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DO ALUNO DO CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO
KARINNE CAVALCANTE VAZ DE AZEVÊDO

Lara Régia de Mélo Filho 1

RESUMO: O mercado de trabalho demanda profissionais cada vez mais atualizados,
capacitados, resilientes, flexíveis, que recebam e coletem inúmeras informações e que
sejam capazes de tomar decisões acertadas cada vez mais rápidas. Diante disso, a
educação no Brasil é estruturada de forma a desenvolver nos alunos competências e
habilidades que os tornem capazes de agir conforme a demanda do mercado e ainda
participarem da sociedade de forma ativa, colaborando com soluções para os problemas
tanto do seu ambiente de convívio quanto internacionais. A gestão da qualidade é uma
ferramenta estratégica capaz de proporcionar melhor desempenho através da ação
direcionada para o controle e melhoria de todos os processos organizacionais. Essa
ferramenta quando utilizada de forma correta e eficiente, corrobora para melhoria dos
processos de planejamento, execução e controle das atividades, reduzindo desperdícios,
falhas e retrabalhos relacionados a ineficiência da produção. Diante disso, este trabalho tem
como objetivo geral propor, através de uma pesquisa teórica, o uso da gestão da qualidade
como meio facilitador e auxiliador para o aluno em sua vivência acadêmica no Curso
Superior de Administração, no desenvolvimento das competências requeridas pelo mercado
de trabalho e elencadas nas Diretrizes Nacionais do referido curso. Além disso, teve como
objetivos específicos explicitar os conceitos de qualidade e gestão da qualidade e suas
evoluções e apresentar as ferramentas da qualidade de fácil uso, que não utilizam cálculos
estatísticos. A pesquisa contribui também para a ciência com uma investigação na qual há
pouca literatura disponível acerca do tema, na referida perspectiva. Por fim, destaca que os
discentes fazem uso das ferramentas e demais aspectos da gestão da qualidade, seja de
forma direta, indireta, explícita ou implícita. Para tanto, foi realizada uma pesquisa descritivoexploratória, utilizando como técnicas as pesquisas bibliográfica e documental.

Palavras-chave: Gestão da qualidade; ferramentas da qualidade; educação;
vivência acadêmica.
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ABSTRACT: The labor market demands professionals who are increasingly updated,
trained, resilient, flexible, who receive and collect a lot of information and who are able to
make the right decisions faster and faster. That said, the education in Brazil is structured in
order to develop students' skills and abilities that make them able to act according to the
market demand and still participate actively in society, collaborating with solutions to the
problems of both their living environment and international. The quality management is a
strategic tool capable of improving performance through action aimed at controlling and
improving all organizational processes. This tool, when used correctly and efficiently,
corroborates for the improvement of the processes of planning, execution and control of
activities, reducing waste, failures and rework related to the inefficiency of production.
Therefore, this work has as general objective propose, through a theoretical research, the
use of quality management as a means of facilitating and assisting the student in his
academic experience in the Higher Administration Course, in the development of the skills
required by the labor market and listed in the National Guidelines of that course. In addition,
its specific objectives were to make explicit the concepts of quality and quality management
and their evolution and to present easy-to-use quality tools, which do not use statistical
calculations. The research also contributes to science with an investigation in which there is
little literature available on the subject, in that perspective. Finally, it highlights that students
make use of tools and other aspects of quality management, either directly, indirectly,
explicitly or implicitly. For this, a descriptive-exploratory research was carried out, using
bibliographic and documentary research as techniques.

Keywords: Quality management; Quality tools; education; academic experience.
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1 INTRODUÇÃO
A gestão da qualidade é uma gestão que visa atender requisitos mínimos,
padrões estabelecidos, mas com planejamento, objetivos e utilizando processos,
controles, métodos e ferramentas para atingir esses objetivos, tendo em vista
sempre a melhoria contínua (ABNT, 2015a).
Neste sentido, para planejar e/ou realizar algumas atividades/projetos de
forma mais objetiva, é possível utilizar as ferramentas da qualidade assim como
outros aspectos da gestão da qualidade para atingir de forma mais eficiente os
objetivos estabelecidos, visando a satisfação dos requisitos/necessidades, como por
exemplo, o uso da ferramenta PDCA (Plan-Do-Check-Act), que significa realizar o
planejamento, executá-lo, verificar o que foi executado com o que foi planejado e
promover as correções e melhorias necessárias (ABNT, 2015a; ANDRADE, 2018),
que não se aplicam somente às empresas, mas também ao aluno.
O aluno que planeja suas atividades, traça metas e objetivos, plano de ação,
organiza seus recursos e seu ambiente de atuação/vivência acadêmica, de modo a
utilizá-los de forma eficiente para atingir os objetivos e metas, terá, além de uma
vantagem competitiva se comparado com os demais que não aplicam a gestão da
qualidade, também terá economia de recursos, agindo preventivamente (defeito
zero),

não

terá

ou

reduzirá

a

quantidade

de

reclamações

do

“cliente”

(pais/professores/próprio aluno), retrabalho para corrigir alguma atividade ou
trabalho de má qualidade, entre outras vantagens, todas similares às das empresas
que adotam a gestão da qualidade (TELLES; BITTENCOURT; PITTA, 2017).
Não obstante, alunos do Curso Superior de Administração tem que
desenvolver competências demandadas pelo mercado (CNES, 2005), além de
habilidades interpessoais e comunicativas, que podem ser identificadas nos
aspectos da gestão da qualidade segundo a ABNT NBR ISO 9001/2015.
Diante do exposto, esse trabalho buscou responder através de uma revisão
da literatura a seguinte indagação: a gestão da qualidade pode ser utilizada na vida
acadêmica do aluno do curso superior de administração, no desenvolvimento das
competências requeridas pelo mercado e elencadas nas Diretrizes Nacionais do
referido curso?
Portanto, esse trabalho justifica-se pelo fato do mercado demandar cada vez
mais profissionais competentes, atualizados, com habilidades distintas e que
consigam tomar decisões eficazes e rápidas, aspectos que podem ser identificados
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na gestão da qualidade. Justifica-se também pela pouca literatura encontrada
direcionando a aplicação da gestão da qualidade e suas ferramentas para a vida
acadêmica dos alunos (encontra-se abundantemente aplicadas às organizações) e
pela necessidade de demonstrar aos discentes a possibilidade de aplicação da
gestão da qualidade e suas ferramentas em sua vivência acadêmica, e a fim de
otimizar recursos, reduzir e/ou evitar retrabalhos, entre outros benefícios.
Dessa forma, tem-se como objetivo geral propor, através de um estudo
teórico, o uso da gestão da qualidade como meio facilitador e auxiliador para o aluno
em sua vida acadêmica no Curso Superior de Administração, no desenvolvimento
das competências requeridas pelo mercado de trabalho e elencadas nas Diretrizes
Nacionais do referido curso. E tem como objetivos específicos explicitar os conceitos
de qualidade e gestão da qualidade e suas evoluções, e apresentar as ferramentas
da qualidade de fácil uso e ampla aplicabilidade, que não utilizam cálculos
estatísticos, para utilização nas variadas atividades acadêmicas, como em trabalhos
ao longo do curso, produção científica (artigos, trabalhos de conclusão de curso),
entre outras, e em sua vida acadêmica em geral.
Este trabalho se caracterizou como uma pesquisa descritivo-exploratória, pois
buscou descrever sobre a educação superior, direcionando ao curso superior de
administração, bacharelado, e ainda sobre a gestão da qualidade, relacionando-os,
tendo em vista a baixa disponibilidade de material nessa perspectiva: a gestão da
qualidade e o uso de suas ferramentas na vida acadêmica do aluno do referido curso
superior, contribuindo para ampliação de pesquisa com abordagem nessa temática.
A pesquisa está estruturada em cinco partes, sendo a primeira a Introdução,
contextualizando o tema; a segunda é o referencial teórico, dedicada ao
levantamento das informações sobre a educação superior e o curso superior de
administração, a gestão da qualidade e suas ferramentas e evidências da gestão da
qualidade no curso; a terceira é o delineamento metodológico, onde consta o
detalhamento da metodologia da pesquisa, bem como as evidências e limitações
encontradas; a quarta apresenta os resultados e discussões da interpretação e
análise das informações coletadas, relacionando-as; e a última contém as
considerações finais a respeito do trabalho.
Menciona-se que foi excluído deste trabalho a abordagem e análise do
Projeto Pedagógico do Curso, pois o mesmo varia de acordo com cada IES, sendo
parte da autonomia concedida às mesmas no que se refere à educação superior,

11

conforme Pareceres e Resoluções do Conselho Nacional de Educação/Câmara de
Educação Superior .
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção, será apresentada toda a parte teórica, contemplando
instrumentos legais, autores, conceitos, que facilitarão o entendimento a respeito do
assunto e irá embasar os resultados e discussões culminando na conclusão deste
trabalho.

2.1 Qualidade e Gestão da Qualidade
Para propor o uso da gestão da qualidade como meio facilitador e auxiliador
na vida acadêmica do aluno, se faz necessário entender também os conceitos de
qualidade e gestão da qualidade, assim como o contexto prévio sobre esses
subtemas.
O conceito e a percepção sobre qualidade evoluiu de acordo com as
situações encontradas em cada período da sociedade e constatadas pelos seus
criadores e propagadores, autores de referência responsáveis pelo aprimoramento
na área da qualidade, em algumas literaturas também chamados de “gurus” da
qualidade, ex. Deming, Juran, Feigenbaum, Ishikawa, entre outros (ANDRADE,
2018;

ISHIDA;

OLIVEIRA,

2019;

LOURENÇO,

2017;

MAXIMIANO,

2000;

PACHECO, 2018), e que podem ser visualizadas nas eras (períodos) a seguir
(ANDRADE, 2018; ISHIDA; OLIVEIRA, 2019; LOURENÇO, 2017; MAXIMIANO,
2000; PACHECO, 2018).

2.1.1 Era da Inspeção
Nessa primeira era, período também conhecido como Administração
Científica, o foco é a inspeção dos produtos acabados. A qualidade era vista apenas
como a conformidade dos requisitos da empresa, havendo a correção ao se
evidenciar na inspeção algum produto fora dos requisitos estabelecidos (ISHIDA;
OLIVEIRA, 2019; LOURENÇO, 2017; MAXIMIANO, 2000; SILVA; BARBOSA, 2016;
CORRÊA; OLIVEIRA, 2017).

2.1.2 Era do Controle Estatístico da Qualidade
Após a Primeira Guerra Mundial, o conceito de qualidade toma outra forma
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através da publicação da obra “Economic Control of Quality of Manufactured
Product”, em 1931, por Walter A. Shewhart. Essa obra detinha o conceito e técnicas
de mensuração, estatística e probabilidade (ANDRADE, 2018; CORRÊA; OLIVEIRA,
2017; LOURENÇO, 2017; URQUIZA, 2018). Além disso, Shewhart desenvolveu, por
exemplo, o Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). Entretanto, essa ferramenta só ficou
conhecida ao ser difundida por Deming (CORRÊA; OLIVEIRA, 2017; COSTA, 2018;
MARTINS; MARTINS; FERREIRA, 2017; PACHECO, 2018; SILVA; BARBOSA,
2016; SILVA; CAMELO, 2020).
Agora, a qualidade fazia uso do controle estatístico e a inspeção era por
amostragem (AZEVEDO et al, 2019; LOURENÇO, 2017; PACHECO, 2018).
Portanto, a qualidade começou a englobrar aspectos científicos, através do uso dos
conceitos e cálculos de probabilidade e estatística, além de avançar em direção à
melhoria contínua através do PDCA.

2.1.3 Garantia da Qualidade
Nessa fase, destacam-se alguns autores, como Armand V. Feigenbaum, pois
com o seu livro “Total Quality Control”, que divulgou o controle total da qualidade, a
definição de qualidade mudou: agora, quem estabelece a qualidade, os parâmetros,
é o cliente, e não a empresa. Portanto, agora qualidade era satisfazer as
expectativas do cliente (MAXIMIANO, 2000; PACHECO, 2018; URQUIZA, 2018).
Além disso, a qualidade nesse período envolve toda a organização, com um
sentido mais amplo, pois com a dedicação e atenção de todos é possível reduzir os
erros e garantir a qualidade dos produtos, comprometendo-se com a melhoria da
qualidade (ISHIDA; OLIVEIRA, 2019; LOURENÇO, 2017; MAXIMIANO, 2000;
PACHECO, 2018).
Nessa época surgiu o Programa “Zero Defeito”, por Philip Crosby, onde
defendia fazer certo de primeira, evitando retrabalhos, com perda de tempo, custos e
recursos, a fim de atender as especificações sem retrabalhos, numa produção
preventiva, ou seja, com ações de prevenção e não correção, como ocorria na era
da Inspeção (ANDRADE, 2018; PACHECO, 2018; SGANZELA, 2017; SILVA;
BARBOSA, 2016).
Outro autor é Joseph Juran, com seu livro “Quality Control Handbook”, que
desenvolveu cálculos para mensurar os custos da qualidade e não qualidade
(LOURENÇO, 2017; PACHECO, 2018; SGANZELA, 2017; ANDRADE, 2018).
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Nesse período, Ishikawa deu grandes contribuições através da criação de
várias ferramentas da qualidade, consideradas básicas, entre elas o diagrama de
causa e efeito, fluxograma; lista de verificação, histograma e diagrama de Pareto
(PACHECO, 2018) e o programa 5S (ANDRADE, 2018). Também surgiram as
ferramentas da qualidade como 5W2H, criada por uma equipe de profissionais da
indústria automobilística do Japão (DANTAS, 2019; LOPES et al, 2017).
Portanto, o conceito de qualidade muda: não é apenas correção (reação ao
problema), é agir preventivamente, fazendo certo na primeira execução, tendo em
vista o comprometimento e engajamento de todos os envolvidos na produção. Além
disso, passou a existir cálculos que demonstrem o custo da não qualidade e
ferramentas da qualidade que auxiliem na gestão da qualidade.

2.1.4 Gestão Estratégica da Qualidade
Também conhecida como Gestão da Qualidade Total, essa era surgiu no
início da década de 1980, onde propagou-se uma nova definição de qualidade,
passando a ser um diferencial competitivo, e onde o foco eram as necessidades do
cliente e do mercado, observando a concorrência. A qualidade agora permeia toda a
empresa, se refletindo inclusive no planejamento estratégico da mesma, com forte
participação da alta direção, com treinamentos e melhoria contínua dos processos
(ANDRADE, 2018; ISHIDA; OLIVEIRA, 2019; LOURENÇO, 2017; PACHECO, 2018).
Do início da década de 1980 em diante, o conceito de qualidade até hoje não
parou de evoluir: em 1987 foi publicada a primeira norma da ISO (Internacional
Organization for Standardization, em tradução livre, Organização Internacional para
Padronização) relativa a Gestão da Qualidade, a família ISO 9000, a “Quality
management and quality assurance standards — Guidelines for selection and use”
(em tradução livre, Padrões de gerenciamento e garantia da qualidade - Diretrizes
para seleção e uso), sendo uma das mais conhecidas, e em 2015 foi publicada a
mais recente revisão da ISO 9000 e 9001 (ANDRADE, 2018; ISO, 1997;
SGANZELA, 2016; ANDRADE, 2018).
Portanto, para este trabalho será utilizado o conceito de gestão da qualidade
da ABNT NBR ISO 9000/2015, que implicitamente traz consigo o conceito do
Programa “Zero Defeito” de Crosby, por ser um conceito mais atual: de forma
simples e resumida, é uma gestão que visa atender requisitos mínimos (padrões
estabelecidos), satisfazendo os clientes, mas com planejamento, objetivos e
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utilizando processos, controles, ferramentas e métodos para atingir esses objetivos,
tendo em vista sempre a melhoria contínua (ABNT, 2015a) atuando preventimente,
ou seja, atendendo corretamente na primeira execução, sem retrabalhos ou
correções (ANDRADE, 2018; PACHECO, 2018; SGANZELA, 2017; SILVA;
BARBOSA, 2016).

2.2 Ferramentas da qualidade
Após contextualizar a gestão da qualidade, sua evolução e algumas
ferramentas da qualidade, este capítulo tem como objetivo apresentar as
ferramentas básicas da qualidade a fim de possibilitar sua aplicabilidade na vida
acadêmica do aluno, conforme menção no subcapítulo anterior.
O sucesso da gestão da qualidade deve-se às ferramentas e estratégias que
viabilizam sua efetiva utilização. A implementação prática dos modelos conceituais
da gestão da qualidade só foi possível após o desenvolvimento de técnicas que,
alinhando a simplicidade, facilidade de utilização e obtenção de resultados imediatos
e notáveis, mostram que a Gestão da Qualidade passou da teoria à pratica
(CARPINETTI, 2012).
Segundo Lins (1993, p. 160 apud SILVA; CAMELO, 2020, p. 154), as
ferramentas básicas da qualidade podem ser “utilizadas, essencialmente, na
resolução dos problemas de gestão que enfrentamos no dia-a-dia”.
A seguir serão explicitadas algumas ferramentas que serão priorizadas nessa
pesquisa devido ao seu fácil uso, baixa complexidade, não utilização de cálculos
estatísticos para o seu uso/preenchimento e por serem de ampla aplicabilidade,
sendo as três primeiras consideradas ferramentas básicas da qualidade (ANDRADE,
2018; OLIVEIRA et al, 2016; CARVALHO, 2018; ASCENÇÃO, 2019; PACHECO,
2018): Lista de Verificação, Fluxograma, Diagrama de Ishikawa, PDCA e 5W2H.

2.2.1 Lista de Verificação

Também conhecida como checklist (quadro 1), a lista de verificação é uma
ferramenta simples que geralmente se apresenta em tabela ou planilha, a fim de
coletar dados para observar e controlar a periodicidade de eventos específicos em
determinado

espaço

de

tempo,

em

outras

palavras,

itens

a

serem

verificados/checados (AZEVEDO et al, 2019; CASTELANI et al, 2019; CORRÊA;
OLIVEIRA, 2017; ISHIDA; OLIVEIRA, 2019; HONDA, 2017).
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Quadro 1 - Exemplo de checklist semanal para abertura de Não Conformidades
CHECKLIST SEMANAL - ABERTURA DE NC (QUANTIDADE/SETOR)
.

SETOR

RH

PRODUÇÃO

FINANCEIRO

COMERCIAL

QUALIDADE

DIRETORIA

ASSINATURA

DATA

Fonte: Elaborado pela autora, (2020)

Ela é adaptável de acordo com a necessidade e o objetivo, devendo ser de
fácil uso, claro, breve e prático, para reduzir a possibilidade de erro e má
interpretação em seu preenchimento, haja vista que é uma ferramenta que pode ser
utilizada por várias pessoas (AZEVEDO et al, 2019; CASTELANI et al, 2019;
ISHIDA; OLIVEIRA, 2019; ANDRADE, 2018).
Ela pode ser utilizada “para identificar a proporção de itens não conformes,
atributos; caracterizar a localização de defeitos no produto acabado; identificar
origens dos defeitos, estudar a distribuição de uma variável e monitorar o processo
de fabricação” (ANDRADE, 2018, p. 46).

2.2.2 Fluxograma

Também

conhecido

como

fluxo

de

controle,

os

fluxogramas

são

representações gráficas que demonstram as etapas, a sequência de um processo,
ou seja, uma sequência de atividades, com pontos de decisão (se houver), de forma
que todos possam visualizar e entender o que acontece em um determinado
processo, possibilitando melhor visualização dos pontos de melhorias, como é
possível visualizar nas figuras 1 e 2 a seguir (AZEVEDO et al, 2019; BUENO, 2018;
ISHIDA; OLIVEIRA, 2019; OLIVEIRA; CAVALCANTI, 2018; ANDRADE, 2018).
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Figura 1 - Exemplo de fluxograma de um dia de sábado

Fonte: Elaborado pela autora (2020)

Figura 2 - Exemplo de fluxograma do processo de admissão de colaborador

Fonte: Elaborado pela autora (2020)

2.2.3 Diagrama de Ishikawa

É uma representação gráfica que permite visualizar e identificar mais
facilmente as possíveis causas de um problema, e principalmente a principal causa,
relacionando as causas ao efeito, como uma espinha de peixe, onde a cabeça do
peixe é o efeito e o esqueleto/espinhas são as causas – por isso também é
conhecido como Diagrama de Causa e Efeito e Diagrama Espinha de Peixe,
conforme figura 3 a seguir (AZEVEDO et al, 2019; CORRÊA; OLIVEIRA, 2017;
ISHIDA; OLIVEIRA, 2019; SILVA; CAMELO, 2020).
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Figura 3 - Exemplo de Diagrama de Ishikawa preenchido

Fonte: Andrade (2018, p. 55)

O diagrama organiza as possíveis causas em categorias (onde fica cada
espinha grande conectada à espinha dorsal) que podem variar (ter mais ou menos)
em 6M’s (espinhas grandes): Material, Mão-de-Obra, Máquina, Método, Medição,
Meio Ambiente (AZEVEDO et al, 2019; CORRÊA; OLIVEIRA, 2017; ISHIDA;
OLIVEIRA, 2019; SILVA; CAMELO, 2020).

2.2.4 PDCA

Também conhecido como cliclo de Shewhart-Deming ou ciclo da Qualidade, é
uma ferramenta amplamente conhecida, utilizada e versátil, sendo utilizada para
diversas situações para promover a melhoria contínua. Utilizada desde o
planejamento, ela permite a identificação mais clara dos problemas e soluções,
acelerando os processos e sua melhoria (CORRÊA; OLIVEIRA, 2017; DANTAS,
2019; MARTINS; MARTINS; FERREIRA, 2017; SILVA; CAMELO, 2020; SOUZA,
2017; URQUIZA, 2018).
PDCA é um ciclo dividido em 4 quadrantes, conforme figura 4 a seguir, sendo
o primeiro deles o P, Plan, de planejar. Nessa fase, é preciso fazer o planejamento,
definir objetivos, metas, recursos, métodos, estratégias e ações, levando em
consideração todas as informações necessárias, os requisitos necessários
(CORRÊA; OLIVEIRA, 2017; DANTAS, 2019; PACHECO, 2018; SILVA; BARBOSA,
2016; SOUZA, 2017; URQUIZA, 2018). O D, Do, significa fazer/executar. Nessa
fase, deve-se executar aquilo que foi planejado (CORRÊA; OLIVEIRA, 2017;
DANTAS, 2019; PACHECO, 2018; SILVA; BARBOSA, 2016; SOUZA, 2017;
URQUIZA, 2018), incluindo treinamentos para a execução das ações planejadas
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(CORRÊA; OLIVEIRA, 2017; DANTAS, 2019; SILVA; BARBOSA, 2016).
Figura 4 - Ciclo PDCA

Fonte: Campos (2004, p. 34, apud ELIAS, 2019, p. 20)

O C, Check, é o momento de verificar (checar) as ações executadas através
da comparação dos dados coletados com os resultados atingidos/ações executadas
e a meta planejada anteriormente (CORRÊA; OLIVEIRA, 2017; DANTAS, 2019;
SILVA; BARBOSA, 2016; SOUZA, 2017; URQUIZA, 2018). Após comparar, na
última fase do ciclo, o A, Action, que tem algumas possibilidades: padronizar algo
que foi bem sucedido ou corrigir algum desvio ou realizar algo que não foi
executado, e para isso, deve-se “girar” o PDCA, retornando para o P, a fim de
analisar as causas do não atingimento das metas, objetivos, ações, para então
executar cada quadrante do ciclo PDCA – por isso o PDCA tem o formato de círculo
(CORRÊA; OLIVEIRA, 2017; DANTAS, 2019; ANDRADE, 2018; SILVA; BARBOSA,
2016; SOUZA, 2017; URQUIZA, 2018).

2.2.5 5W2H

Considerado um checklist (CASTELANI et al, 2019; CORRÊA; OLIVEIRA,
2017; DANTAS, 2019), o 5W2H é uma ferramenta em forma de perguntas fixas,
extretamente objetiva e organizada, com o intuito de auxiliar no planejamento de
ações assim como o acompanhamento, verificação da execução das ações, e ainda
seu incremento (CORRÊA; OLIVEIRA, 2017; LOPES et al, 2017; ANDRADE, 2018).
Essas perguntas, sua tradução e interpretação são: What? = O quê?, ex.: O
que será feito?; When? = Quando?, ex.: Quando será feito (período)?; Where? =
Onde?, ex.: Onde será feito?; Why? = Por quê?, ex.: Por que será feito?; Who? =
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Quem?, ex.: Quem fará?; How? = Como?, ex.: Como será feito?, e How much? =
Quanto?, ex.: Quanto será gasto para fazer? (CORRÊA; OLIVEIRA, 2017; DANTAS,
2019; ANDRADE, 2018).
Em geral, é bastante utilizada para resolução de problemas e planejamento e
gestão/implementação de projetos, mas por ser um checklist genérico, não
direcionado, ele pode ser utilizado também em diversas ocasiões e localidades,
inclusive na vida pessoal (DANTAS, 2019; MELO, 2016; ANDRADE, 2018).
2.3 A educação superior, o curso superior de administração e a gestão da
qualidade
Desde a educação básica, os alunos são preparados para desenvolver
competências demandadas pelo mercado de trabalho:
No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e
cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao
novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do
que o acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências
para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais
disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das
culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter
autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de
uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e
as diversidades (BRASIL, 2018, p. 14).

Não diferente, em geral, cada curso de graduação têm as suas Diretrizes
Curriculares Nacionais, em forma de Resolução deliberada pelo Conselho Nacional
de Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES) (CNE, 2003; BRASIL,
1995), que elencam as competências e habilidades que os alunos devem
desenvolver ao longo do curso. No caso deste trabalho, tem-se a Resolução
CNE/CES nº 4, de 13/07/2005, que institui as Diretrizes Nacionais do Curso de
Graduação em Administração, Bacharelado.
Logo, desenvolver o aluno como pessoa, cidadão crítico, participante da
sociedade, podendo colaborar onde estiver inserido, propondo soluções para os
problemas da sociedade, é umas das funções da educação ofertada, tanto a
educação básica quanto a educação superior. Além disso, as competências a serem
desenvolvidas pelos discentes, tangem a tecnologia, mercado de trabalho, além da
necessidade de estarem continuamente atualizados, capacitados, informados, e
tomada de decisões responsáveis e éticas (BRASIL, 2016; CNE, 2005; CRESTANI
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et al, 2018).
É exatamente com essa visão e demanda do perfil de aluno que a NBR ISO
9000/2015 e a Resolução CNE/CES nº 4/2005 também se encontram, a primeira
direcionada para orientação do sistema de gestão da qualidade em organizações, e
a segunda, Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos superiores de
administração, bacharelado, ambas envolvendo aspectos como: comunicação,
integração de equipes/empresa (engajamento das pessoas), ter competência
(conhecimento, habilidades e atitudes), ética, seguir e obedecer instrumentos legais
(exercício legal das atividades), realizar as atividades de forma eficiente e eficaz,
atingindo os objetivos e metas, entre outros.
Todos os instrumentos legais, diretrizes, são formas de regular e garantir a
qualidade da educação, que tem entre suas finalidades, no art. 43 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, parágrafo que trata da educação superior:
Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do
conhecimento de cada geração. (BRASIL, 1996, p. 19).

Apesar de ser uma lei de 1996 voltada para a educação, é possível destacar,
nesse

trecho,

por

exemplo,

as palavras

“permanente”,

“aperfeiçoamento”,

“integrando”, “sistematizadora” e “conhecimento”, que podem ser traduzidas em
outras palavras para a gestão da qualidade à luz dos conceitos e conteúdos
abordados neste trabalho: melhoria contínua, sistematização e integração dos
conhecimentos adquiridos, para então, executá-los.
Portanto, a gestão da qualidade permeia a educação superior, no curso de
administração, seja se traduzindo nas competências e habilidades ou sendo
requerida para a realização das atividades, através do uso das suas ferramentas e
dos conceitos da gestão da qualidade.

3 DELINEAMENTO METODOLÓGICO
As pesquisas podem ser de acordo com seus objetivos (fins) – exploratórias,
descritivas, explicativas, entre outras – e quanto aos procedimentos técnico
utilizados (meios) – bibliográfica, documental, experimental, estudo de campo, entre
outras (GIL, 2000; VERGARA, 2019).
Portanto, essa pesquisa é considerada descritivo-exploratória, descritiva pois
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foram coletados dados relativos à educação superior (generalista e também voltada
para o curso superior de administração) e à gestão da qualidade e suas ferramentas,
e foram relacionados entre si, a fim de confirmar a hipótese quanto ao uso da gestão
da qualidade pelo aluno na vivência acadêmica no curso superior de administração
(GIL, 2002; VERGARA, 2019).
E exploratória pois buscou, conforme menção anterior, explorar essa
perspectiva, tendo em vista a baixa disponibilidade de material acerca da percepção
proposta por esse trabalho (GIL, 2002; VERGARA, 2019): a gestão da qualidade na
discência, nas atividades da vida acadêmica do aluno – situação evidenciada
durante o tempo de elaboração deste trabalho.
Quanto aos meios, foram consultados materiais já disponíveis e de domínio
público, como livros, trabalhos de conclusão de curso, teses, dissertações,
publicações periódicas e artigos científicos. Neste caso, por serem fontes
secundárias, ou seja, com tratamento de dados e com a contribuição dos autores,
caracteriza a pesquisa como bibliográfica (GIL, 2002; MARCONI; LAKATOS, 2003),
tendo em vista que “a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito
ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque
ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p.
183).
Foram ainda consultadas leis, decretos, pareceres e resoluções, instrumentos
legais. Nesse sentido, diferencia-se da pesquisa bibliográfica pois são dados que
não receberam tratamento nem análise, sendo, portanto, uma pesquisa documental
(GIL, 2002; MARCONI; LAKATOS, 2003).
Registra-se que foram encontrados abundantemente materiais com o tema
aplicado às organizações, havendo pouca disponibilidade de material científico
sobre o tema aplicado aos e pelos alunos, motivo pelo qual, no decorrer do trabalho,
foi preciso reformular o tema, não se distanciando muito da proposta original, com
objetivo também de corroborar com a produção científica acerca do tema na
perspectiva proposta.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esta seção irá convergir as informações a fim de confirmar a presença da
gestão da qualidade no ensino superior, no curso de administração, de modo a
propor o seu uso como meio facilitador e auxiliador da vivência acadêmica (além de
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outros benefícios), tendo em vista as competências e habilidades necessárias no
perfil do aluno e diante da demanda do atual mercado.
Foi possível perceber que o Parecer CNE/CES nº 67/2003 e a Resolução
CNE/CES nº 4/2005 são voltados para o desenvolvimento do aluno não apenas com
conteúdos acadêmicos, mas também para tornar-se cidadão, observando e
desenvolvendo suas habilidades sociais e culturais, além de visar o atendimento das
necessidades da sociedade e do mercado de trabalho.
Nesse sentido, percebe-se a importância da educação, da instituição de
ensino e do professor para preparar e incentivar o aluno para sua vida acadêmica
(ensino superior) bem como para o mercado de trabalho, aprimorando e
desenvolvendo suas competências e habilidades, fornecendo ferramentas que
possam favorecer sua aprendizagem e desempenho, não isentando do processo
ensino-aprendizagem o papel do aluno, pois “não há ensino de uma parte, se a outra
parte não deseja aprender” (OLIVEIRA; GIUSTINA, 2018, p. 3).
Destacam-se as seguintes competências e habilidades que o aluno do Curso
de Graduação em Administração Bacharelado deve ter, tendo em vista sua relação
com a gestão da qualidade (e suas ferramentas), no quadro 2 a seguir:
Quadro 2 - Competências a serem desenvolvidas no curso superior de adminstração e as possíveis
ferramentas da gestão da qualidade utilizadas
Competências

Ferramentas da gestão da
Qualidade

“Reconhecer e definir problemas, equacionar
soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo produtivo,
atuar preventivamente, transferir e generalizar
conhecimentos e exercer, em diferentes graus
de complexidade, o processo da tomada de
decisão” (CNE, 2005, p. 2)

5W2H e Diagrama de
Ishikawa

“Desenvolver capacidade para elaborar,
implementar e consolidar projetos em
organizações” (CNE, 2005, p. 2)

5W2H, Diagrama de
Ishikawa, Fluxograma e Lista
de verificação

“Desenvolver capacidade para realizar
consultoria em gestão e administração,
pareceres e perícias administrativas, gerenciais,
organizacionais, estratégicos e operacionais”
(CNE, 2005, p. 2)

Lista de Verificação,
Fluxograma, 5W2H,
Diagrama de Ishikawa

Fonte: Elaborado pela autora (2020)

Nos itens acima, é possível perceber a gestão da qualidade para realizar as
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atividades mencionadas, através do uso das ferramentas da qualidade. Além disso,
há a presença da comunicação e relacionamento interpessoal do aluno (itens
contemplados nas NBR ISO 9000 e 9001/2015), que devem ser devenvolvidas ao
longo do curso, encontrada nos seguintes trechos: “desenvolver expressão e
comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos processos de
negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais” (CNE, 2005, p. 2) e
“expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos
organizacionais e sociais (CNE, 2005, p. 2)”.
Destacam-se também a atuação preventiva e a melhoria contínua conforme
as competências e habilidades a seguir: “introduzir modificações no processo
produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer,
em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão” (CNE,
2005, p. 2). Além de ter “consciência da qualidade e das implicações éticas do seu
exercício profissional” (CNE, 2005, p. 2). Nesse caso, traz explicitamente a questão
da qualidade, noção da qualidade do trabalho prestado, e coloca-o em contato com
as noções éticas e instrumentos legais, como o próprio Código de Ética da Classe
(Profissionais de Administração).
Além disso, em virtude da proposta desse trabalho quanto ao uso da gestão
da qualidade e suas ferramentas como meio facilitador e auxiliador da vivência
acadêmica do aluno e no desenvolvimento das suas competências, tem-se a
seguinte competência: “ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e
administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças” (CNE, 2005, p. 2).
Nesse sentido, pode-se inferir que, diante de novos meios e ferramentas para
aprimorar os processos, melhorar interações, meios de comunicação, o aluno
precisa estar aberto e disposto a aprender e colocar em prática o que aprender de
forma a auxiliar no desenvolvimento e manutenção da empresa no mercado.
Menciona-se

ainda

que

conteúdos

referentes

à

qualidade

e

seus

acontecimentos históricos/períodos, como a Administração Científica, devem ser
abordados no curso, visto que fazem parte das teorias/escolas da administração,
segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, na Resolução CNE/CES nº 4/2005,
em seu artigo 5º, podendo ser identificado no seguinte trecho: “II - Conteúdos de
Formação Profissional: relacionados com as áreas específicas envolvendo teorias da
administração e das organizações” (CNE, 2005, p. 2).
Além disso, ao explicitar algumas ferramentas da qualidade, foi possível

24

identificar sua compatibilidade e possível uso nas atividades a serem realizadas
pelos alunos, já que diversas ferramentas podem ser aplicadas para além do
ambiente empresarial. As atividades que envolvem mediação, submissão ao
professor para avaliação, reestruturação e correção da atividade/trabalho, tais como
atividades em sala de aula e trabalhos científicos, como Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC), podem utilizar diversas ferramentas da qualidade, como a Lista de
verificação, 5W2H e o PDCA (BENTO, 2017).
A Lista de verificação, nesse caso, é referente aos requisitos préestabelecidos da atividade/trabalho, como numa pesquisa, por exemplo, na busca de
informações de fontes confiáveis. Nesse caso, durante a pesquisa, o aluno pode se
deparar com fontes não confiáveis. Nessa situação, ele não pode incluir na pesquisa
essas fontes, pois não estão dentro dos requisitos pré-estabelecidos do checklist. O
5W2H vai auxiliar a delimitar mais facilmente, focar exatamente no que se está
buscando (BENTO, 2017).
Já o PDCA envolve desde o planejamento do trabalho até a execução e
verificação por parte do professor. Um Trabalho de Conclusão de Curso, por
exemplo, deve ser planejado (tema, objetivos, conteúdos a serem abordados, entre
outros itens), caractezidando o “Plan” do PDCA. Ao realizar a pesquisa conforme o
planejado e começar a redigir (desenvolver o trabalho), o aluno está executando o
“Do”. Ao submeter à verificação e acompanhamento por parte do orientador, o
mesmo deve indicar correções ou não, caracterizando o “Check”. Por fim, caso o
trabalho esteja nos conformes, confirma o trabalho, caso contrário, o aluno deverá
refazer as correções indicadas, ou até mesmo refazer o planejamento para
conseguir chegar ao ponto indicado pelo orientador, sendo a etapa “Action” do
PDCA.
Em síntese, se a gestão da qualidade, incluindo suas ferramentas, for
utilizada de forma contínua e correta, pode-se reduzir a quantidade de falhas nos
produtos ou serviços. Dessa forma, consequentemente, se reduzem os gastos com
recursos que seriam empregados para realizar a correção das falhas, retrabalhos e
reclamações dos clientes (TELLES; BITTENCOURT; PITTA, 2017).
Nesse sentido, foi identificado o uso de ferramentas da qualidade, como o
5W2H e o Diagrama de Causa e Efeito, na elaboração de artigo científico através da
produção de Bento (2017), como forma de facilitar e melhorar o entendimento e o
desenvolvimento de projetos científicos.
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Foi identificado também o uso das ferramentas da qualidade durante
dinâmicas em sala de aula, em jogos empresariais, a fim de simular situações e
dinâmicas do mercado produtivo, comercial e sua competitividade bem como colocar
em prática as teorias aprendidas em sala, sendo, inclusive, bem aceitos pelos
alunos, pois auxiliaram no entendimento e aplicação das ferramentas da qualidade,
segundo Martinez e Tardelli (2018).
Portanto, comprovando os benefícios decorrentes do uso da gestão da
qualidade e de suas ferramentas mencionados nos parágrafos acima e ao longo
desse trabalho, sua ampla aplicabilidade bem como diante da necessidade do
desenvolvimento das competências dos alunos em ambientes empresariais, frente a
projetos, identificação e resolução de problemas, gerenciamento de setores
produtivos, entre outras,

tem-se diversas publicações científicas e trabalhos

acadêmicos, a exemplo da produção de Honda (2017) e Tostes e Galvão (2019), na
área de serviço de saúde, onde o uso das ferramentas da qualidade promoveram
mudanças no comportamento dos colaboradores, possibilitando mudanças nas
rotinas e, consequentemente, segurança ao paciente.
Não obstante, Castelani et al (2019), com seu estudo de caso em uma
empresa de análises clínicas, corrobora no sentido de que a aplicação de conceitos
e ferramentas da gestão da qualidade possibilita meios de identificar, mensurar,
controlar e promover a melhoria contínua dos processos, e com isso, aumentar a
eficiência dos processos e garantir o diferencial competitivo, realizando a
manutenção da empresa no mercado.
Já Corrêa e Oliveira (2017) indicaram o uso das ferramentas na identificação
e solução de problemas na área alimentícia, possibilitando, também, o resguardo da
saúde dos consumidores e a imagem da empresa, englobando aspectos sanitários
da empresa e linha de produção.
De acordo com Carvalho (2018), em seu trabalho em uma organização do
segmento de cosméticos, indica que a aplicação das ferramentas da qualidade
também traz esses benefícios.
Ressalta-se que o uso das ferramentas da qualidade por si só não
proporciona a identificação e (possíveis) soluções para os problemas, sendo
necessário que as pessoas que as forem utilizar tenham conhecimento prévio, tanto
sobre o ambiente no qual está inserida quanto a respeito das ferramentas da
qualidade que utilizará, ou seja, sejam apresentadas e capacitadas para o uso das
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ferramentas da qualidade (MEDEIROS, 2019; TOSTES; GALVÃO, 2019; MORAIS
NETO, 2017).
Portanto, tendo em vista que as ferramentas aqui apresentadas e explicitadas
podem ser aplicadas em diversos ambientes e situações, o aluno também pode, no
exercício de suas atividades no âmbito acadêmico, galgar alguns dos benefícios que
as empresas tmabém conseguem ao utilizar a gestão da qualidade e suas
ferramentas, como a redução de retrabalhos e desperdícios de recursos em virtude
dos retrabalhos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme demonstrado neste trabalho, alunos do curso superior de
administração que sejam apresentados e ensinados sobre a gestão da qualidade e
suas ferramentas e que tenham conhecimento prévio sobre o ambiente no qual
estão inseridos ou sobre o ambiente no qual será pautado o uso das ferramentas da
qualidade pode utilizá-las: não é algo intangível para os alunos na prática da sua
vida acadêmica. Não é de exclusividade das empresas e indústrias.
Pelo contrário, ela é trabalhada, de forma direta, indireta, explícita ou implícita,
no curso superior de administração através do uso das ferramentas e demais
conceitos e aspectos da gestão da qualidade para desenvolvimento das
competências do aluno.
Percebe-se ainda que o ensino superior de administração é estruturado a fim
de desenvolver as competências e habilidades demandadas pelo mercado de
trabalho.
Além disso, o uso da gestão da qualidade favorece, assim como a empresa
que a utiliza para promover a melhoria contrínua e obter outros benefícios, o aluno,
pois o mesmo pode colher também benefícios ao utilizar a gestão da qualidade e
suas ferramentas, como otimizar seu tempo e demais recursos na resolução de
atividades acadêmicas, reduzindo e/ou evitando retrabalhos, aumentando sua
produtividade, sendo um exemplo disso a elaboração de um projeto científico, um
trabalho de conclusão de curso, que precisam ter objetivos, metas, métodos,
recursos, prazos e serem verificados e corrigidos, se necessário.
O uso da gestão da qualidade pode auxiliar, portanto, no desenvolvimento de
competências do aluno do curso superior de administração, tais como planejar,
desenvolver e implementar projetos, identificar problemas e propor soluções, atuar
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preventivamente (evitar retrabalhos), além de ter consciência da qualidade dos
serviços realizados, entre outras, visto que o uso das ferramentas da qualidade
corroboram com a

organização,

objetividade

e

clareza

das informações,

possibilitando uma tomada de decisão mais rápida e eficaz, competência também
demandada pelo mercado de trabalho.
Por fim, tudo isso poderá corroborar para que o discente tenha essa
percepção e seja estimulado a se atualizar e continuar seu processo de formação e
aprendizado, já que a sociedade e o mercado de trabalho visam profissionais cada
vez mais capacitados e atualizados, pois, segundo Rodrigues (2017), o
conhecimento é imprescindível, não apenas o conhecimento acadêmico e teórico,
mas também o seu uso, sua execução, diante da dinâmica dos processos e da
sociedade.
Diante disso e tendo em vista que os profissionais precisam ainda tomar
decisões eficazes e rápidas, percebem-se ainda aspectos identificados através da
gestão da qualidade, que corrobora com a organização, sistematização, objetividade
e clareza das informações.
Conclui-se ainda que a gestão da qualidade está constantemente evoluindo,
se adaptando às demandas da sociedade ao longo do tempo, de forma a satisfazer
as necessidades do cliente de forma eficiente, se utilizada de forma correta e
contínua, fornece informações claras e objetivas, possibilitando tomadas de decisões
rápidas e eficazes.
Por fim, este trabalho contribui para a ciência com uma produção científica na
perspetiva da gestão da qualidade na vivência acadêmica do aluno, entretanto,
permanece a necessidade de maior pesquisa e produção científica sobre esse tema,
sob essa perspectiva, assim como a aplicabilidade da gestão da qualidade e suas
ferramentas, com casos práticos, na vida acadêmica do aluno, pois durante a
elaboração desse trabalho foi percebido a baixa disponibilidade desses materiais,
conforme menção anterior.
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