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Resumo  

Actualmente vivemos um mercado bastante competitivo e instável o que obriga as empresas a 
estarem sempre um passo à frente para se manterem competitivas. Uma das formas para este 
fim tem sido a aposta na qualidade dos seus produtos. 

Foi no âmbito da qualidade que esta dissertação foi desenvolvida, mais propriamente na 
implementação de uma ferramenta que permita um controlo e melhoria da qualidade. 

Neste trabalho apresentar-se-á uma breve descrição do que é a qualidade nos dias de hoje e do 
seu impacto nas empresas. Os problemas existentes relativamente à área da qualidade, as 
soluções para os resolverem e as tarefas executadas. 

De forma geral, o problema base do meu projecto era a inexistência de controlo estatístico do 
processo, i.e., o controlo do processo baseava-se nas acções correctivas assim que o processo 
produzisse defeitos. 

A solução para esta situação foi a aquisição de um software intitulado QMSII, o qual gere 
dados de controlo de qualidade desenhando cartas de controlo. Este software já existia na 
empresa mas não se encontrava programado para toda a área da empresa, apenas para o 
produto final. Para a sua maior eficácia resolveu-se implementar este software directamente 
nas áreas de produção e não só no controlo final. A implementação deste software nos locais 
de produção implicou um estudo sobre os parâmetros mais críticos a controlar para cada peça, 
os CTQ’s – Critical To Quality. Após esta fase foi necessária a formação dos operadores para 
lidarem com este novo software assim como criar novos procedimentos de trabalho, i.e., 
actualização de documentos. 

Por fim serão apresentados resultados atingidos e o impacto futuro. 
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Implementation of software for quality management 

Abstract 

Nowadays we’re living a very competitive and unstable market, forcing the companies to 
always be one step ahead to remain competitive. One of the ways to reach this goal is betting 
on the quality of its products. 

The dissertation’s scope was developed in the matter of quality, mainly in the implementation 
of a tool that allows monitoring and quality improvement. 

This present work will be a brief description of what quality means nowadays and its impact 
on businesses, issues relating to the area of quality in a particular company, the solutions to 
solve them and the tasks performed. 

In general, the basic problem on my project was the lack of statistical process control, i.e., 
control of the process was based on the corrective actions taken as soon as the process 
produces defects. 

The solution to this situation was the acquisition of software called QMSII, which manages 
quality control data by drawing control charts. This software existed already in the company 
but it wasn´t programmed for all areas of the company, only implemented on final product 
inspection. For its better effectiveness it was decided to implement this software directly at 
production areas and not only on final inspection. The implementation of this software on 
production areas involved a study of the most critical parameters to control for each part, the 
CTQ's - Critical to Quality. After this phase it was necessary to train operators to deal with 
this new software as well as create new working procedures, i.e, updating documents. 

In the end, it will be presented achievements and future impacts. 

 



Implementação de software para a gestão da qualidade 

iv 

Agradecimentos 

Ao Engº. António Miguel Gomes pela excelente orientação na escrita deste trabalho e pela 
disponibilidade que demonstrou. 

À Engª. Isabel Ferreira por toda a autonomia que me foi concedida para a realização deste 
projecto. 

À Raquel Lopes, Anabela Mendes e toda a equipa da qualidade que me apoiaram e me 
guiaram na aprendizagem do sistema da qualidade da empresa. 

Aos meus colegas de projecto pelo óptimo ambiente de trabalho e pelo apoio mútuo aquando 
da realização deste projecto. 

Não posso esquecer toda a equipa de gestão da empresa que nunca criou qualquer obstáculo 
na implementação do projecto, mostrando sempre disponibilidade para ajudar no que fosse 
necessário. 

 



Implementação de software para a gestão da qualidade 

v 

Índice 
1. Introdução ........................................................................................................................................... 3 

1.1 Apresentação da Empresa GE Power Controls ................................................................................... 3 

1.2 Objectivos e Âmbito do Projecto .......................................................................................................... 5 

1.3 Metodologia .......................................................................................................................................... 5 

1.4 Temas Abordados e sua Organização no Presente Relatório ............................................................. 5 

2. Fundamentos teóricos ......................................................................................................................... 6 

2.1 Evolução Histórica da Gestão de Qualidade ........................................................................................ 6 

2.2 Qualidade na Actualidade .................................................................................................................... 7 

3. Estudo e levantamento da situação .................................................................................................. 16 

3.1 Instruções de Controlo ....................................................................................................................... 16 

3.2 FNC – Fichas de Não Conformidade ................................................................................................. 18 

3.3 Levantamento da Situação ................................................................................................................. 18 

4. Proposta de solução.......................................................................................................................... 19 

4.1 Levantamento de Questões Acerca do Autocontrolo ......................................................................... 19 

4.2 Implementação de SCP ..................................................................................................................... 20 

5. Aplicação da Solução ........................................................................................................................ 21 

5.1 Melhoria das IC’s ............................................................................................................................... 21 

5.2 Implementação de QMSII ................................................................................................................... 21 

5.3 Formação ........................................................................................................................................... 31 

6. Apresentação de resultados ............................................................................................................. 43 

7. Conclusões ........................................................................................................................................ 48 

Referências ............................................................................................................................................ 49 

ANEXO A: Código de Defeitos Plásticos ............................................................................................... 50 

ANEXO B: Código de Defeitos Metais ................................................................................................... 52 

ANEXO C: Cálculos de Zscore no QMS ................................................................................................ 54 

ANEXO D: Relatórios do QMSII ............................................................................................................. 58 



Implementação de software para a gestão da qualidade 

1 

 

Índice de Ilustrações 

Ilustração 1- Organigrama da GEPC ------------------------------------------------------------------------------------ 4 

Ilustração 2 - Relação e objectivos das normas ISO (Nóvoa, 2008) --------------------------------------------- 8 

Ilustração 3 - Representação esquemática do PDCA --------------------------------------------------------------- 9 

Ilustração 4 - Norma 8258 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

Ilustração 5 - Exemplo de situações de processo fora de controlo sem produzir defeitos e em 

controlo a produzir defeitos ------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

Ilustração 6 - Representação da diferença entre 3 Sigma e 6 Sigma (Nóvoa, Six Sigma, 2008) ------ 14 

Ilustração 7- Disposição dos calibres antes -------------------------------------------------------------------------- 19 

Ilustração 8- Disposição dos calibres depois ------------------------------------------------------------------------ 19 

Ilustração 9 - Exemplo de Fotografia adicionada às IC's (IC AB90110) -------------------------------------- 21 

Ilustração 10 - Parte do levantamento das FNC -------------------------------------------------------------------- 22 

Ilustração 11 - Menu principal do WebQMS ------------------------------------------------------------------------- 23 

Ilustração 12 - Tabela de Product line do WebQMS --------------------------------------------------------------- 23 

Ilustração 13 - Tabela das Part Numbers do WebQMS ----------------------------------------------------------- 24 

Ilustração 14 - Tabela Bill Materials do WebQMS ------------------------------------------------------------------ 24 

Ilustração 15 - Tabela de Processos ----------------------------------------------------------------------------------- 25 

Ilustração 16 - Tabela de ferramentas --------------------------------------------------------------------------------- 25 

Ilustração 17 - Tabela de High Level Defect Code ----------------------------------------------------------------- 26 

Ilustração 18 - Tabela de Low Level Defect Codes ---------------------------------------------------------------- 26 

Ilustração 19 - Esquema da avaliação de CTQ's ------------------------------------------------------------------- 27 

Ilustração 20 - Tabela de CTQ's ---------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Ilustração 21 - Esquematização para recalcular os limites de controlo --------------------------------------- 30 

Ilustração 22 - Menu inicial do QMSII (Attribute)-------------------------------------------------------------------- 32 

Ilustração 23 - Menu inicial do Attribute ------------------------------------------------------------------------------- 33 

Ilustração 24 - Selecção da peça (Attribute) ------------------------------------------------------------------------- 33 

Ilustração 25 - Selecção do CTQ (Attribute) ------------------------------------------------------------------------- 34 

Ilustração 26 - Attribute Screen ----------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Ilustração 27 - Menu inicial (Manual Continuous) ------------------------------------------------------------------ 35 

Ilustração 28 - Menu do Manual Continuous ------------------------------------------------------------------------ 36 

Ilustração 29 - Selecção da Peça (Manual Continuous) ---------------------------------------------------------- 37 

Ilustração 30 - Selecção do CTQ (Manual Continuous) ----------------------------------------------------------- 37 

Ilustração 31 - Login  (Manual Continuous) -------------------------------------------------------------------------- 38 

Ilustração 32 - Manual Continuous screen --------------------------------------------------------------------------- 39 



Implementação de software para a gestão da qualidade 

2 

 

Ilustração 33 - Exemplo de um alerta para valor fora de limites de controlo --------------------------------- 40 

Ilustração 34 - Exemplo de alarme SPC ------------------------------------------------------------------------------ 40 

Ilustração 35 - Preenchimento do alarme de SPC ----------------------------------------------------------------- 41 

Ilustração 36 - Exemplo de valor médio do subgrupo fora de controlo ---------------------------------------- 41 

Ilustração 37 - Organigrama do princípio de funcionamento do QMSII -- Erro! Marcador não definido.  

Ilustração 38 - Carta de Controlo Ideal -------------------------------------------------------------------------------- 46 

 

 

Índice de Gráficos 
Gráfico 1 - Defeitos das FNC dos metais -------------------------------------------------------------------------- 22 

Gráfico 2 - Situação de níveis L1 e L2 antes e depois do projecto ------------------------------------------ 43 

Gráfico 3 - DPM de FQA e Produção de Plásticos -------------------------------------------------------------- 44 

Gráfico 4 - DPM de FQA e Produção dos Metais ---------------------------------------------------------------- 44 

Gráfico 5 - DPM Wiring 2009 ----------------------------------------------------------------------------------------- 45 
 
 

Índice de Tabelas 

Tabela 1- Plano de amostragem simples (GE- Power Controls, 2009) ............................................ 17 

Tabela 2 - Passos de criação de CTQ's ............................................................................................ 28 

Tabela 3 - Expressões para obter valores dos limites ....................................................................... 31 

Tabela 4 - Situação do controlo de qualidade antes e depois do projecto........................................ 43 

Tabela 5 - Valores de DPM dos Plásticos em 2009 .......................................................................... 44 

Tabela 6 - Valores DPM Metais 2009 ................................................................................................ 45 

Tabela 7 - Valores DPM de WA/WD 2009 ........................................................................................ 45 



Implementação de software para a gestão da qualidade 

3 

 

1. Introdução 

O projecto ‘Implementação de software para a gestão da qualidade’ foi executado na empresa 
GE Power Controls em Vila Nova de Gaia, este projecto deu-se no âmbito da unidade 
curricular: Dissertação do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica na opção Gestão da 
Produção. 

Este projecto, por questões de organização e eficiência, foi subdividido em várias fases. Fases 
de análise e levantamento da situação, fase de estudo e recolha de elementos teóricos, fase de 
desenvolvimento de soluções, fase de preparação de todas as ferramentas necessárias para 
implementação da solução, fase de formação aos operadores e por fim a fase de 
acompanhamento e recolha de dados. A conjunção destas fases leva ao objectivo geral que é a 
implementação do software QMS – Quality Management System e o CEP - Controlo 
Estatístico do Processo também chamado de SPC – Statistical Process Control. 
 

1.1 Apresentação da Empresa GE Power Controls 

A origem da empresa remonta para o séc.XIX, mais propriamente o ano 1878, ano este em 
que o célebre Thomas Edison descobriu a lâmpada eléctrica. Esta descoberta levou-o à 
criação da Edison Electric Light Co que em 1892 se fundiu à Thomson-Houston Electric Co 
passando o resultado desta fusão a chamar-se General Electric Company (U.S.A.). (GE, 2010)  

Actualmente a General Electric desenvolveu-se desde aí actuando no presente em diversas 
áreas de negócios tais como: financeira, medicina, indústria dos plásticos, produção de 
motores de aviões, electrodomésticos e materiais eléctricos. (GE, 2010) 

A General electric distribui-se pelo mundo inteiro com filiais em mais de 100 países contando 
com mais de 340.000 funcionários. (GE, 2010) 

Uma destas filiais encontra-se em Portugal sobre o nome GE Power Controls (GEPC) que 
representa a filial europeia da GE Consumer and Industrial, um dos principais negócios da 
General Electric Company, U.S.A. (GE, 2010) 

A GE Power Controls é um dos maiores fornecedores Europeus de produtos de baixa tensão, 
incluindo aparelhagem de manobra, aparelhagem industrial e residencial de corte e protecção, 
aparelhos de controlo, invólucros e quadros de distribuição. Os principais clientes dos 
produtos da empresa são fabricantes de máquinas, instaladores e distribuidores por todo o 
mundo. (GE-Power Controls, 2004) 

A GE Power Controls Portugal está sediada em Vila Nova de Gaia, na Rua Camilo Castelo 
Branco e possui uma delegação comercial em Telheiras, na Rua Manuel Rodrigues da Silva. 

Fundamentalmente nesta empresa pode-se encontrar a concepção, produção e comercialização 
de equipamento de baixa tensão, para as áreas residenciais e industriais, como sejam, 
disjuntores, interruptores, tomadas, fichas, conectores, quadros e ainda outros produtos. 

Quanto a áreas produtivas podemos fazer uma divisão em dois grupos: a produção de 
componentes e a fabricação de produtos finais. 
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1. Produção de componentes, que por sua vez se encontra composta por dois sectores, os 
metais e os plásticos. 

♦ Metais – Este sector é composto por máquinas de cravar, dobrar, roscar e 
prensas mecânicas, que permitem a maquinagem de componentes metálicos 
que irão ser incorporados em produtos finais. Estes componentes antes de 
serem usados necessitam de um tratamento superficial (zincagem, estanhagem 
ou niquelagem) que é efectuado no exterior da empresa, em fornecedores 
subcontratados. 

♦ Plásticos - Neste sector podemos distinguir dois processos, o processo de 
injecção e o processo de compressão. Destes dois processos são obtidos não só 
componentes a incorporar posteriormente em produtos finais como alguns 
produtos finais. Para algumas situações existe ainda uma operação de 
acabamentos que acenta fundamentalmente sobre a rebarbagem. 

2. Linha de montagem do produto final (ELCB).  

♦ Os disjuntores diferenciais são montados sector 

Em termos de estrutura da empresa é possível verificá-la no organigrama (Ilustração 1) que se 
apresenta de seguida: 

Ilustração 1- Organigrama da GEPC 
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1.2 Objectivos e Âmbito do Projecto 

O trabalho que serviu de suporte a esta dissertação teve por base a implementação de um 
software com o fim de se obter um controlo estatístico de processo. 

O objectivo do projecto era sobretudo o da classificação on-line, i.e. em tempo real, da 
qualidade das peças produzidas, podendo ter uma ideia em tempo real da tendência do 
processo é possível actuar preventivamente à ocorrência de defeitos. Também era pretendido 
subir de nível alguns parâmetros do controlo de qualidade, i.e., internamente existe uma 
classificação do tipo de controlo associado a cada parâmetro em 4 níveis L1, L2, L3 e L4, em 
que L1 corresponde a um controlo à prova de erros por exemplo um teste laboratorial em que 
o resultado é automaticamente enviado para a base de dados não havendo intervenção de 
operadores, L2 corresponde aos casos em que exista um alerta aquando da produção de 
defeitos ou aproximação de defeitos, L3 dependem do bom controlo do operador e por fim o 
L4 é definido como um parâmetro que não sofre qualquer tipo de controlo. 

1.3 Metodologia 

A metodologia utilizada para elaborar esta tese assenta em dois pilares fundamentais: 

• Recolha e análise de bibliografia referente ao tema; 
• Estudo e aplicação a um caso real. 

O tema fundamental deste trabalho é o SPC – Statistical Process Control, o que levou a uma 
procura e pesquisa de bibliografia acerca deste tema, mas devido à sua complexidade foi 
necessário abordar também temas sobre o qual o SPC assenta nomeadamente cartas de 
controlo, ferramentas de interpretação de qualidade, diagramas de Pareto, teorias de aplicação 
como o Seis Sigma e também a sua contextualização na actualidade.  

No caso real estávamos perante uma total ausência de SPC desta forma teve-se que estudar o 
método mais adequado para implementação. O método passou pelo levantamento dos 
problemas em cada área de produção seguindo-se para a aplicação de soluções propostas. 

1.4 Temas Abordados e sua Organização no Presente R elatório 

Esta dissertação iniciar-se-á por uma exposição teórica de todos os temas que foram tidos 
como base para a execução do projecto. Para percebermos onde e como a qualidade está nos 
dias de hoje deu-se importância à evolução da qualidade na história. De seguida são 
explicadas mais pormenorizadamente todas as ferramentas da qualidade utilizadas na 
realização deste projecto. 

No capítulo 3 será descrita a realidade da empresa antes do projecto e levantamento dos 
problemas existentes. 

Seguidamente, no capítulo 4 são expostas as propostas de solução sendo o capítulo 5 a 
descrição da aplicação dessas propostas de solução. 

Por fim serão apresentados os resultados obtidos com a realização do projecto e apreciações 
sobre os mesmos. 
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2. Fundamentos teóricos 

Com este capítulo pretende-se fazer uma exposição teórica dos princípios aplicados durante a 
realização do projecto.  

2.1 Evolução Histórica da Gestão de Qualidade 

Foi durante a Revolução Industrial que surgiu pela primeira vez o conceito de qualidade, que 
até essa altura era referida como perfeição. 

Até então, durante a época medieval séc. XVIII, o artesão assumia as responsabilidades desde 
a concepção, inspecção, venda e assistência pós-venda.  

Entre os séc. XVIII e XIX, na revolução industrial, o aparecimento das primeiras fábricas, de 
produção massiva, obrigou à perda de poder e autonomia dos trabalhadores. Os artesãos 
passam a ser operadores que tinham como função acompanhar a máquina na produção. A 
gestão da qualidade dos produtos passa a depender da perícia do operador e da detecção de 
defeitos pelo inspector. 

No final do séc. XIX surge o Taylorismo, separação do planeamento e da produção com a 
finalidade de combater a baixa produtividade e conseguiu-se, de facto, um aumento na 
produtividade mas em contrapartida aumentou o número de produtos fora das especificações. 
A solução para este problema baseou-se na criação de departamentos de inspecção, que 
tinham como objectivo garantir que todos os produtos fabricados teriam as mesmas 
características e não apresentariam defeitos. O método não se mostrou muito eficiente, como é 
fácil de perceber, qualquer inconformidade significava retrabalho ou rejeição de lotes inteiros 
ou ainda no pior dos casos expedição de lotes não conformes. Isto levava a custos elevados 
associados à qualidade. (Reis, 2009) 

Em meados dos anos 20, Walter Andrew Shewart introduziu o controlo dos processos em 
detrimento do controlo do produto final, i.e., se dividirmos toda a fase de produção do 
produto final em vários processos e sobre estes aplicarmos controlo certamente que o produto 
final apresentar-se-á de acordo com as especificações no final. Outra novidade foi a distinção 
entre causas comuns e causas assinaláveis. Entende-se por causas comuns todas as causas 
aleatórias e independentes que são inerentes ao processo, estas dificilmente serão eliminadas, 
ocorrem muitas vezes e permitem-nos associar o comportamento da caracteristica em análise 
a uma determinada distribuição de probabilidade, embora possa variar de caso para caso. As 
causas assinaláveis são as que ocorrem ocasionalmente ou esporadicamente e cujos efeitos 
são capazes de provocar alterações nos parâmetros e/ou na forma da distribuição subjacente, 
estas não são inerentes ao processo. Sobre este tipo de causas é possível actuar para as 
eliminar. Deste modo surgiu o SQC – Statistical Quality Control. (Deming, 1986) 

Com a 2ª Guerra Mundial (1939 - 1945), o grau de exigência aumentou, a qualidade tornou-se 
um ponto de elevada importância para a segurança, pois mostra na prática o risco do trabalho 
mal executado, i.e., material militar de má qualidade pode implicar perda de vidas. Investiu-se 
na formação dos fornecedores em SQC e outra novidade foi o grau de aceitação agora imposto 
pelos clientes, tome-se por exemplo a Amostragem por Aceitação – MIL STD 105 exigidas 
nos contratos militares com os fornecedores. (Reis, 2009) 
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No pós 2ª Guerra Mundial o Japão encontra-se devastado e dedica-se à reconstrução, focando 
a sua indústria para a produção de bens de consumo. Encontrando-se dependente das 
exportações para poder pagar a sua divida e comprar tudo o que necessitava, o Japão viu-se 
obrigado a expandir para outros mercados com preços menores, produtos de qualidade igual 
ou superior. Para os Japoneses, que tinham uma lógica de preços diferentes do mundo 
ocidental, o método de inspecção do produto final, mesmo aplicando SQC, mostrava-se 
ineficiente encarecendo o produto. A procura no mundo ocidental intensificou-se pelo que 
voltou-se a privilegiar a quantidade e os prazos de entrega em detrimento da Qualidade do 
produto. Outra situação verificada era a falta de integração das técnicas de SQC nas empresas 
ocidentais. A lógica de preços praticada no Ocidente é traduzida pela equação � � � � �, em 
que p é o preço, c é o custo de produção e m a margem de lucro. Já para o Japão a equação 
será � � � � �, ou seja, o preço tem de ser definido antes mesmo da produção, tendo os 
projectistas a responsabilidade de encontrar um meio de produzir dentro daquele custo 
estipulado. Conseguiam este objectivo através da eliminação de desperdícios, tempo de 
paragem, troca de ferramentas, sujidades e contaminações, lotes de produção, stock em 
trânsito, defeitos, falhas e inspecções. Desta forma os japoneses desenvolveram um método de 
controlo de qualidade que se baseava em evitar a ocorrência de defeitos. Esta grande alteração 
pode ser associada a JUSE-Union of Japanese Scientists and Engineers e aos estatísticos 
W.E.Deming, Shewart, Kaoru Ishikawa e Joseph M. Juran. È também nesta altura que surgem 
as sete ferramentas básicas da qualidade na utilização da produção: fluxograma, folha de 
verificação, diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, Histograma, diagrama de 
dispersão e carta de controlo. (Reis, 2009) 

Nos anos seguintes, forçados pelo desenvolvimento da indústria asiática e pela superior 
qualidade de produtos, os países ocidentais aderem à liderança do movimento para a 
qualidade. Armand V. Feigenbaun lançou o livro “Total Quality Control: Engineering and 
management” do qual surgiu o conceito TQC – Total Quality Control. Paralelamente Philip 
B. Crosby introduz o conceito ‘zero defeito’ traduzido por “Do it right first time”, mentalizar 
todos os intervenientes na produção a fazer tudo bem à primeira. (Rodrigues, 2008) 

2.2 Qualidade na Actualidade 

Nos dias de hoje as técnicas utilizadas mantêm-se com algumas actualizações.  

Actualmente vivemos num mercado bastante competitivo e inconstante, uma empresa que 
hoje é muito estável e líder do mercado amanhã poderá não o ser. Deste modo as empresas 
que se querem manter competitivas devem ter uma enorme flexibilidade e um bom sistema de 
gestão de qualidade implementado. Para esse reconhecimento as empresas optam pela 
certificação, esta é obtida quando a empresa responde a todos os parâmetros impostos pela 
norma ISO 9000 criada pela ISO-International Organization for Standardization com o 
intuito de ajudar as empresas a documentar a manutenção de um eficiente sistema de gestão 
de qualidade. Uma das principais vantagens desta norma é a sua eficácia, independentemente 
do porte ou do tipo de negócio em que esta a ser implementada. A cada ano, o número de 
certificados ou registos da ISO 9000 emitidos no mundo cresce rapidamente.  
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Normas ISO 

A ISO 9000 foi revista em 2000 e foi organizada em 3 categorias principais: ISO 9000:2000, 
ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000. (Jacobs, Chase, & Aquiliano, 2009).è possível visualizar 
uma representação de como estas normas se realizam na Ilustração 2. 

 

Ilustração 2 - Relação e objectivos das normas ISO (Nóvoa, 2008) 

Baseiam-se em oito princípios de qualidade: (Nóvoa, 2008) 

♦ Orientação para o cliente: as empresas dependem dos seus clientes logo é 
recomendável que atendam as necessidades actuais e futuras, os requisitos e procurem 
exceder as expectativas dos mesmos. 

♦ Liderança: aos líderes compete definir a direcção a seguir pela organização e 
objectivos a atingir criando uma unidade de propósitos entre os colaboradores em 
torno desses objectivos. Para isso, os líderes devem criar um ambiente interno onde as 
pessoas se sintam envolvidas e estejam disponíveis para assumir compromissos; 

♦ Envolvimento das pessoas: as pessoas a todos os níveis, são a essência das empresas e 
só quando se sentem envolvidas é possível tirar o melhor partido das suas capacidades 
em benefício da empresa e delas próprias. È o envolvimento das pessoas que permite 
que as suas capacidades sejam utilizadas em benefício da empresa. 

♦ Abordagem por processos: organizando em forma de processos as actividades e os 
recursos que permitem obter resultados, a instituição concentra os seus esforços 
naquilo que realmente acrescenta valor, e desliga-se da abordagem tradicional que 
tende a dividir a organização em silos funcionais. 

♦ Abordagem da gestão como um sistema: considera-se que a forma mais eficaz e 
eficiente de uma organização atingir os seus objectivos é gerir como um sistema os 
processos inter-relacionados. 

♦ Melhoria Contínua: implica que nada (ideias, procedimentos ou práticas) é 
inquestionável e que os processos podem (e devem) ser permanentemente melhorados, 
tendo por base a observação e a reflexão. A melhoria contínua implica ainda o 
combate organizado e incessante ao desperdício. Seja qual for a versão metodológica 
adoptada, a melhoria contínua é um ingrediente indispensável para o aumento da 
competitividade. 



Implementação de software para a gestão da qualidade 

9 

 

Ilustração 3 - Representação esquemática do PDCA 

♦ Decisões baseadas em factos: para gerir é necessário transformar os factos em dados 
mensuráveis. Como se poderá melhorar de uma forma consistente aquilo que não se 
consegue medir? Os factos (e os respectivos dados) só se tornam realmente 
conhecidos quando existe informação fidedigna. As organizações dependem cada vez 
mais da adequação dos seus sistemas de informação e da forma como a informação 
circula através dos seus colaboradores. A gestão baseada em factos requer um espírito 
rigoroso, científico, assente na observação, na medição e na criatividade. 

♦ Relações com fornecedores mutuamente benéficas: este princípio determina que os 
fornecedores deverão ser encarados como parceiros, beneficiando ambas partes de 
uma relação estável que potencia a criação de valor. 

A ISO 9000:1994 não contemplava estes 8 princípios, de certa forma o sistema de gestão de 
qualidade apenas contemplava a garantia da qualidade. Deste modo atingiu-se um princípio 
geral de apostar na prevenção e não na inspecção. 

PDCA 

Uma das ferramentas de gestão de qualidade fundamentais é o PDCA – Plan, Do, Check, Act, 
também conhecido como Ciclo de Deming. Esta ferramenta permite o controlo do processo, 
foi criada na década de 20 por Walter A. Shewhart, mas foi William Edward Deming quem 
expandiu a sua utilização no mundo daí chamar-se Ciclo de Deming. PDCA corresponde às 
siglas de 4 palavras em inglês correspondendo a cada uma das 4 fases do ciclo, P de plan, 
planear, D de do, executar, C de check, verificar e A de act, no sentido de agir ou aplicar 
acções correctivas. O PDCA é um método aplicável ao controlo eficaz e confiável para as 
actividades de uma organização, principalmente as relacionadas com as melhorias, 
possibilitando a padronização nas informações do controlo de qualidade e a menor 
probabilidade de erros nas análises ao tornar as informações mais claras e de fácil 
compreensão. Este método como já referido divide-se em 4 fases, na primeira fase, plan, 
estabelece-se um plano ou planeamento com base em directrizes ou politicas da empresa. Este 
plano por norma inicia-se pela definição de objectivos, seguida do caminho a prosseguir para 
os atingir e por fim soluções para atingir esses objectivos, metodologia. Um bom plano 
elaborada evita falhas e perdas de tempo desnecessárias nas próximas fases. Do é o segundo 
passo que corresponde à execução do plano estabelecido, é extremamente importante que se 
respeite rigorosamente o plano. O passo seguinte é o Check, fase em que se faz uma 
verificação ou análise de objectivos cumpridos, pode também ocorrer paralelamente ao 
planeamento. Por fim temos o Act, corresponde às acções correctivas a implementar no caso 
de ocorrência de falhas verificadas no passo anterior. (Faria, 2008) 

Podemos observar o ciclo do PDCA na ilustração seguinte. (Ilustração 3) 
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Diagrama de Pareto 

Vilfredo Pareto, economista do séc. XIX, deu o seu nome a uma das sete ferramentas básicas 
da qualidade, o diagrama de Pareto. Esta ferramenta é um gráfico utilizado para identificar as 
causas responsáveis pela maioria das perdas a fim de eliminá-las. O diagrama de Pareto teve 
grandes contribuições de Juran na medida em que este declarou o princípio de que a maioria 
das perdas deve-se às mesmas causas, ou nas palavras do próprio: “vital few, trivial many”. 
Através do diagrama, é possível obter uma ideia da relação entre causas e problemas de forma 
a dar prioridade à acção que trará maior impacto. Os passos para utilização desta ferramenta 
são: 

1. Identificação da perda a investigar. 
2. Definir a classificação (por ex. tipo de defeito) dos dados a recolher. 
3. Organização, numa tabela ou checklist dos dados recolhidos, por classificação (por 

tipo de defeito). 
4. Cálculo das frequências do tipo de classificação (frequências de cada defeito) assim 

como de cada item associado a cada classificação (ex. mesmo defeito em peças 
diferentes) sobre o total e acumulado. 

5. Traçar o gráfico. 
6. Análise do diagrama. 

Da análise deve-se concluir a prioridade das causas a serem eliminadas para obter melhores 
resultados, no entanto deve-se verificar diversas classificações até à construção do diagrama 
final. (Faria, 2008) 

Controlo Estatístico do Processo 

As aplicações mais usadas para a prevenção de defeitos assentam sobre um controlo 
estatístico. O Controlo Estatístico do Processo (CEP) é uma ferramenta da qualidade utilizada 
nas indústrias e nos processos produtivos com objectivo de aumentar a economia evitando 
desperdícios de matéria-prima, insumos e outros produtos de industrialização. Posteriormente 
o CEP trará menos retrabalho aproveitando melhor os recursos disponíveis e o bem-estar dos 
funcionários que passarão a trabalhar melhor e com metas específicas para cada área. Estes 
recursos podem ser usados tanto numa grande empresa como na mais simples delas, bastando 
para isso apenas uma ferramenta gráfica e pessoas capacitadas para analisar criticamente os 
resultados obtidos. (Faria, 2008) 

Cartas de Controlo 

 Na sua maioria a ferramenta gráfica utilizada são as cartas de controlo ou muitas vezes 
chamadas The Shewart’s control charts em honra de Walter Andrew Shewhart. Uma carta de 
controlo determina uma faixa chamada de tolerância limitada pela linha superior (limite 
superior de controlo) e uma linha inferior (limite inferior de controle) e uma linha média do 
processo (limite central), que foram estatisticamente determinadas (Ilustração 4). Para a 
aplicação correcta desta ferramenta temos de ter em conta 4 príncipios: 

♦ a qualidade medida do produto fabricado está sempre sujeita a uma certa quantidade 
de variação como resultado do acaso; 

♦ é inerente a qualquer sistema de produção e controlo a existência de causas aleatórias; 

♦ dentro de um processo estável é inevitável a variação; 
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Ilustração 4 - Norma 8258 

♦ as razões da variação fora de um padrão estável são detectáveis e possíveis de serem 
corrigidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseada em amostras extraídas durante o processo, supõe-se uma distribuição normal das 
características da qualidade. O objectivo é verificar se o processo está em controlo. Este 
controlo é feito através do gráfico.  

Segundo as regras da Norma ISO 8258 (1991), um processo encontra-se fora de controlo 
estatístico quando se verifica uma das situações seguintes: 

Regra 1 – Um qualquer ponto fora dos limites de controlo (limites).  

Regra 2 – Nove pontos consecutivos de um mesmo lado da linha central.  

Regra 3 – Seis pontos consecutivos em sentido ascendente ou descendente.  

Regra 4 – Catorze pontos crescendo e decrescendo alternadamente.  

Regra 5 – Dois de três pontos consecutivos na zona A (Ilustração 4), do mesmo lado da linha 
central. 

Regra 6 – Quatro de cinco pontos consecutivos na zona B ou A (Ilustração 4), do mesmo lado 
da linha central. 

Regra 7 – Quinze pontos consecutivos na zona C (Ilustração 4).  

Regra 8 – Oito pontos de ambos os lados da linha central, sem nenhum na zona C (Ilustração 
4). 

Estas situações reportam a existência de causas assinaláveis, já referidas na secção 2.1. 
Aquando da existência deste tipo de causas diz-se que o processo está fora de controlo ou em 
descontrolo. Quando nenhuma destas situações se apresenta diz-se processo em controlo e 
está-se perante causas comuns. 

Para implementação destes gráficos há que compreender que os limites de tolerância e os 
limites de controlo nada têm em comum. Os limites de tolerância são estabelecidos em função 
dos requisitos dos clientes e tendo em consideração as características do processo produtivo, 
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normalmente na fase do projecto. Só depois face aos critérios estabelecidos é possível atribuir 
a classificação de defeituoso ou não defeituoso a um produto ou componente. Já os limites de 
controlo apenas são obtidos em função da variabilidade do processo de fabrico. Desta forma é 
possível considerar quatro situações distintas: 

• processo fora de controlo a produzir defeitos (ou defeituosas); 

• processo fora de controlo a não produzir defeitos (ou defeituosas); 

• processo em controlo a produzir defeitos (ou defeituosas); 

• processo em controlo a não produzir defeitos (ou defeituosas). 

Para melhor se entender a situação de processo em controlo a produzir defeitos e o processo 
em descontrolo a não produzir defeitos ilustra-se de seguida uma representação gráfica das 
mesmas: 

Na Ilustração 5 é possível visualizar uma carta de controlo de médias (média da amostra é 
representada pelo ponto preenchido a preto) de amostras de dimensão 4 (pontos a branco 
representam o elemento da amostra).  

Na amostra 1 o ponto médio (��			) está dentro dos limites de controlo, no entanto o ponto 
destacado na ilustração mostra que temos na amostra um elemento com defeito. Esta situação 
pode ocorrer em processos tidos como em controlo, devido à capacidade do processo ser 
insuficiente. Na segunda amostra o ponto médio encontra-se fora dos limites de controlo mas 
como é possível verificar nenhum dos elementos apresenta-se defeituoso, esta situação ocorre 
quando o processo tem elevada capacidade de forma a detectar pequenas instabilidades 
insuficientes para produzir defeitos. 

Podemos então assumir a utilização das cartas de controlo para duas vertentes. Para uma das 
vertentes têm-se as cartas de controlo como ferramenta de análise retrospectiva de processos, 
com o objectivo de identificar a presença de causas assinaláveis de variação e proceder à sua 
eliminação. Apoiando-se em dados históricos, as cartas de controlo constituem assim uma das 
técnicas mais eficazes no apoio à melhoria da capacidade de processos e/ou à sua 
estabilização. Para a segunda vertente, temos as cartas de controlo como a ferramenta de 

Ilustração 5 - Exemplo de situações de processo fora de controlo sem produzir defeitos e em controlo 
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acompanhamento e vigilância ‘online’ de processos, funcionando assim como um sistema de 
alerta para a ocorrência de situações de descontrolo. (Cabral, 2009) 

Seis Sigma 

Seis Sigma é um conjunto de práticas para melhorar sistematicamente os processos ao 
eliminar defeitos. È também definido como uma estratégia de gestão para promover mudanças 
nas organizações de modo a obter melhorias nos processos, produtos e serviços para a 
satisfação dos clientes. (Motorola, 1994-2010)  

O objectivo principal do Seis Sigma é o de reduzir continuamente a variação dos processos de 
forma a eliminar defeitos ou falhas, foca a melhoria contínua dos processos envolvidos na 
produção, de uma forma estruturada, considerando todos os aspectos importantes para o 
negócio. A aplicação desta filosofia numa organização implica um uso intensivo de 
ferramentas para a identificação, análise e solução de problemas, com ênfase na recolha e 
análise de dados com suporte estatístico. A diferença do Seis Sigma está precisamente na 
utilização destas ferramentas e procedimentos e na sua integração com as metas e os 
objectivos da organização como um todo, tornando a participação e o compromisso de todos 
os níveis e funções da organização um dos factores chave. Quando aplicado o uso de 
ferramentas estatísticas, considera os limites de especificação num intervalo de 
6�, 6 
desvios padrão, o que implica uma probabilidade de estar dentro do intervalo de 
99,9999998%, sendo o mais pequeno desvio facilmente detectável em detrimento do intervalo 
antes usado 
3�. De forma geral estamos a aumentar a sensibilidade da detecção de 
pequenos desvios. 
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Na ilustração seguinte (Ilustração 6) será mais fácil entender esta noção. 

 

Ilustração 6 - Representação da diferença entre 3 Sigma e 6 Sigma (Nóvoa, Six Sigma, 2008) 

5s 

O 5s é uma metodologia de origem japonesa aplicável a qualquer ambiente de uma 
organização. È denominado 5s devido aos 5 princípios sobre os quais se assenta: 

• Seiri: senso de utilização, na área de trabalho devem constar apenas os itens 
necessários para a operação a executar sendo tudo o resto guardado. Este principio 
leva à diminuição de obstáculos à operação aumentando consequentemente a 
produtividade. 

• Seiton: senso de ordenação, a disposição dos itens necessários deve estar organizada 
de acordo com a utilização e sempre dispostos na mesma forma de modo a eliminar 
movimentos desnecessários. 

• Seiso: senso de limpeza, deve-se manter o local de trabalho o mais limpo possível, 
deverá ser um acto contínuo e não apenas quando está sujo e desarrumado. Deste 
modo saber-se-á sempre onde e como estão os objectos. 

• Seiketsu: senso de saúde, através da padronização das práticas de trabalho obtém-se 
um layout padronizado sendo estas práticas favoráveis à saúde física, mental e 
ambiental 

• Shitsuke: senso de autodisciplina, após estabilização dos 4s segue-se a manutenção e 
revisão dos mesmos, de forma a evitar um regresso às práticas antigas. Quando 
implementação de uma melhoria rever todos os sensos anteriores. 
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A aplicação destes 5 sensos trará para a organização uma maior produtividade pela 
redução da perda de tempo procurando os itens necessários, redução de despesas e melhor 
aproveitamento de materiais pois a acumulação de materiais tende para a degeneração, 
melhoria da qualidade dos produtos e maior satisfação dos trabalhadores. (Imai, 1992) 
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3. Estudo e levantamento da situação 

A GEPC, como já referido no ponto 1.1,é uma empresa certificada, por sua vez já tem um 
sistema de gestão de qualidade (SGQ) implementado. Alguns dos pontos do SGQ assentam 
sobre documentação de controlo, autocontrolo e controlo volante. Relativamente à 
documentação de controlo alguns exemplos são instruções de controlo, plano de amostragem 
simples, tabela de defeitos, fichas de não conformidade e checklists de controlo volante. 

3.1 Instruções de Controlo 

As instruções de controlo (IC’s) são documentos que diferem entre si consoante a peça, 
produto ou procedimentos, ao qual está associada. Para o caso de uma IC referente a 
procedimento, nomeadamente configuração de uma máquina para iniciar um determinado 
trabalho, pede a verificação dos parâmetros que constam na instrução de trabalho (IT) 
correspondente. Para o caso de peças ou produto final cada IC divide-se essencialmente em 
duas partes, o autocontrolo e o controlo final. Cada uma destas partes pode ainda ser dividida 
em controlo visual e controlo por variáveis. A parte de autocontrolo é dirigido aos operadores, 
estando descritos os parâmetros específicos de cada peça ou produto a controlar, a estes 
parâmetros estão associados códigos que provêm de uma tabela de defeitos (ver anexos A e 
B), tome-se por exemplo o parâmetro: diâmetro, neste caso estará na IC como P0101 -
controlar diâmetro, ou CM006 – controlar diâmetro, em que P0101 e CM006 são os códigos 
existentes para o defeito associado a este parâmetro para os plásticos e para os metais 
respectivamente. Estes parâmetros a controlar são os chamados CTQ’s – Critical To Quality, 
são assim definidos no projecto como sendo parâmetros fundamentais para o bom 
funcionamento do produto. Assim sendo no controlo visual os operadores têm instruções para 
verificarem visualmente a existência por exemplo de rebarbas, chupados, manchas, falha de 
material, etc. Quanto ao controlo por variáveis são feitos ensaios de calibre em que uma 
determinada cota é testada e o resultado será o passa ou não passa e consoante o descrito na 
IC a peça está boa ou não, por exemplo, vai ser controlado uma peça com um furo cujo 
diâmetro está referido na IC com dimensão 3
0,1mm, este parâmetro poderá ser controlado 
através de um ensaio de calibre.O ensaio de calibre será executado com duas espigas, uma de 
diâmetro 2,9mm e outra de 3,1mm,que são os valores limites de especificação. Dentro destes 
limites de especificação ainda se pode estabelecer um mais crítico, por exemplo será mais 
critico estar solta do que apertada, deste modo as indicações serão que a espiga de 2,9mm 
deverá passar e a de 3,1mm será apenas apontada e não deverá passar, caso a espiga de 
2,9mm não passe ou caso a espiga 3,1 passe a peça terá defeito. Outra das formas de controlo 
por variáveis será com instrumentos de medição nomeadamente o paquímetro. O controlo 
final das IC’s é dirigido ao elemento responsável pela área pertencente à equipa de qualidade. 
As instruções são em tudo idênticas à dos operadores diferem é na periodicidade e tamanho de 
amostra, estabelecida pelo plano de amostragem. Na Tabela 1, está representado o plano de 
amostragem relativo ao controlo por atributos. Esta tabela foi estabelecida de acordo com a 
norma CEI 410, da qual se retiraram os valores para um Acceptable Quality Level AQL = 0. 
Para o controlo por variáveis foi estabelecida uma amostra de tamanho N=5, valor obtido 
através das regras estabelecidas pela norma ISO 3951 – 1973.   
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Tabela 1- Plano de amostragem simples (GE- Power Controls, 2009) 

PLANO DE AMOSTRAGEM SIMPLES  
  NÍVEL DE AMOSTRAGEM       QTD 
  ESPECIAL     GERAL   AMOSTRA 

S1 S2 S3 S4 REDUZ NORM APERT   
                

2 2 2 2 2 2 -  2 

50 25 15 15 90 8     

51 26 16 16 91 9 2 3 

500 150 50 25 150 15 8   

501 151 51 26 151 16 9 5 

35 000 1200 150 90 280 25 15   

500 001 1201 151 91 281 26 16 8 

+ 35 000 500 150 500 50 25   

  500 001 501 151 501 51 26 13 

  + 3200 500 1200 90 50   

    3201 501 1201 91 51 20 

    35 000 1200 3200 150 90   

    35 001 1201 3201 151 91 32 

    500 000 10 000 10 000 280 150   

    500 001 10  001 10 001 281 151 50 

    + 35 000 35 000 500 280   

      35 001 35 001 501 281 80 

      500000 150 000 1200 500   

      500 001 150 001 1201 501 125 

      + 500 000 3200 1200   

        500 001 3201 1201 200 

        + 10 000 3200   

          10 001 3201 315 

          35 000 10 000   

          35 001 10 001 500 

          150 000 35 000   

          150 001 35 001 800 

          500 000 150 000   

          500 001 150 001 1250 

          + 500 000   

            500 001 2000 

            +   

Para além do tamanho da amostra e periodicidade o autocontrolo e controlo final podem 
diferir também em algumas cotas devido à complexidade da sua medição tendo a necessidade 
de outros instrumentos de medição apenas disponíveis nos gabinetes da qualidade, sendo estas 
controladas apenas no controlo final. 

Nas IC’s também incluem-se procedimentos a efectuar no caso de detecção de alguns 
defeitos. Em muitos dos casos essa indicação é reportar ao responsável, consultar algum 
documento e preenchimento de fichas de não conformidades.  
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3.2 FNC – Fichas de Não Conformidade 

As fichas de não conformidades são documentos preenchidos pelos responsáveis do controlo 
final, onde constam os defeitos encontrados na amostra controlada, tamanho e identificação 
do lote. Este lote fica em quarentena (inutilizável) até análise das FNC pela equipa de 
engenharia que avaliam a situação e têm de dar o parecer para o lote que poderá ser aceite 
com reservas ou rejeitado. No caso de produção interna a resposta à FNC terá de ser 
acompanhada por acções correctivas a executar. 

3.3 Levantamento da Situação 

Apesar de haver métricas para um completo processo de controlo de qualidade e haver 
registos não existia porém um controlo estatístico sobre estes registos, não havendo por isso 
nenhum controlo estatístico do processo (SPC – Statistical Process Control). Podemos então 
concluir que não havia forma de detectar precocemente uma falha do processo nem prever a 
produção de defeitos. 

Outro aspecto de referir é que de facto existiam as métricas mas não eram aplicadas na sua 
totalidade. Após reconhecimento do funcionamento da empresa relativa ao controlo de 
qualidade uma das grandes falhas encontradas foi o incumprimento das IC’s por parte dos 
operadores quer em termos de periodicidade quer em termos de parâmetros controlados. 
Pode-se até dizer que o autocontrolo resumia-se em grande parte à inspecção visual no 
arranque de produção. Deste modo alguns dos lotes produzidos com defeitos eram apenas 
detectados aquando do controlo volante/controlo final o que implica elevados custos. 
Também as respostas às FNC não chegavam a tempo das necessidades sendo por vezes 
utilizados lotes que deveriam estar em quarentena. 

Em resumo podemos dizer que é necessário arranjar uma forma dos operadores efectuarem o 
autocontrolo conforme descrito nas IC’s, maior eficiência das FNC’s e implementar um SPC. 
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4. Proposta de solução 

Após a análise feita no capítulo 3 chega-se a uma conclusão: é necessário implementar o SPC 
e arranjar forma de cumprir o autocontrolo. 
 

4.1 Levantamento de Questões Acerca do Autocontrolo  

Acompanhou-se durante algum tempo a equipa de produção e apuraram-se as razões dos 
operadores não efectuarem o autocontrolo conforme previsto. A grande falha do autocontrolo 
era relativa ao controlo de variáveis. Em muitos dos casos era a falta de conhecimento da cota 
descrita nas IC´s, i.e., na IC constava a instrução de controlar o furo de diâmetro x, o 
problema era saber qual dos furos da peça seria. Apesar das IC’s serem acompanhadas pelos 
desenhos técnicos das peças residia a dificuldade de interpretar os desenhos. A solução 
encontrada para esta questão foi adicionar aspectos visuais às IC’s, de forma a que a não 
interpretação dos desenhos não seja mais um obstáculo ao autocontrolo. 

Após esta implementação ainda existiam queixas por parte dos operadores relativamente ao 
tempo necessário para o autocontrolo. Durante alguns dias efectuou-se o autocontrolo para 
analisar situações que se pudessem melhorar. Aplicando a teoria 5S, foi possível reduzir o 
tempo de autocontrolo, nomeadamente os calibres que se encontravam separados em saquetas 
devidamente identificadas, dentro de um armário arquivador (Ilustração 7), foram todos 
colocados numa caixa única (Ilustração 8). Cerca de 98% dos calibres utilizados são espigas, 
veios de diâmetro específico, construiu-se uma caixa aproveitando alguma sucata (calhas de 
alumínio e placas de acrílico), na fase superior da caixa efectuaram-se furos, duas linhas de 
furos com diâmetro 2mm, duas de diâmetro 4mm, uma de diâmetro 5mm, outra de diâmetro 
6mm mais uma de diâmetro 8mm, a linha de furos final variavam os diâmetros dos furos 
consoante os calibres, pois estes eram os chamados calibres especiais porque tinham cotas 
especificas com tolerância ou até uma forma irregular no corpo para ensaiar algumas formas 
das peças especificas. Para cada furo foi escrito acima o diâmetro da espiga correspondente. 
Cada espiga vem acompanhada por uma etiqueta de identificação. 

 

Ilustração 7- Disposição dos calibres antes 

 

Ilustração 8- Disposição dos calibres depois 
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4.2 Implementação de SCP 

A implementação de SCP na GEPC passará pela utilização de um software, QMSII. O QMSII 
é um software que gere dados de controlo de qualidade e desenha cartas de controlo a partir 
desses dados, emite também um alerta de aviso perante a inserção de dados fora dos limites de 
controlo. As cartas de controlo neste programa podem ser de dois tipos: cartas por atributos 
ou cartas por variáveis. A distinção fundamental nestes dois tipos de cartas é que na carta por 
atributos temos apenas duas possibilidades, i.e., passa ou não passa ou então boas e não boas, 
num caso de controlo será com defeitos ou sem defeitos; numa carta por variáveis já não 
acontece isso porque o parâmetro a controlar é mensurável, i.e., estaremos a medir uma cota 
por exemplo, havendo neste tipo de cartas intervalos de valores admitidos. Uma das 
particularidades interessantes do QMSII é que se trata de um programa online e uma vez 
sendo a GE uma empresa multinacional é de todo o interesse que possam ter acesso aos dados 
de qualidade das filiais em tempo real. Outra característica deste programa é o da recolha de 
relatórios. Podemos aceder à página Web do QMSII, WebQms, no campo de QMS Reports 
filtrar a informação pretendida por período de tempo, semanal, diário, mensal, por linha de 
produção, por produto, por operador, por defeitos, por CTQ’s, etc. A partir destes relatórios 
obtemos os gráficos de Pareto. O QMSII internamente gere uma classificação para as linhas 
de acordo com os dados inseridos, esta classificação é a chamada Zscore. O valor objectivo 
mínimo da Zscore é de 6. Sempre que uma linha apresente Zscore abaixo de 6 é 
automaticamente enviado um e-mail com as linhas de produção em causa e o respectivo valor 
para os responsáveis do QMSII da empresa e do QMSII internacional. No anexo C é possível 
consultar as expressões matemáticas para obtenção da Zscore, no anexo D apresentam-se 
exemplos de relatórios possíveis de se obterem. 

Este software já existia na empresa mas apenas eram introduzidos dados de controlo final, i.e., 
testes finais, sendo que existiam apenas 3 computadores com o QMSII instalado; um no 
controlo final das peças plásticas, um nos testes dos disjuntores e um, no qual não eram 
inseridos dados, com a responsável por enviar os relatórios quinzenais do QMSII para o 
responsável internacional do QMSII. No momento que integrei na empresa para além de ter 
apenas estes três pontos de QMSII ainda só existiam cerca de 6 peças inseridas no QMSII e 
para cada peça apenas um parâmetro a controlar. 

Como a intenção era o SPC decidiu-se montar computadores nas zonas de produção dos 
plásticos (injecção + compressão), metais e soldaduras.  

Uma vez que a empresa produz uma variedade enorme de peças, no prazo que tinha era 
impossível implementar as peças todas, tendo sido decidido pela equipa de tecnologia 
implementar 80% da produção de cada área.  

Após a introdução destas peças no QMSII seguia-se o lançamento dos dados de autocontrolo 
por parte dos operadores. Para tal foi elaborado um plano de formação a todos os operadores. 
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5. Aplicação da Solução 

Nas secções seguintes será descrito o modo de aplicação de soluções, quer para o autocontrolo 
quer para o SPC. 

5.1 Melhoria das IC’s 

Como já referido anteriormente as IC’s mostravam-se ilegíveis para algumas situações. Uma 
vez que era praticamente impossível alterar todas as IC’s existentes decidiu-se fazer um 
paralelismo com a implementação do QMSII, i.e., todas as peças que iriam ser implementadas 
no QMSII, o que exigia recolha de dados do autocontrolo, as respectivas IC’s iriam ser 
alteradas. A alteração baseou-se em fotografias das peças com indicação de cada cota a ser 
controlada tome-se por exemplo a Ilustração 9: 
 

 

Ilustração 9 - Exemplo de Fotografia adicionada às IC's (IC AB90110) 

Deste modo a interpretação de desenhos deixou de ser um obstáculo ao autocontrolo passando 
a ser fácil identificar as cotas a controlar. 

5.2 Implementação de QMSII 

Após obtenção da lista de peças a introduzir no QMSII faltava ainda apurar quais os CTQ’s a 
implementar. Para isso fez-se o levantamento das fichas de não conformidades (FNC) 
existentes desde 2000 e organizaram-nas segundo a peça e depois por defeito, na Ilustração 10 
é possível visualizar parte do ficheiro desse levantamento e gráfico representativo dos dados 
recolhidos relativamente às FNC dos metais (Gráfico 1). As IC’s existentes também foram 
objecto de estudo e de forma geral o levantamento efectuado das fichas de não conformidade 
correspondia aos CTQ’s já existentes nas IC’s. No caso da área das soldaduras foi 
ligeiramente diferente pois já não lidamos com componentes e sim com conjuntos de 
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Ilustração 10 - Parte do levantamento das FNC 

componentes e o controlo é efectuado por operação de soldadura e não por cada conjunto 
específico. Assim sendo neste caso implementaram-se todas as operações executadas para 
conjuntos a usar nas linhas de montagem do ELCB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após selecção das peças e CTQ’s a implementar passou-se à programação do QMSII. 

O QMSII sendo um programa global da GE necessita uma estrutura muito específica, essa 
estrutura é obtida através do correcto preenchimento das Core Tables (Ilustração 11): 

 

Gráfico 1 - Defeitos das FNC dos metais 
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- Tem de ser escolhida a filial a que se referirão os dados: Portugal Plant (Ilustração 11, 
indicação 1), que já se encontrava criada; 

 

 

Ilustração 11 - Menu principal do WebQMS 

- As linhas de produção a que se referem as peças também têm de ser formatadas. 
Podem ser peças que irão incorporar o produto final das linhas de montagem ELCB- 
Earth Leakage Circuit Breaker (disjuntores) nesse caso as linhas são: ELCB Plastic 
Parts para o caso de componentes plásticas (já se encontrava criada), ELCB Metal 
Parts para as peças metálicas e ELCB Welding para as operações de soldadura. Ou 
podem ser produto final de WA- Wiring Acessories e WD- Wiring Devices, por ex. 
tomadas, espelhos, interruptores, para os metais criou-se a linha Wiring Metal Parts e 
Wiring Compression Parts para os plásticos obtidos pelo processo de compressão. 
(Ilustração 12) 
 

 

Ilustração 12 - Tabela de Product line do WebQMS 

- A Part Number é o código atribuído a cada peça, optou-se por manter o código 
interno, para facilitar a utilização aos funcionários, mais o novo código SAP que 
futuramente será exclusivo uma vez que este programa também é recente na empresa. 
Por exemplo, uma peça de código interno AB90110 e código SAP 40139788 no 
QMSII foi inserido da seguinte forma AB90110(40139788). (Ilustração 13) 
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Ilustração 13 - Tabela das Part Numbers do WebQMS 

 

- De seguida é necessário associar as peças à linha de produção, que é possível na Bill 
Of Materials Table; Bill of materials- é uma tabela onde constam a relação entre os 
materiais, peças. Pode ser por exemplo todas as componentes incorporadas no produto 
final. (Ilustração 14) 

 

 

Ilustração 14 - Tabela Bill of Materials do WebQMS 

- Introduzir o processo executado por exemplo: injecção, compressão, maquinagem, 
soldadura. Estes processos têm de ser associados a cada linha de produção respectiva 
previamente criadas. (Ilustração 15) 
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Ilustração 15 - Tabela de Processos 

 

- Introdução de ferramentas a utilizar: preenchimento das Gage Type Tables, por 
exemplo paquímetro usado para medir algumas cotas.(Ilustração 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Antes de avançar para o preenchimento dos CTQ’s temos ainda de inserir o tipo de 
defeitos que possam ocorrer. No QMSII podemos considerar 2 níveis de defeitos o 
High Level Defect Code e o Low Level Defect Code. O primeiro é um tipo de defeito 
associado ao processo, por exemplo má injecção ou soldadura errada, o segundo 
corresponde às tabelas de código de defeitos de cada área (anexo A e B). A correcta 

Ilustração 16 - Tabela de ferramentas 
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inserção e associação destes campos permite depois a construção eficiente de 
diagramas de Paretos. (Ilustração 17 e Ilustração 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim criação das CTQ’s- critical to quality, parâmetros associados a cada peça cujos dados 
de controlo têm de ser inseridos. Antes de avançar neste tema é preciso distinguir alguns 
termos que aparecerão nos campos a preencher, nomeadamente PPCTQ e SQMS. O PPCTQ, 
product performance critical to quality, que não é nada mais do que um CTQ do produto 
final, no caso de um disjuntor falhar num teste de magnetização e desmagnetização ou a força 

Ilustração 17 - Tabela de High Level Defect Code 

Ilustração 18 - Tabela de Low Level Defect Codes 
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de disparo, todas as funcionalidades finais do produto. SQMS, suppliers quality management 
system, é um software idêntico ao QMSII mas aplicável aos fornecedores. 

Na figura a seguir (Ilustração 19) está representado de forma esquemática a avaliação dos 
CTQ’s e o quality plan (plano de qualidade) para cada tipo. Os LLCTQ’s -Low Level Critical 
To Quality são os até agora referenciados como CTQ, todos os parâmetros das peças 
controlados que não sejam PPCTQ’s. 

 

A Ilustração 20 apresenta a tabela de CTQ’s já existentes no QMSII. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustração 20 - Tabela de CTQ's 

Ilustração 19 - Esquema da avaliação de CTQ's 
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Para adicionar novos CTQ’s têm de se preencher os campos a seguir apresentados. 

 

Tabela 2 - Passos de criação de CTQ's 

Campos a preencher Imagem do software correspondente 

Neste primeiro passo 
tem-se que escolher a 
peça sobre a qual 
queremos criar o 
CTQ, inserir a 
descrição do CTQ, por 
exemplo Aspecto 
Visual, -fazer 
corresponder a um 
PPCTQ ou não, 
determinar o tipo de 
dados a recolher 
(variáveis -ou 
atributos), trata-se de 
uma peça de produção 
interna ou não, em que 
filial será afectiva e 
por fim se está ligada 
ao SQMS. 

 

Este passo é exclusivo 
para os CTQ’s de 
variáveis. Escolhe-se 
o instrumento de 
medida a usar, o tipo 
de medição efectuada, 
o tamanho da amostra, 
a unidade de medida, 
os limites de alarme 
superior e inferior, a 
cota nominal e os 
limites superior e 
inferior de 
especificação. No caso 
de ser uma cota cujo 
limite inferior ou 
superior não interessa, 
por exemplo que no 
máximo seja 0,5mm 
ou no mínimo 1mm 
podemos escolher essa 
opção (ignore spec 
limit)   
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O terceiro passo é 
para escolher o 
processo, processo 
associado à peça (ex. 
injecção), 
processamento de 
manufactura (ex. 
moldação), classe de 
produto final 
(acessórios eléctricos) 
a incorporar e sub 
classe (ex. 
electromecanismo). 
Isto permite-nos mais 
à frente de filtrar 
dados a partir destes 
campos. 

 

No passo seguinte são 
opções de ligar alguns 
CTQ’s entre si. Uma 
peça que integrada 
num produto final 
impeça a performance 
deste é de todo o 
interesse terem o CTQ 
ligado. Imaginemos 
um botão de disparo, 
que integre um 
disjuntor, este tem 
como função accionar 
o disparo do disjuntor 
aquando de 
sobrecarga. Se o teste 
final de disjuntor 
relativamente à força 
de disparo estiver a 
falhar é bom 
podermos consultar 
alguma relação entre 
estes dois CTQ’s. 
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Por fim o último passo 
diz respeito ao plano 
de controlo a ser 
efectuado. Aqui deve-
se colocar a 
informação para o 
utilizador da 
periodicidade, 
tamanho da amostra e 
instrumentos a 
utilizar. 

 

 

Através da inserção de dados nestes CTQ’s o QMSII irá construir cartas de controlo e lançar 
alertas sempre que inseridos dados fora de limites de alarme, ou no caso de cartas por 
atributos, amostras com defeitos. 

Para os CTQ’s de variáveis, o que levará a uma carta de controlo por variáveis, é necessário 
calcular os limites a inserir no passo 2. Como já foi referido não existia nenhum controlo 
estatístico sobre dados do autocontrolo, desta forma não havia como calcular a média e 
desvios padrões por conseguinte os limites de controlo, mas o QMSII prevê esta situação de 
modo que após inserção de 12 amostras permite calcular e posteriormente recalcular os 
limites de controlo. Os limites de controlo são recalculados de acordo com algumas regras, 
essas regras podem ser observadas no esquema seguinte (Ilustração 21): 

Quando devemos recalcular os limites de controlo (CL)?

(1) Tem assistido a alterações do processo significativas, i.e., 

está presente alguma causa assinalável?

(4) O novo comportamento esperado está OK?

(3) Tem razões para acreditar que a causa se vai manter no 

processo? 

(2) Sabe qual é a causa da alteração do processo? 

Não se recalcula os CL

Determinar causa assinalável 

em vez de alterar limites de 

controlo

Recalcular os limites de controlo baseados nos novos dados

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

 

Ilustração 21 - Esquematização para recalcular os limites de controlo 
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Para uma fase inicial de implementação tomou-se então para o valor central o que 
correspondia à cota nominal, os limites de especificação superior (USL-Upper Spec Limit) e 
inferior (LSL-Lower Spec Limit) eram obtidos através das tolerâncias associadas à cota. 
Outros limites definidos foram os limites de alarme. Estes valores tomam uma posição 
intermédia entre o valor nominal e os limites superior e inferior de especificação chamando-se 
de limites superior e inferior de alarme (UAL-Upper Alarm Limit e LAL-Lower Alarm Limit) 
respectivamente. Matematicamente representam a cota nominal somada com metade da 
tolerância para o caso de UAL e LAL a partir da subtracção de metade da tolerância à cota 
nominal. No caso de cotas de tolerância unidireccional, i.e., apenas tolerância positiva ou 
apenas negativa a expressão matemática será diferente, a carta terá de intervalo apenas o valor 
da tolerância, deixando a cota nominal de ser o valor central, i.e., quando se tem tolerância 
positiva (tp) e tolerância negativa (tn) tem-se um intervalo para os valores Int=tp-tn, quando 
uma destas duas é zero Int= tp ou Int=tn apenas. 

Para uma mais fácil compreensão serão apresentadas de seguida (Tabela 3) todas as 
expressões utilizadas para o preenchimento das CTQ’s por variáveis. 

Seja n o valor da cota nominal, tp o valor da tolerância positiva, tn o valor da tolerância 
negativa tem-se: 

Tabela 3 - Expressões para obter valores dos limites 

Condições 

Limites 

�� � �� � � 

����: � 
 � 

�� � �� 

���� � � 

�� � 0 � �� � 0 

���� � � 

�� � 0 � �� � 0 

���� � � 

��� � � � � � � �� � � �� � 

��� � � � 0,5� � � 0,5�� � � 0,75�� � � 0,25�� 

� � � � � � 0,5�� � � 0,5�� 

��� � � � 0,5� � � 0,5�� � � 0,25�� � � 0,75�� 

��� � � � � � � �� � � � �� 

 

Para as cartas de controlo por atributos não são necessários valores, são implementados 
igualmente com a excepção de saltar o passo dois da Tabela 2. 

 

5.3 Formação 

Após a criação dos CTQ’s no QMSII, restava dar formação aos operadores. Aquando da 
implementação duma melhoria numa empresa um dos grandes obstáculos é a resistência por 
parte dos operadores, que criam rotinas e dificilmente se desprendem das mesmas. A 
abordagem não pode ser feita por imposição nestes casos, deste modo após alguma análise 
decidiu-se incluir na formação de QMSII alguns princípios de qualidade, nomeadamente 
cartas de controlo, e demonstrar as vantagens do SPC. Pretendia-se desta forma incentivar os 
operadores a executar a nova tarefa. Outra abordagem foi a de salientar o facto do programa 
QMSII ser on-line, deste modo os operadores a partir do momento que inserem os dados no 
QMSII estão a reportar defeitos o que os descarta de responsabilidades (situações em que não 
param a produção porque não têm ordem para isso) e de certa forma pressionar as acções 
correctivas, pois todos os responsáveis pela qualidade da GE internacional têm acesso aos 
dados instantaneamente. 
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A formação teve como documentos de apoio um slide show, que foi distribuído por todos os 
formandos impresso em papel, e também uma demonstração prática da inserção de dados nos 
dois tipos de cartas de controlo (por atributos e por variáveis). 

O QMSII tem dois campos definidos para as cartas por atributos e por variáveis, o Attribute e 
o Manual Continuous respectivamente. Apresentam-se de seguida os passos a seguir para a 
inserção de dados. 

Para o caso de controlo por atributos selecciona-se o campo Attribute, como representado pelo 
ponto 3 da ilustração 22. 

 

Ilustração 22 - Menu inicial do QMSII (Attribute) 

Antes de começar a lançar dados verificar os pontos 1 e 2 da ilustração 22. 

A janela da ilustração 23 é a correspondente ao menu inicial do attribute, para podermos 
então lançar os dados devemos seleccionar a part number conforme indicado na ilustração 24 
seguidamente deve-se escolher o parâmetro a controlar, CTQ, ver Ilustração 25. 
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Ilustração 23 - Menu inicial do Attribute 

 

 

Ilustração 24 - Selecção da peça (Attribute) 
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Ilustração 25 - Selecção do CTQ (Attribute) 

Após selecção de peça e parâmetro deve-se efectuar o login preenchendo os campos 
consoante o representado na Ilustração 26, passos 1, 2, 3 e 4. No passo 1 é seleccionada a 
máquina de produção pré estabelecida Injectmach. para os plásticos, Machining para os 
metais e Welding Mach. para as soldaduras, identificação do operador também previamente 
associado a cada área e o turno correspondente. O passo 2 é preenchido apenas quando a 
amostra controlada apresenta elementos com defeito e nesse caso preenche-se a quantidade 
destes. O passo 3 deve ser preenchido com o tamanho da amostra controlada 
independentemente de defeituosas ou não. Por fim o passo 4 é o comando para enviar os 
dados para o QMSII fazendo acrescentar um ponto nos gráficos.  
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Ilustração 26 - Attribute Screen 

Para inserir dados por variáveis tem de ser seleccionado o campo Manual Continuous, como 
indicado na ilustração 27. 

 

Ilustração 27 - Menu inicial (Manual Continuous) 

A ilustração 28 mostra o aspecto da janela do Manual Continuous. 
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Ilustração 28 - Menu do Manual Continuous 

No menu do Manual Continuous devemos escolher a peça a controlar conforme ilustrado de 
seguida (Ilustração 29) e depois para a peça escolhida seleccionar o CTQ que vamos medir, 
ver ilustração 30. 
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Ilustração 29 - Selecção da Peça (Manual Continuous) 

 

 

Ilustração 30 - Selecção do CTQ (Manual Continuous) 

Depois de escolhida a peça e respectivo CTQ tem de ser feito o login, para tal clica-se sobre o 
botão inferior do lado esquerdo onde diz Login, e aparecerá uma janela como representado na 
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ilustração 31, na qual deverá ser escolhido o operador, máquina, turno e o número de lote tal 
como no Attribute. No Manual Continuous pede o preenchimento de outro campo, gage, 
devido aos dados serem por variáveis, eles são obtidos através do uso de instrumentos de 
medição, daí a existência de um campo para seleccionar o tipo de ferramenta utilizada, gage. 

 

Ilustração 31 - Login (Manual Continuous) 

 

No caso da produção, foram montados paquímetros digitais com interface para o PC, deste 
modo quando medidas cotas com o paquímetro, as células, ver ilustração 32, são directamente 
preenchidas através do paquímetro após confirmação do operador. Esta confirmação é feita 
através de um botão no paquímetro. 
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Ilustração 32 - Manual Continuous screen 

 
 
 

No caso em que o instrumento de medição, por exemplo projector de perfis ou micrómetro, 
não tenha uma interface para ligar ao PC, os dados podem ser inseridos manualmente através 
do teclado numérico. No autocontrolo todas as cotas mensuráveis são executadas com 
paquímetro digital pelo que se ocultou aos operadores a possibilidade da inserção de dados 
manual para evitar ocultação de dados fora dos limites. 

Sempre que um dos dados se apresente fora dos limites de alarme o QMSII emite um alerta 
para confirmar o valor para evitar enganos. È possível na seguinte imagem (Ilustração 33) 
visualizar esse alerta. 
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Ilustração 33 - Exemplo de um alerta para valor fora de limites de controlo 

Após confirmação de valor fora dos limites de controlo abrirá uma janela com alarme de SPC. 

 O alarme de SPC apresenta campos de preenchimento, estes campos permitem a escolha do 
High Level Defect e do Low Level Defect definindo o defeito presente na peça. Também 
devem-se preencher os campos relativos à acção correctiva a implementar para solucionar o 
defeito assim como o futuro destino das peças. O destino das peças pode ser sucata, retrabalho 
ou aceite com reserva. Podemos visualizar o alarme de SPC assim como o seu preenchimento 
nas imagens seguintes.(Ilustração 34 e Ilustração 35) 

 

Ilustração 34 - Exemplo de alarme SPC  
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Ilustração 35 - Preenchimento do alarme de SPC 

 
Também se manifesta um alerta aquando da inserção de uma amostra com a média fora dos 
limites de controlo, este caso só se aplica na existência de limites de controlo (Ilustração 36). 

 

Ilustração 36 - Exemplo de valor médio do subgrupo fora de controlo 

Também na ilustração 34 é possível visualizar um exemplo das cartas de controlo desenhadas 
pelo QMSII. Do lado direito podemos consultar os valores dos limites de especificação, 
alarme e de controlo. Na parte superior direita também temos acesso aos valores da média, 
desvio padrão e das Zscore para determinados intervalos de tempo. Esta ilustração é referente 
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a um dos produtos finais cujo CTQ é relativo a um teste de laboratório. A recolha destes 
dados já é feita desde 2006 pelo que já apresenta limites de controlo. 
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6. Apresentação de resultados 

Com a implementação de QMSII ficou implementado um controlo estatístico do processo. 

Paralelamente com a programação de QMSII melhorou-se em muito os níveis do controlo da 
qualidade. Na tabela seguinte (Tabela 4) é possível verificar os resultados obtidos e para uma 
compreensão mais visual pode-se também interpretar o Gráfico 2. 

 

Tabela 4 - Situação do controlo de qualidade antes e depois do projecto 

Nível L1 L2 L3 

Antes 74 7 317 

Depois 111 431 0 

Crescimento 50% 6057% 

  
Na tabela pode-se verificar que todos os parâmetros que existiam de nível L3 passaram para 
os níveis L1 ou L2 assim como alguns dos de nível L4. 
 

 

Gráfico 2 - Situação de níveis L1 e L2 antes e depois do projecto 

 

Devido à inserção de dados só ter sido iniciada em geral em meados de Janeiro de 2010, não 
existem dados estatísticos que permitam uma comparação com a situação pré-QMSII pelo que 
poder-se-á apenas projectar uma previsão. Para tal apresenta-se de seguida os dados de 2009 
relativos aos defeitos por cada milhão (DPM – Defects Per Million) detectados na produção 
em detrimento dos detectados no controlo final (FQA – Final Quality Audit). 
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Gráfico 3 - DPM de FQA e Produção de Plásticos 

 

Tabela 5 - Valores de DPM dos Plásticos em 2009 

 
 
 

 

Gráfico 4 - DPM de FQA e Produção dos Metais 
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1533171 1847 0 6 1205 0 1205 3 0 4921
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Tabela 6 - Valores DPM Metais 2009 

 
 
 

 

Gráfico 5 - DPM Wiring 2009 

 

Tabela 7 - Valores DPM de WA/WD 2009 

 
 

Analisando as tabelas podemos verificar na coluna referente PROD onde constam os valores 
de defeitos detectados na produção e nas colunas FQA onde constam os valores detectados no 
controlo final que os defeitos eram detectados quase sempre no controlo final o que levava à 
rejeição de lotes completos que por sua vez implicava elevados custos de qualidade. Com o 
QMSII implementado visa-se uma grande melhoria nestes valores através da detecção passar 
a ser feita na produção podendo-se actuar imediatamente de forma a corrigir os defeitos e 
eliminá-los. Outra situação que se espera verificar é o crescimento de acções correctivas.  

 

 

Coluna1 FQA  PROD Coluna2 FQA  3 PROD4 TOTAL Nr lot Nr lot 5 Coluna6
Units defects defects Month DPM DPM DPM  A/R  R OBJ

686441 65 65 01/09 95 95 189 2 1 1097
998106 1548 0 2 1551 0 1551 5 3 1097
907132 38 0 3 42 0 42 3 3 1097
1035437 77 0 4 74 0 74 3 1 1097
889995 18 0 5 20 0 20 0 2 1097
755304 683 0 6 904 0 904 7 1 1097
390682 130 0 7 333 0 333 0 0 1097
500000 5 0 8 10 0 10 0 1 1097
836835 5 0 9 6 0 6 4 1 1097
977211 2 0 10 2 0 2 2 0 1097
715545 32 0 11 45 0 45 32 0 1097
991060 93 0 12 94 0 94 82 0 1097
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164266 0 0 1/09 0 0 0 140
95561 27 0 2 283 0 283 140
194818 30 0 3 154 0 154 140
93806 0 0 4 0 0 0 140
106328 3 0 5 28 0 28 140
128327 0 0 6 0 0 0 140

73334 0 0 7 0 0 0 140

67276 0 0 8 0 0 0 140
37990 5 0 9 132 0 132 140
106057 0 0 10 0 0 0 140
93515 0 0 11 0 0 0 140
121189 0 0 12 0 0 0 140



No organigrama a seguir (Ilustração 
com o QMSII: 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 37

 

Com a estabilização de limites de controlo em todas as cartas de controlo existentes no QMSII 
espera-se um controlo estat
cartas de controlo agora implementadas de acordo com o descrito 
calculados a partir das equações constantes na 
preventiva mas pretende-se estabelecer limites de controlo de forma a obter uma carta de 
controlo ideal como a representada na ilustração 3
amarelas e vermelhas, muito antes de produzir defeitos.
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Ilustração 38 - Carta de Controlo Ideal 

Ilustração 37) representado demonstra-se o processo imple

37 - Organigrama do princípio de funcionamento do QMSII

Com a estabilização de limites de controlo em todas as cartas de controlo existentes no QMSII 
se um controlo estatístico de processo que nos permita actuar preventivamente.

cartas de controlo agora implementadas de acordo com o descrito na secção
calculados a partir das equações constantes na Tabela 1 não podemos ainda ter uma acção 

se estabelecer limites de controlo de forma a obter uma carta de 
controlo ideal como a representada na ilustração 38 em que os alertas 
amarelas e vermelhas, muito antes de produzir defeitos. 
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se o processo implementado 

Organigrama do princípio de funcionamento do QMSII 

Com a estabilização de limites de controlo em todas as cartas de controlo existentes no QMSII 
ístico de processo que nos permita actuar preventivamente. Das 

na secção 5.2 e limites 
não podemos ainda ter uma acção 

se estabelecer limites de controlo de forma a obter uma carta de 
em que os alertas serão dados nas zonas 
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Os próximos passos a executar será ligar o QMSII directamente às máquinas de testes de 
forma a aumentar os parâmetros de nível L1, alargar a implementação a 100% da produção da 
empresa e estabelecer uma ligação entre o programa SAP (sistema ERP – Enterprise 
Resource Planning) e o QMSII. 
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7. Conclusões 

Para a realização da formação não foi suficiente confiar nos conhecimentos já adquiridos, foi 
necessária uma abstracção total do nosso conhecimento para conseguir transmitir uma ideia 
para pessoas com conhecimentos muito básicos, por outro lado não bastava ensinar o ‘como’ 
sem explicar o ‘porquê’. Tendo estes dois pontos em conta, a realização da formação tornou-  
-se uma dificuldade, também o curto tempo disponibilizado para a mesma não ajudou. Uma 
abordagem menos formal permitiu uma maior abertura durante a formação, na qual constava 
mesmo um ponto para a opinião acerca da implementação do QMSII. Esta abordagem 
mostrou-se eficiente na aprendizagem assim como útil para a obtenção de uma ideia mais real 
acerca das tarefas do operador. 

A formação não é suficiente para a implementação estar finalizada. Foi imperativo um 
acompanhamento diário com os operadores para a inserção de dados e para efectuarem o 
autocontrolo. Ainda hoje esse acompanhamento se mantém. Este ponto demonstra o quanto 
difícil é alterar a rotina de operadores sempre que se queira implementar uma melhoria, até 
mesmo facilitando a tarefa ao próprio operador. 

Após a realização deste trabalho pode concluir-se que as soluções por vezes não são o mais 
difícil de conseguir mas sim a sua implementação quando dependem das pessoas. Não é 
suficiente ter-se o conhecimento e simplesmente aplicá-lo, é necessário ter uma mente aberta 
e a capacidade de abstrair-se do conhecimento adquirido para tentar compreender as 
dificuldades dos outros e assim poder dispor as razões de forma acessível. È de extrema 
importância saber ouvir e compreender todos os intervenientes do processo. Por vezes é 
necessário dar-se um passo atrás para poder darem-se dois em frente. 
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ANEXO A: Código de Defeitos Plásticos 
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CÓDIGO CARACTERISTICA CÓDIGO DEFEITO CÓDIGO CARACTERISTI CA CÓDIGO DEFEITO

CP01 DIÂMETRO P0001 Cota específica CP11 COMPONENTES P1101 Ausência de componentes

P0101 Diâmetro fora de Tolerância P1102 Componentes defeituosos

CP02 ALTURA P0201 Altura fora de Tolerância CP12 GRAVAÇÕES P1201 Gravações (defeituosas)

CP03 LARGURA P0301 Largura fora de Tolerância CP13 MONTAGEM P1301 Montagem Defeituosa

CP04 ESPESSURA P0401 Espessura fora de Tolerância P1302 Soldadura defeituosa

CP05 ASPECTO SUPERFICIAL P0501 Côr P1303 Eixos trocados

P0502 Bolhas P1304 Eixos mal cravados

P0503 Casca de Laranja CP15 ACONDICIONAMENTO P1501 Mau Acondicionamento

P0504 Manchas CP16 IDENTIFICAÇÃO P1601 Identificação Incorrecta

P0505 Pintas CP17 SEPARAÇÃO P1701 Misturas

P0506 Queimadas CP18 CONTAGEM P1801 Contagem Incorrecta

P0507 Riscos CP19 ETIQUETAS P1901 Etiquetagem Incorrecta

P0508 Sujas/ Pó CP20 EMBALAGEM P2001 Embalagem Incorrecta

P0509 Marcas de Extractores CP21 BINÁRIO P 2101 Resistência da Rosca

P0510 Marcas de Grenalha P 2102 Resistência das peças

P0511 Esbotenadas CP22 PINTURA P2201 Aderência (ensaio)

P0512 Falta de Brilho P2202 Brilho

P0513 Linhas de Fluxo P2203 Côr

P0514 Aureola  no Ataque P2204 Descacagem

P0515 Linhas de Soldadura Visíveis P2205 Falta de tinta

P0516 Efeito de Jacto P2206 Fumados

P0517 Chochos P2207 Inscrição a pintar

P0518 Listas/ Estrias Prateadas P2208 Lixo/ Sujas

P0519 Linhas Soldadura P2209 Manchas

P0520 Peças furadas P2210 Marcas

P0521 Ensaio cura P2211 Picos

CP 06 CONTINUIDADE DE P0601 Acumulação de Material e Gitos P2212 Pintas

MATERIAL P0602 Partidas P2213 Queimadas

P0603 Falta de Material P2214 Riscadas

P0604 Rebarbas P2215 Secagem

P0605 Chupados P2216 Textura

P0606 Ajuste do Aro de Vedação P2217 Viscosidade

P0607 Aro de Vedação Rasgado (Solto) P2301 Outros

CP07 COZEDURA P0701 Encruadas CP23 OUTROS

CP08 FORMA GEOMÉTRICA P0801 Deformações CP 24 PESO P2401 Peso incorrecto

P0802 Descentramento

P0803 Empenos

P0804 Valores de ContracçãoAnormais

CP09 FUROS P0901 Furos (ausência)

P0902 Furos (tapados)

P0903 Furos (defeituosos)

CP10 ROSCA P1001 Sem Rosca

P1002 Mal Roscada

Código Características e Defeitos  --     PLÁSTICOS

GE Power Controls Portugal
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ANEXO B: Código de Defeitos Metais 
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Característica Código Defeito 
   Acondicionamento CM 001 Acondicionamento não conforme 
Separação CM 002 Mistura de peças 
Material CM 003 Material: não conforme 
Dimensão CM 004 Espessura incorrecta 
 CM 005 Dimensão incorrecta 
 CM 006 Diâmetro incorrecto 
Gravação  CM 007 Gravação incorrecta 
 CM 008 Gravação ilegível 
Diâmetro CM 009 Ausência de furação 
 CM 010 Furação defeituosa 
 CM 011 Furação apertada 
Rosca CM  012 Ausência de rosca 
 CM 013 Rosca obstruída 
 CM 014 Rosca larga 
 CM 015 Rosca apertada 
Forma Geométrica CM 016 Deformação 
 CM 017 Esquadria 
 CM 018 Excentricidade 
 CM 019 Espalmamento 
 CM 020 Empeno 
 CM 021 Falta de material 
Aspecto Superficial CM 022 Rebarba 
 CM 023 Partidas 
 CM 024 Marcas 
 CM 025 Sujidade 
 CM 026 Oxidação 
 CM 027 Peças gordurosas 
 CM 028 Decapagem não conforme 
Tratamento Electrólito CM 029 Estanhagem baça (escura) 
 CM 030 Estanhagem descacada 
 CM 031 Niquelagem baça 
 CM 032 Niquelagem descascada 
 CM 033 Prateagem baça 
 CM 034 Prateagem descacada 
 CM 035 Zincagem cor não conforme 
 CM 036 Zincagem baça 
 CM 037 Zincagem descascada 
Soldadura CM 038 Ausência de solda 
 CM 039 Má soldadura 
 CM 063 Não soldadas 
   Cravação CM 040 Má cravação 
Montagem CM 041 Ausência de componentes 
 CM 042 Componente incorrecto 
 CM 043 Montagem defeituosa 
 CM 044 Pasmado 
 CM 045 Funcionamento Incorrecto da Cortina 
 CM 050 Outros 
Teste eléctrico CM 051 Funcionamento eléctrico incorrecto 
 CM 052 Ensaio lâmpada incorrecto 
Conformação CM 053 Conformação incorrecta 
Corte/ Compactação CM 054 Fios/ filamentos partidos 
 CM 055 Medida incorrecta 
 CM 056 Descarnamento NOK 
 CM 057 Torcimento da trança incorrecto 
 CM 058 Filamentos soltos 
 CM 059 Trança esmagada 
 CM 060  Trança com parede 
 CM 061 Compactação aberta 
 CM 062 Marcas de eléctricos 
   
Teste Força CM 064 Força da bobine magnética incorrecta 
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ANEXO C: Cálculos de Zscore no QMS 

  



Implementação de software para a gestão da qualidade 

55 

 

 
1. Antes de começar pelas formulas automáticas convém referir que o QMS agrupa os dados 

inseridos primeiramente por CTQ e depois associa a um determinado intervalo de tempo. 
Por outras palavras para um CTQ podemos ter digamos 5 grupos - um grupo de 
subgrupos inseridos de cada dia dos últimos 5 dias. 

2. Cálculo do desvio padrão: a valor esperado, desvio padrão short term e long term são 
calculados para cada grupo. 

• Valor esperado: média aritmética de todos os dados de cada grupo 
• Desvio padrão Long Term (Spop): Desvio padrão de todos os dados 
• Desvio Padrão Short Term (Sst): basicamente o desvio padrão do desvio padrão 
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3.   Cálculo de ST e LT ZScore: usa-se o valor esperado para ambas e não o valor nominal,  
para a Zpotential usa-se o desvio padrão (Spop) e limites de especificação. 

 

Nota: uma forma de detectar erros é pelo valor de Zscore que não deve exceder o valor 6. 
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3. Cálculo das Probabilidades de ocorrer um defeito: Conversão de cada Zscore para a 

probabilidade de ocorrer um defeito usando uma aproximação da distribuição normal.  
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em que Zscore é substituída por cada Z obtido no ponto 3, temos assim: 

 

PUpper(ST); Plower(ST); PUpper(LT); Plower(LT); PUpper(PT) e Plower(PT). 

 

Para obter a probabilidade total de cada basta: 

 

Ptotal(ST) = PUpper(ST) + Plower(ST) 

Ptotal(LT) = PUpper(LT) + Plower(LT) 

Ptotal(PT) = PUpper(PT) + Plower(PT). 

 

Para CTQ’s por atributos tem-se: 

 

 
amostra da tamanho

sdefeituosa#
  Ptotal=  

 

 

 
4. Conversão das Probabilidades totais para Zscore. 
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Estes cálculos podem ser consultados no seguinte link: 

 

http://functions.indsys.ge.com/quality/floor10/technology/qms/web_qms/project_documentation/qms_calculatio
ns/qms_calculations.htm 

/ 
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ANEXO D: Relatórios do QMSII 
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COMO ACEDER A RELATÓRIOS DE QMS 
 

 

 Pressionar em “QMS Reports”. 

 
 
1 Clicar sobre Process Metrics 
2 Rever Process Metrics das últimas 4 semanas 
3 Clicar no link na coluna ‘ Total subgroups Out of Control’. 
4 Rever os CTQ’s e acções correctivas inseridas pelos operadores. 
5 Clicar no link da coluna CTQ No para ver a carta de controlo SPC. 
6 Clicar em Out of Control Matrix per Month para rever os últimos 6 meses. 
 
Nota:  Usar pelo menos uma vez por semana para analisar anomalias e rever acções correctivas inseridas pelos operadores. 
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Podemos escolher até 6 
cartas de controlo 
diferentes. 

Nº de subgrupos 
controlados 

Z score semanal 
Linha de tendência 

Podemos selecionar 
para visualizar o Part 
Number com Z score 
mais baixo, nº CTQ,... 
 
Carta de controlo de 
SPC  que permite 
visualizar por Part 
Number selecionado 
em baixo e o tipo  de 
alerta dado (ex. Dados 
subgrupo fora de 
limites de controlo) 
assim como a acção 
correctiva 
implementada. 
 


