o 

momento de ponderação, tem três perguntas fundamentais para orientar os esforços e está 

representada na figura abaixo (Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Representação das três perguntas do modelo de melhoria 

Fonte: Baseado no The Improvement Guide (O guia de melhoria), 1997 
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A segunda parte do modelo se refere ao momento do aprendizado e ações, e consiste no uso 

do clico de aprendizado desenvolvido por Deming e Shewart, e inicialmente denominado 

por Deming (1990), de “O ciclo Shewhart” e que depois evoluiu para o ciclo PDSA. 

 

Figura 9 – Representação do Ciclo PDSA (Plan, Do, Study , Act) 

Fonte: Livro Qualidade, Deming, 1990, p.66 

 

Na primeira parte do modelo, de acordo com Nolan, Norman e Provost (1996), ao responder 

a primeira pergunta que é ”O que queremos realizar?” é estabelecido o objetivo para as 

iniciativas de melhoria e esse objetivo ou objetivos devem ser descritos de forma clara e 

objetiva, para garantir que haja foco na execução.   

 

Como nem toda mudança é necessariamente uma melhoria, a segunda pergunta sobre 

“Como saberemos que uma mudança é uma melhoria?” estimulará o levantamento de dados 

para maior entendimento do que está sendo avaliado e esse levantamento de dados por sua 

vez possibilitará o desenvolvimento de idéias a serem testadas e posteriormente 

implementadas como mudanças para se obter melhorias. 

 

Na segunda parte do modelo é aplicado o ciclo PDSA, que de acordo com Nolan, Norman e 

Provost (1996) pode ser usado de duas maneiras, uma de forma isolada e outra em 

sequência, ou seja, um ciclo puxa o outro ciclo. 
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As quatro etapas do PDSA são: 

 

 Plan (planejar): nesta etapa são descritos os objetivos específicos do ciclo a ser iniciado e 

qual será o planejamento para realizá-lo; 

 

 Do (Fazer): nesta etapa as informações são coletadas, analisadas e registradas e nessa 

análise as perguntas feitas na etapa do planejamento começam a ser respondidas. Todo 

aprendizado obtido nessa etapa deve ser documentado; 

 

 Study (Estudar): Nesta terceira etapa dedica-se um tempo maior a análise dos dados 

coletados na etapa anterior, após a análise desses dados é possível verificar se as 

predições feitas na etapa de “planejar” se confirmam ou não; 

 

 Act (agir): essa é a etapa onde, com base no aprendizado e conclusões dos ciclos 

anteriores decide-se o que deve ser feito. Essa decisão pode ser tanto mudar um processo 

ou produto quanto iniciar um novo ciclo PDSA para aprofundar a análise em algum item 

específico gerado pelo primeiro PDSA. 

 

Portanto, de acordo com Nolan, Norman e Provost (1996), esse modelo foi criado para 

estruturar as iniciativas de melhoria, sendo que as três questões podem ser usadas desde as 

atividades simples até a mais complexa e o ciclo de aprendizado desenvolvido do Deming e 

Shewhart é o grande motor deste modelo.    

 

 

4.6 Modelo do Serviço de Qualidade Total 

 

De acordo com Albrechet (1997), as organizações com maior destaque são aquelas que 

dominaram cinco processos críticos que guiam ao valor superior ao cliente. Para ele, cada 



40 

 

uma dessas cinco áreas tem suas metodologias e práticas específicas e foi partir dessas cinco 

áreas que ele desenvolveu em 1988 o modelo do Serviço de Qualidade Total (SQT). 

 

Esse modelo desenvolvido por Albrechet tem grande utilidade para as instituições 

financeiras já que as mesmas fazem parte de um setor com alta concentração de suas 

atividades na prestação de serviços. Todas as iniciativas com foco e melhorar os serviços 

prestados e a percepção do cliente com relação à empresa e seus serviços são extremamente 

importantes, pois de acordo com Fogaça (2010), por sua própria natureza os bancos são uma 

vidraça mais exposta a insatisfação dos clientes. 

 

 

Figura 10 – O Modelo do Serviço de Qualidade Total © 1988 Karl Albrechet 

Fonte: Livro A única Coisa que Importa, Albrechet, 1997, p.65 

 

Para Albrechet (1997) cada uma dessas áreas pode ser um ponto de partida para uma 

iniciativa organizacional de qualidade e uma das pedras fundamentais do modelo de SQT é a 

crença de que todos os padrões e medidas de qualidade existentes na organização devem ter 

o cliente como referência, mas o segredo para a qualidade superior é a combinação de cada 

um dos cinco elementos representados na figura 10. Os cinco elementos definidos por ele no 

Modelo SQT podem ser resumidos da seguinte forma: 

 

1 – Aperfeiçoamento de processos: é necessário ter um melhoramento contínuo da 

qualidade, pois esses esforços precisam ser perpétuos; 
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2 – Formulação de estratégia: é fundamental saber claramente em que negócio sua empresa 

está, quais são seus valores e missão e que abordagem estratégica será tomada. 

 

3 – Educação treinamento e Comunicação: é preciso desenvolver habilidade para comunicar 

a mensagem de valor para o cliente e também para todos os membros da organização. 

Quando um projeto é desenvolvido é preciso avaliar quais impactos ele terá sobre o cliente e 

controlar para a qualidade planejada seja realizada. 

  

4 – Avaliação medição e feedback (comentários / retornos): a única maneira de dirigir os 

esforços dos envolvidos no processo é avaliando seus esforços e lhes dando retorno com 

relação ao seu progresso; 

 

5 – Mercado e pesquisa de clientes: é importante saber quais são as expectativas dos clientes 

e uma das ferramentas para isso é a pesquisa de mercado, que investigara a estrutura e 

dinâmica do mercado, ela inclui análise demográfica, identificação de segmentos do 

mercado e também análise das forças competitivas.  

 

Informações como essas são fundamentais no processo de planejamento e execução de um 

projeto com qualidade, pois dá insumos para que conclusões e decisões possam ser tomadas. 
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5 ESTUDO DE CASO - O SETOR FINANCEIRO E A GESTÃO DE 

QUALIDADE 

Neste capítulo foi analisada a utilização da Gestão de Qualidade no setor financeiro. Por 

questões éticas, a empresa analisada será tratada neste estudo pelo nome de “Banco S/A”. 

 

5.1 Histórico do Banco S/A  

 

O Banco S/A atua no mercado financeiro brasileiro há mais de cinquenta anos e está entre as 

empresas mais sólidas do setor. Atualmente, possui mais de cem mil colaboradores 

distribuindo pelo Brasil em agências, áreas de processamento, departamentos 

administrativos e de desenvolvimento de produtos.  

 

Essas diferentes áreas possuem variados processos de desenvolvimento e implantação de 

ações, processos, produtos e serviços, que nem sempre se falam, mas que na maioria dos 

casos possuem interdependência e/ou correlação. Uma das premissas do Banco S/A é que 

todos os produtos, serviços devem ser desenvolvidos com foco em gerar soluções de 

qualidade para seus clientes. 

 

5.2 Metodologia utilizada 

 

De acordo com Yin (2005) o estudo de caso averigua um fenômeno moderno dentro de seu 

contexto da vida real, isso ocorre, sobretudo quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão visivelmente definidos.  

 

A justificativa para utilização do estudo de caso se dá pelo fato de que, de acordo com Silva 

e Procópio (2004), esse método possibilita tem como vantagem a facilidade de entendimento 

dos resultados por todos além desses resultados alcançados se mostrarem bastante realistas, 

fornecendo informações para circunstâncias semelhantes, ou seja, em situações similares, 
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ocorridas no mesmo ambiente os resultados obtidos neste estudo podem auxiliar com 

aprendizado.   

 

Foi adotada para o estudo de caso, uma perspectiva que leva em consideração as questões 

relacionadas ao desenvolvimento do projeto no que diz respeito ao planejamento, controle, 

garantia e gestão da qualidade, a empresa selecionada para este estudo de caso foi o Banco 

S/A, em particular a Vice Presidência de Varejo (VP) durante o desenvolvimento e 

implantação de um projeto de desenvolvimento de um novo produto de crédito, onde a área 

envolvida no projeto foi Produtos Pessoa Física. 

 

O pesquisador teve acesso à área de Produtos Pessoa Física após solicitação de autorização 

do Diretor Executivo da Vice Presidência de Varejo e a coleta de dados se deu por meio de 

pesquisa de documentos do projeto e entrevistas com o Superintendente da área de Produtos 

Pessoa Física e de Tecnologia da Informação Varejo, o Gerente responsável pelo projeto, o 

Gerente da área de Tecnologia da Informação Varejo e com a equipe do projeto, que foi 

composta por colaboradores das duas áreas. O período de acompanhamento do projeto foi de 

5 semanas, entre 20 de junho a 22 de julho de 2011, e ocorreu durante as duas últimas 

semanas de implantação do projeto e as três semanas seguintes, período em que o 

pesquisador pode observar os impactos posteriores a implantação.  

 

A coleta de informações foi efetuada pelo pesquisador por meio de entrevistas pessoais e o 

roteiro de pesquisa foi previamente elaborado a partir da revisão de literatura e abordou o 

tema gestão de qualidade nos projetos. Os principais tópicos abordados durante a entrevista 

foram os seguintes: 

 

a) qual foi o objetivo do projeto; 

b) quais foram as áreas envolvidas no projeto; 

c) como foi feito o controle de qualidade e quais foram as ferramentas utilizadas ; 

d) como foram definidos os principais pontos do projeto  relacionados a custo, tempo, 

escopo e qualidade; 



44 

 

e) quais as mudanças efetuadas durante o andamento do projeto que tiveram impacto no 

resultado do projeto; 

f) impactos da mudança na última fase do projeto; 

g) quais foram os principais resultados do projeto. 

 

Com base no resultados das entrevistas as respostas foram confrontadas  e o resultados 

dessas entrevistas foram detalhadas a seguir. 

 

5.3 Resultados obtidos 

 

O projeto foi desenvolvido com intuito de disponibilizar um produto de crédito atrativo ao 

cliente e que trouxesse retorno financeiro ao Banco S/A. Fizeram parte do projeto as áreas 

de Produtos Pessoa Física e a área de Tecnologia da informação Varejo, ambas faziam parte 

da Vice Presidência de Varejo. 

 

Durante a definição do escopo do projeto foi definido um plano de garantia de qualidade, 

que foi desenhado pelo gerente do projeto em parceria com  um especialista de Produtos e 

um especialista de Tecnologia da Informação. O gerente de Tecnologia destacou que para 

garantir a qualidade do produto entregue seria necessário 6 semanas de testes em ambiente 

de homologação, ou seja, em ambiente de testes controlado e os resultados dos testes seriam 

listados em diagramas de Pareto para garantir que os problemas mais críticos fosse mais 

facilmente identificados e corrigidos. 

 

De acordo com o superintendente de Produtos, como o projeto entregaria um produto com 

grande potencial de retorno financeiro não houve restrição de custo, o projeto recebeu um 

investimento alto que possibilitaria a entrega de acordo com os requisitos definidos no 

escopo do projeto e com a qualidade esperada, porém por se tratar de um produto inovador o 

prazo planejado deveria ser cumprido.  
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Para o gerente de Tecnologia da Informação a data de implantação do projeto foi umas das 

maiores restrições, pois a conclusão deveria ocorrer dentro do prazo determinado no 

planejamento, ou seja, em julho de 2011, mas com um ponto de atenção, pois se o prazo 

fosse perdido o produto só poderia ser lançado no ano seguinte, ou seja, com mais de seis 

meses de atraso, gerando risco de algum dos correntes lançarem produtos similares antes do 

Banco S/A. 

 

De acordo com a equipe do projeto, a idéia do produto tinha grande potencial de gerar alta 

lucratividade e atender as necessidades do cliente, pois trazia um modelo de crédito com 

taxas menores e bastante atrativas se comparadas ao mercado, possibilitando a capitação de 

novos clientes e fortalecimento da imagem do Banco S/A no mercado. 

 

Na última semana de testes ocorreram problemas que precisariam de pelo menos mais duas 

semanas para correção, o que atrasaria a entrega do produto para janeiro de 2012. Por se 

tratar de um produto inovador e de alto retorno o superintendente de Produtos conseguiu a 

aprovação de seu diretor para liberar horas extras de trabalho para equipe do projeto. Porém, 

mesmo com o empenho de toda a equipe que, conforme informações coletadas pela 

pesquisadora, trabalhou até 18 horas por dia, por conta do curto prazo para entrega do 

produto, não foi levada em consideração a importância da utilização de ferramentas e 

metodologias com foco em qualidade, e algumas atividades no processo de planejamento da 

qualidade foram eliminadas e algumas etapas de controle foram reduzidas, por exemplo, a 

homologação do produto que conforme solicitação do gerente de Tecnologia da Informação 

deveria ter mais duas semanas ocorreu dentro do prazo definido no início do projeto.  

 

Mesmo com as horas extras da equipe nem todos os testes necessários foram efetuados e 

quando o produto foi lançado diversos problemas ocorreram e nas duas semanas seguintes a 

implantação foi necessário um alto investimento na correção dessas falhas para que os 

problemas não chegassem aos clientes e a imagem do Banco S/A não fosse prejudicada. 

 

De acordo com Silva e Machado (2008) em uma dinâmica onde a qualidade é a meta 

principal, todas as etapas e níveis de planejamento e desenvolvimento do projeto precisam 
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estar direcionadas para o cumprimento dessa meta, é preciso desenvolver o pensamento de 

qualidade em todos os membros da empresa.  

 

Segundo Deming (1990), a busca pela qualidade no setor bancário não é, de forma nenhuma, 

nova, mas tradicionalmente, a única verificação de qualidade tem sido feita com base em 

identificar problemas que possam vir de alguma forma a aborrecer seus clientes.  

 

Neste estudo de caso, é notável  a preocupação em resolver o problema antes que cause 

impacto em seus clientes, o que no caso analisado gerou um grande prejuízo ao Banco S/A, 

o que para Deming (1990) é considerado o custo por se trabalhar no setor bancário. 

 

De acordo com Deming (1990), existem quatro tipos de custo:  

1 – Custos de avaliação, verificação e inspeção do trabalho; 

2 – Custos de falhas internas; 

3 – Custos de falhas externas; 

4 – Controle de Prevenção. 

 

O tipo de custo descrito acima como custo de falhas internas foi o que ocorreu no caso 

estudado no capítulo cinco, ele é descrito por Deming (1990) como o verdadeiro vilão no 

caso dos bancos, pois neste caso os erros encontrados são corrigidos com grandes despesas. 

Frederico (2010) descreve esse custo como custo de baixa qualidade. 

 

Dos quatro tipos de custos descritos acima o de controle de prevenção é o melhor, pois ele 

possibilita a análise e um sistemático controle de qualidade. De acordo com Deming (1990), 

a teoria é simples, a identificação e correção dos problemas em suas fases iniciais reduzem 

os custos e melhoram a qualidade. 

 

De acordo com Frederico (2010), a qualidade deve ser planejada, projetada e incorporada e 

não inspecionada, pois não adianta inspecionar depois que já deu defeito, isso é prevenção.  
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O controle de prevenção descrito por Deming (1990) é um dos custos totais de 

investimentos descritos por Frederico (2010) como a prevenção da não conformidade e faz 

parte do custo da qualidade.  

 

De acordo com Frederico (2010), é necessário averiguar os padrões de acordo com o plano 

de gerenciamento do projeto para afiançar a sua adequada aplicação. A análise que não foi 

efetuada no projeto descrito no estudo de caso do Banco S/A possibilitaria o controle da 

qualidade, certificando que os padrões de qualidade definidos foram efetivamente 

praticados. 

 

Para Crosby (1999), o conceito de prevenção está baseado no entendimento do processo que 

necessita da ação preventiva, ele afirma que, o grande segredo da prevenção é estudar o 

processo e identificar as probabilidades de erros.  

 

Portanto, quando o projeto do Banco S/A eliminou etapas do processo de controle e reduziu 

o tempo de homologação ele impactou o processo de identificação das probabilidades de 

erro e o resultado foi o custo do retralhado. 

 

Além disso, é importante destacar que a gerência teve grande responsabilidade no custo 

adicional gerado pela falha na implantação do projeto, de acordo com Crosby (1999), os 

executivos das empresas tem papel fundamental na geração da melhoria da qualidade e 

devem saber reagir em situações de não cumprimento das metodologias e controles de 

qualidade, no caso analisado o prazo curto para execução dos projeto e a aprovação da 

redução do tempo de testes foram os principais falhas que geraram o custo do retrabalho.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Considerando a alta competitividade do mercado atual as empresas buscam cada vez mais se 

diferenciar dos correntes para obterem sucesso. De acordo com Juran (2001), a qualidade se 

tornou um requisito básico e vital para que as empresas alcancem o sucesso desejado, e é 

possível identificar isso analisando a perda de mercado de muitas empresas americanas 

durante a década de 60 e 70. Segundo Juran (2001), isso aconteceu porque a concorrência 

possui produtos com características de qualidade que eram mais facilmente percebidas pelo 

cliente e por conta do menor índice de produtos defeitos quando comparados com os demais. 

 

Para que se entenda o processo de gestão da qualidade e a qualidade em si, que conforme 

descrito no dicionário Michaelis (2000) como a superioridade de algo, é importante entender 

o processo de evolução da visão de qualidade.  

 

Inicialmente, a qualidade era avaliada de forma instintiva, por exemplo: quando uma pessoa 

trocava uma especiaria por outra, ou quando decidia levar um ou outro “produto” disponível 

numa feira em algum lugar remoto, instintivamente ele avaliava qual produto mais atenderia 

suas necessidades naquele momento, ou seja, qual produto para ele naquele momento era 

superior ao outro, esse exemplo demonstra o que Deming afirmou muito tempo depois como 

qualidade. Segundo Deming (1990) a qualidade só pode ser decidida em termos de quem a 

avalia, ou seja, o cliente. 

 

Com o passar do tempo a visão de qualidade evoluiu e que , de acordo com Paladini (1995), 

até o início do século XIX ela objetivava avaliar a qualidade de produtos e serviços por meio 

de técnicas de inspeção, onde o princípio básico era avaliar se um produto estava de acordo 

com padrões pré-estabelecidos, essa visão evoluiu em seguida para o controle estatístico, 

que tinha como objetivo separar as variações consideradas aceitáveis das consideradas 

deficientes.  
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Durante as décadas de 50 e 60 a visão de qualidade passa a ser mais abrangente, avaliando 

questões relacionadas ao custo da qualidade que, segundo Crosby (1990), é todo o custo que 

deixa de existir por se efetuar um projeto com adequado planejamento de qualidade.  Após 

essa fase surgiu a Gestão da qualidade total e o programa Seis Sigma e usando como 

exemplo o programa de qualidade denominado Seis Sigma, desenvolvido pela empresa 

americana Motorola no final da década de 80, segundo Pinto, Carvalho, Ho e Flores (2009) é 

possível constatar que apesar de ser um dos programas com foco em gestão de qualidade 

mais recentes e que é utilizado até hoje.  

 

O modelo Seis Sigma tem como base diversos aspectos contidos nos modelos anteriores e é 

uma metodologia mais abrangente e mais completa, e que foi desenvolvida  graças ao 

empenho de estudiosos como Deming e Juran, que buscaram incessantemente desenvolver 

ferramentas, modelos e metodologias que focassem na garantia da qualidade de projetos, 

processos, produtos e serviços. 

 

Porém, de acordo com Juran (2001), apesar das diversas ferramentas e metodologias existes 

com foco em gestão da qualidade, as empresas ainda falham pois por muitas vezes designam 

o papel de gestor da qualidade a profissionais pouco capacitados no assunto qualidade, 

muito deles são altos conhecedores do processo ou produto em questão mas pouco eficientes 

em  aplicar a gestão de qualidade do desenvolver dos projetos. Crosby (1990) tem 

pensamento similar e destaca que as empresas precisam entender que estão trabalhando de 

maneira incorreta, focando em partes do processo e não no todo, para ele enquanto as 

empresas tiverem essa visão desconexa elas continuaram falhando no planejamento e gestão 

da qualidade em projetos.  

 

De acordo com PMBOK (Project Management Body of Knowledge, 2008) um projeto é um 

esforço temporário empreendido para criar um detereminado produto, serviço ou resultado 

exclusivo, onde sua natureza temporária sugere um início e termino definidos. Desta forma, 

quando se desenvolve um projeto com planejamento de qualidade inadequado o resultado 

pode ser desde impacto em prazo de conclusão do projeto até aumento do custo devido 

identificação de falhas após a conclusão do projeto, o que gerará a necessidade iniciar um 
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novo projeto de melhoria para corrigir o que poderia ter sido feito corretamente na primeira 

vez, se o gerenciamento do projeto fosse conduzido de forma a aplicar o conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto à fim de atender os seus 

requisitos com qualidade. 

 

De acordo com PMBOK (Project Management Body of Knowledge, 2008) o gerenciamento 

do projeto é complementado pelo gerenciamento da qualidade, gerenciamento esse que 

inclui  os processos e as atividades da organização executora que define as políticas de 

qualidade, os objetivos e as responsabilidades, esse processo de gerenciamento é dividido 

nas etapas de planejamento da qualidade, realização da garantia da qualidade e controle da 

qualidade.  

 

De acordo com Juran (2001), planejar a qualidade é conhecer prioritariamente qual é o 

desejo do cliente, quais são suas necessidades e anseios e envolve estabelecer metas claras 

de qualidade com base nessas informações. Já o controle da qualidade envolve avaliar de 

forma criteriosa o desempenho real de qualidade em comparação com o que foi definido 

como meta. 

 

Segundo Almeida (2010), a utilização de metodologias de gerenciamento de projetos e de  

qualidade trazem benefícios as Organizações que as utilizam, e minimizam de forma 

significativa os riscos de falhas no projeto e por consequência aumentar a qualidade do 

projeto entregue.  

 

Existem diversos modelos, ferramentas e metodologias de qualidade existentes que podem 

ser aplicadas ao setor financeiro, entre elas está o diagrama de pareto, que de acordo com 

Frederico (2010) é uma eficiente ferramenta de resolução de problemas e que podem gerar 

insumos para tomadas de decisão durante, por exemplo, a etapa definição que projeto deve 

ser priorizado. Outras ferramentas como o diagrama de Ishikawa, o histograma, a técnica de 

brainstorming (tempestade de idéias), também são bastante eficientes e podem ser úteis 

durante o processo de planejamento e controle da qualidade. 
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Os modelos definidos como Modelo para Melhoria e Modelo do Serviço de Qualidade Total 

(SQT), são métodos eficientes, o primeiro desenvolvido com base no ciclo de aprendizado 

desenvolvido por Deming e Shewart, e inicialmente denominado por Deming (1990), de “O 

ciclo Shewhart” e que depois evoluiu para o ciclo PDSA, e o segundo desenvolvido por 

Albrechet em 1988 e que pode ser aplicado até hoje em diversas empresas.  

 

Vale destacar, que o modelo desenvolvido por Albrechet tem grande utilidade para as 

instituições financeiras que são grandes fornecedoras de serviços, foco do modelo que 

também tem como grande pilar a visão da qualidade totalmente voltada a satisfação do 

cliente. Essa utilidade do modelo pode ser reforçada se considerarmos que de acordo com 

Fogaça (2010), por sua própria natureza os bancos são uma vidraça mais exposta a 

insatisfação dos clientes, ou seja, toda atuação com foco em aumentar a satisfação dos 

clientes terá bom resultados, isso, obviamente, se os projetos tiverem planejamento e 

controle de qualidade bem executados. 

 

 O estudo de caso demonstrou que o foco no planejamento e gestão da qualidade deve ser 

considerado em todos os projetos e o quanto uma decisão que impacta as atividades 

relacionadas ao controle de garantia da qualidade pode ser mais custos. Ele é um bom 

exemplo do que , Zqikael, Levin e Rad (2008) destacam em seu estudo, sobre a importância 

do apoio da alta direção pára o sucesso do projeto, isso por que no caso estudado a alta 

direção exigiu o cumprimento do prazo em detrimento da qualidade, já que os controles de 

qualidade identificados como importantes não foram executados, essa falta de visão de 

gestão de qualidade e apoio da alta hierarquia fez com que o projeto não fosse concluído 

com sucesso. 

 

Silva e Machado (2008), também ratificam a importância e responsabilidade da gerência 

para o sucesso do projeto, bem como Crosby (1999) que afirma que os executivos das 

empresas tem  papel essencial na geração da melhoria da qualidade e devem saber reagir em 

situações de não cumprimento das metodologias e controles de qualidade, como no caso do 

Banco S/A. 
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Portanto, considerando a alta competitividade do mercado, e segundo Fogaça (2010) a 

grande sensibilidade dos clientes das instituições bancárias a falhas geradas pelos bancos, é 

fundamental que as empresas do setor bancário utilizem as ferramentas de gestão de 

qualidade e garantam que todos os colaboradores, desde os alto executivos até as equipes 

das áreas de processamento, produtos e atendimento estejam focadas na visão de qualidade e 

tenham total entendimento da importância da qualidade no gerenciamento de projetos .  

 

Como sugestão para sequência do estudo apresentado indica-se: 

 

Desenvolvimento de modelo de gerenciamento de projetos para aplicação em Instituições 

Financeiras com foco em qualidade. 
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