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PLANEJAMENTO DA QUALIDADE

� O planejamento da qualidade envolve a

identificação dos padrões de qualidade relevantes

para o projeto e a determinação de como

satisfazê-los. Ele é um dos principais processos

durante a execução do grupo de processos de

planejamento e o desenvolvimento do plano de

gerenciamento do projeto e deve ser realizado em

paralelo com outros processos de planejamento do

projeto.



PLANEJAMENTO DA QUALIDADE

� Por exemplo, as mudanças necessárias no

produto para atender aos padrões de qualidade

identificados podem exigir ajustes nos custos ou

no cronograma ou a qualidade desejada do

produto pode exigir uma análise de risco

detalhada de um problema identificado.



PLANEJAMENTO DA QUALIDADE

� Um dos princípios fundamentais do moderno

gerenciamento da qualidade é: a qualidade é

planejada, projetada e incorporada—não

inspecionada.



ANÁLISE DO CUSTO-BENEFÍCIO

� O planejamento da qualidade deve considerar o

equilíbrio entre custo e benefício. O principal benefício

de atender aos requisitos de qualidade é o menor

retrabalho, o que significa maior produtividade,

menores custos e maior satisfação das partes

� interessadas. O principal custo de atender aos

requisitos de qualidade é a despesa associada às

atividades de gerenciamento da qualidade do projeto.



BENCHMARKING

� O benchmarking envolve a comparação de

práticas de projeto reais ou planejadas às de

outros projetos para gerar ideias de melhoria e

para fornecer uma base pela qual deve ser

medido o desempenho. Esses outros projetos

podem estar dentro da organização executora ou

fora dela, e podem estar dentro da mesma ou em

outra área de aplicação.



PROJETOS DE EXPERIMENTOS

� O projeto de experimentos (DOE, design of

experiments) é um método estatístico que ajuda a

identificar quais fatores podem influenciar

variáveis específicas de um produto ou processo

em desenvolvimento ou em produção. Ele

também desempenha um papel na otimização de

produtos ou processos.



PROJETOS DE EXPERIMENTOS

� Um exemplo disso seria o caso em que uma

organização pode usar o DOE para reduzir a

sensibilidade de desempenho do produto a fontes

de variações causadas por diferenças ambientais

ou de fabricação. O aspecto mais importante

dessa técnica é que ela fornece uma estrutura

estatística para alterar sistematicamente todos

os fatores importantes, em vez de alterar um

fator de cada vez.



PROJETOS DE EXPERIMENTOS

� A análise dos dados experimentais deve fornecer

as condições ideais para o produto ou processo,

realçando os fatores que influenciam os

resultados e revelando a presença de interações

e sinergismos entre os fatores.



CUSTO DA QUALIDADE

� Os custos da qualidade são os custos totais

incorridos pelo investimento em prevenção de não

conformidade com os requisitos, avaliação do

produto ou serviço em relação à conformidade

com os requisitos e não atendimento dos

requisitos (retrabalho). Os custos de falhas são

frequentemente categorizados em internos e

externos. Os custos de falhas também são

chamados de custo da baixa qualidade.



FERRAMENTAS PARA PLANEJAMENTO

DA QUALIDADE

� Outras ferramentas de planejamento da

qualidade são também frequentemente usadas

para ajudar a definir melhor a situação e a

planejar atividades eficazes de gerenciamento

da qualidade. Elas incluem brainstorming,

diagramas de afinidade, análise de campo de

força, técnicas de grupo nominal, diagramas de

matriz, fluxogramas e matrizes de priorização.



PLANO DE GERENCIAMENTO DA

QUALIDADE

� O plano de gerenciamento da qualidade descreve

como a equipe de gerenciamento de projetos

implementará a política de qualidade da

organização executora. O plano de gerenciamento

da qualidade é um componente ou um plano

auxiliar do plano de gerenciamento do projeto



PLANO DE GERENCIAMENTO DA

QUALIDADE

� O plano de gerenciamento da qualidade fornece

entradas para o plano de gerenciamento do

projeto global e deve abordar o controle da

qualidade (CQ), a garantia da qualidade (GQ) e a

melhoria contínua dos processos do projeto.

� O plano de gerenciamento da qualidade pode ser

formal ou informal, bem detalhado ou genérico,

dependendo dos requisitos do projeto.



PLANO DE GERENCIAMENTO DA

QUALIDADE

� O plano de gerenciamento da qualidade deve

incluir esforços no início de um projeto para

garantir que as decisões iniciais, por exemplo, sobre

os conceitos, designs e testes, estão corretas. Esses

esforços devem ser realizados através de uma

avaliação independente por pares e não devem incluir

pessoas que trabalharam no material que está sendo

revisado. Os benefícios dessa revisão podem incluir a

redução de custos e estouros de cronograma causados

pelo retrabalho.



MÉTRICAS DE QUALIDADE

� Uma métrica é uma definição operacional que descreve, em

termos muito específicos, o que é alguma coisa e como ela é

medida pelo processo de controle da qualidade.

� Uma medição é um valor real. Por exemplo, não é suficiente

dizer que cumprir as datas planejadas do cronograma é

uma medida da qualidade do gerenciamento. A equipe de

gerenciamento de projetos também deve indicar se todas as

atividades precisam começar pontualmente ou somente

terminar pontualmente e se as atividades individuais serão

medidas ou se somente determinadas entregas e, se for o

caso, quais delas.



LISTAS DE VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE

� Uma lista de verificação é uma ferramenta

estruturada, geralmente específica do componente,

usada para verificar se foi executado um conjunto de

etapas necessárias. As listas de verificação podem ser

simples ou complexas. Geralmente, são redigidas com

o verbo no imperativo (“Faça isto!”) ou na forma de

perguntas (“Você fez isto?”). Muitas organizações

possuem listas de verificação padronizadas

disponíveis para garantir a consistência em tarefas

realizadas com frequência.



PLANO DE MELHORIAS NO PROCESSO

� O plano de melhorias no processo é um plano

auxiliar do plano de gerenciamento do projeto. O

plano de melhorias no processo detalha as etapas

de análise dos processos que irão facilitar a

identificação de desperdícios e de atividades

sem nenhum valor agregado – aumentando assim

o valor para o cliente – como:



PLANO DE MELHORIAS NO PROCESSO

� Limites do processo. Descreve o objetivo, o início e o final

dos processos, suas entradas e saídas, os dados necessários,

se houver, e o proprietário e as partes interessadas nos

processos.

� Configuração do processo. Um fluxograma dos

processos para facilitar a análise com interfaces

identificadas.

� Métricas do processo. Manter o controle sobre o

andamento dos processos.

� Metas para melhorar o desempenho. Orienta as

atividades de melhorias no processo.



LINHA BASE DA QUALIDADE

� A linha de base da qualidade registra os objetivos

de qualidade do projeto. A linha de base da

qualidade é a base para medição e emissão de

relatórios de desempenho da qualidade como

parte da linha de base da medição de

desempenho.



PLANO DE GERENCIAMENTO DO

PROJETO

� O plano de gerenciamento do projeto será

atualizado pela inclusão de um plano de

gerenciamento da qualidade e de um plano de

melhorias no processo auxiliares.

� As mudanças solicitadas (adições, modificações,

exclusões) no plano de gerenciamento do projeto e

em seus planos auxiliares são processadas por

revisão e destinação pelo processo Controle

integrado de mudanças.



GARANTIA DA QUALIDADE

� A garantia da qualidade (GQ) é a aplicação de

atividades de qualidade planejadas e

sistemáticas para garantir que o projeto irá

empregar todos os processos necessários para

atender aos requisitos.

� Um departamento de garantia da qualidade, ou

uma organização semelhante, muitas vezes

supervisiona as atividades de garantia da

qualidade.



GARANTIA DA QUALIDADE

� A melhoria contínua dos processos reduz os

desperdícios e as atividades sem nenhum valor

agregado, o que permite que os processos operem

em níveis maiores de eficiência e eficácia. A

melhoria dos processos se destaca por sua

identificação e revisão dos processos de negócios

da organização.



GARANTIA DA QUALIDADE

� Ela também pode ser aplicada a outros processos

dentro de uma organização, desde micro

processos, como a codificação de módulos dentro

de um programa de software, até macroprocessos,

como a abertura de novos mercados.



AUDITORIAS DA QUALIDADE

� Uma auditoria de qualidade é uma análise

estruturada e independente para determinar se

as atividades do projeto estão de acordo com

políticas, processos e procedimentos do projeto e

da empresa. O objetivo de uma auditoria de

qualidade é identificar políticas, processos e

procedimentos ineficientes e ineficazes em uso no

projeto.



AUDITORIAS DA QUALIDADE

� As auditorias de qualidade podem ser

agendadas ou aleatórias e podem ser executadas

por auditores internos adequadamente treinados

ou por terceiros, externos à organização

executora.

� As auditorias de qualidade confirmam a

implementação de solicitações de mudança

aprovadas, ações corretivas, reparo de defeito e

ações preventivas.



ANÁLISE DO PROCESSO

� A análise do processo segue as etapas descritas

no plano de melhorias no processo para

identificar as melhorias necessárias do ponto de

vista organizacional e técnico.

� Esta análise também examina problemas

sofridos, restrições sofridas e atividades sem

nenhum valor agregado identificadas durante a

operação do processo.



ANÁLISE DO PROCESSO

� A análise do processo inclui a análise da

causa-raiz, uma técnica específica para

analisar um problema/situação, determinar as

causas subjacentes que conduziram a ele e criar

ações preventivas para problemas semelhantes.



MUDANÇAS SOLICITADAS

� A melhoria da qualidade inclui tomar ações para

aumentar a eficácia e a eficiência das políticas,

processos e procedimentos da organização

executora, que deve fornecer benefícios adicionais

às partes interessadas de todos os projetos



AÇÕES CORRETIVAS RECOMENDADAS

� A melhoria da qualidade inclui a recomendação

de ações para aumentar a eficácia e a eficiência

da organização executora. Uma ação corretiva é

uma ação recomendada imediatamente como

resultado de atividades de garantia da

qualidade, como auditorias e análises de

processos.



ATIVOS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

� Padrões de qualidade atualizados fornecem a

validação da eficácia e da eficiência dos padrões

de qualidade e dos processos da organização

executora para atender aos requisitos. Esses

padrões de qualidade são usados durante o

processo Realizar o controle da qualidade



REALIZAR O CONTROLE DA QUALIDADE

� A realização do controle da qualidade (CQ)

envolve o monitoramento de resultados

específicos do projeto a fim de determinar se eles

estão de acordo com os padrões relevantes de

qualidade e a identificação de maneiras de

eliminar as causas de resultados insatisfatórios.

Ele deve ser realizado durante todo o

projeto.



REALIZAR O CONTROLE DA QUALIDADE

� Os padrões de qualidade incluem metas de produtos e

processos do projeto. Os resultados do projeto incluem

entregas e resultados de gerenciamento de projetos,

como desempenho de custos e de prazos. O CQ muitas

vezes é realizado por um departamento de controle da

qualidade ou uma unidade organizacional com nome

semelhante. O CQ pode incluir tomar ações para

eliminar as causas de um desempenho insatisfatório

do projeto.



TERMOS COMUNS

� Prevenção (manter os erros fora do processo)

e inspeção (manter os erros afastados das mãos

do cliente).

� Amostragem de atributos (o resultado está de

acordo ou não) e amostragem de variáveis (o

resultado é classificado em uma escala contínua

que mede o grau de conformidade).



TERMOS COMUNS

� Causas especiais (eventos incomuns) e causas

comuns (variação normal do processo). As causas

comuns também são chamadas de causas

aleatórias.

� Tolerâncias (o resultado será aceitável se ficar

dentro do intervalo especificado pela tolerância)

e limites de controle (o processo estará sob

controle se o resultado ficar dentro dos limites

de controle).



DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO

� Os diagramas de causa e efeito, também

chamados de diagramas de Ishikawa ou

diagramas espinha de peixe, ilustram como

diversos fatores podem ser ligados a possíveis

problemas ou efeitos



GRÁFICOS DE CONTROLE

� O objetivo de um gráfico de controle é determinar

se um processo é ou não estável ou tem

desempenho previsível. Os gráficos de controle

podem servir como uma ferramenta de coleta de

dados para mostrar quando um processo está

sujeito a uma variação de causa especial, que cria

uma condição fora de controle. Os gráficos de

controle também ilustram como um processo se

comporta ao longo do tempo.



GRÁFICOS DE CONTROLE



ELABORAÇÃO DE FLUXOGRAMAS

� A elaboração de fluxogramas ajuda a analisar

como os problemas ocorrem. Um fluxograma é

uma representação gráfica de um processo.

Existem muitos estilos, mas todos os fluxogramas

de processo mostram atividades, pontos de

decisão e a ordem do processamento. Os

fluxogramas mostram como os diversos

elementos de um sistema se inter-relacionam.



EXEMPLO DE FLUXOGRAMA



HISTOGRAMA

� Um histograma é um gráfico de barras que

mostra a distribuição de variáveis. Cada coluna

representa um atributo ou uma característica de

um problema/situação. A altura de cada coluna

representa a frequência relativa da

característica. Esta ferramenta ajuda a

identificar a causa de problemas em um processo

pela forma e amplitude da distribuição.



HISTOGRAMA



DIAGRAMA DE PARETO

� Um diagrama de Pareto é um tipo específico de

histograma, ordenado por frequência de

ocorrência, que mostra quantos defeitos foram

gerados por tipo ou categoria de causa

identificada. A técnica de Pareto é usada

principalmente para identificar e avaliar não-

conformidades.



DIAGRAMA DE DISPERSÃO

� Um diagrama de dispersão mostra o padrão da

relação entre duas variáveis. Esta ferramenta

permite que a equipe de qualidade estude e

identifique a possível relação entre as mudanças

observadas em duas variáveis. São traçadas as

variáveis dependentes versus as variáveis

independentes. Quanto mais próximos os pontos

estiverem da linha diagonal, mais próxima será a

relação entre eles.



AMOSTRAGEM ESTATÍSTICA

� A amostragem estatística envolve a escolha de

uma parte de uma população de interesse para

inspeção (por exemplo, selecionar dez desenhos

de engenharia aleatoriamente de uma lista de

setenta e cinco). Uma amostragem adequada

pode muitas vezes reduzir o custo do controle da

qualidade.



INSPEÇÃO

� Uma inspeção é o exame de um produto do

trabalho para determinar se ele está de acordo

com as normas. Em geral, os resultados de uma

inspeção incluem medições. As inspeções podem

ser conduzidas em qualquer nível. Por exemplo, é

possível inspecionar os resultados de uma única

atividade ou o produto final do projeto.



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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