
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: APLICAÇÃO DA METODOLOGIA QRQC (QUICK RESPONSE TO QUALITY CONTROL) PARA
RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE CILINDRO DE IGNIÇÃO TRAVADA
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ENIACINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): GUSTAVO HENRIQUE TILTSCHER SILVA, RUBENS RICARDO FERREIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JOSÉ LUIZ TOMIATO GONÇALVESORIENTADOR(ES): 



 

RESUMO 

 

O QRQC (Quick Response to Quality Control) é uma metodologia que utiliza 

ferramentas da qualidade para resolução de um problema de forma definitiva. A 

metodologia QRQC é estruturada em 8 fases distintas que trata desde a definição e 

entendimento do problema à sua resolução e tomada de ação para evitar futuras 

reincidências, além de promover a divulgação e expansão dessas ações em produtos e 

processos similares, tanto para os existentes quanto para os em desenvolvimento. 

Para cada fase é utilizada uma ferramenta da qualidade específica que agrega 

informações e auxilia na tratativa e no caminho traçado para a resolução do problema. 

Essas ferramentas são respectivamente: 5W2H, Diagrama de Ishikawa, 5 Por quês? e 

Diagrama de Pareto, que são abordadas e explicadas no desenvolvimento deste 

trabalho. Para que seja verificada a eficiência e eficácia do QRQC para resolução de 

problemas, assim como as dificuldades de aplicação do mesmo, utilizou-se de um 

estudo de caso onde um problema reincidente de um processo produtivo foi analisado 

e estruturado na metodologia. 

 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Causa-raíz, Ferramentas da Qualidade. 
 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho refere-se a aplicação da metodologia QRQC na tratativa 

de problemas de qualidade, mais concretamente a respeito das ferramentas da 

qualidade envolvidas na metodologia e sua aplicação. 

As ferramentas utilizadas na metodologia são, respectivamente: 5W2H, 

Diagrama de Ishikawa (ou Análise da Árvore de Fatores), 5 Porquês e Diagrama de 

Pareto. Cada ferramenta contribui com a introdução de dados e/ou o processamento 

dos mesmos na análise de um problema de qualidade, para que, de uma forma 

estruturada e utilizando pensamento lógico, seja possível chegar à resolução de um 

determinado problema e evitar que haja reincidência do mesmo. 

O motivo da escolha do tema deve-se ao fato das indústrias possuírem 

problemas de qualidade e diversas ferramentas para tratá-los e controlá-los, porém 

muitas não têm o conhecimento de uma metodologia estruturada que leva ao 

tratamento e erradicação dos mesmos. Dois dos membros do grupo conhecem e 



utilizam a metodologia QRQC para a resolução de problemas em suas atividades 

profissionais, o que auxilia na realização deste trabalho. 

1. OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é aplicar a metodologia QRQC para resolver o 

problema de qualidade encontrado no produto Cilindro de Ignição (Cilindro travado 

devido ausência de mola), analisando as potenciais causas que possam ter gerado o 

problema. 

2.  METODOLOGIA QRQC 

O QRQC (Quick Response Quality Control) é uma metodologia que utiliza 

ferramentas da qualidade para resolução de um problema de forma definitiva. Em 

essência, essa metodologia pode ser aplicada para a resolução de problemas de 

qualidade, mas nada impede que a mesma seja aplicada em problemas de outras 

áreas, tais como processos produtivos, logística, manutenção, etc. Segundo Hakim 

Aoudia & Quintin Testa, o QRQC 

 
“não é uma ferramenta da qualidade ou sistema. É uma mistura de atitude e 

gerenciamento, baseado nas ferramentas que frequentemente já têm existido e sido bem 

compreendidas. O que o QRQC fornece, de fato, é o “óleo do motor” que é necessário 

para a organização como um todo para usar as ferramentas da qualidade, para reagir e 

erradicar qualquer problema, seja ele simples ou complexo. Em qualquer lugar, por 

qualquer pessoa, todos os dias.” (pg. 13) 

 

A ferramenta 5W2H pode ser utilizada, tanto na definição de planos de ação, 

quanto para o levantamento de dados para a análise de um problema. Na metodologia 

QRQC, é utilizada para o levantamento de informações a respeito de um problema de 

qualidade. 

O diagrama de Ishikawa (também conhecido como gráfico de espinha de peixe, 

diagrama de causa-efeito ou Factor Tree Analysis) tem por objetivo realizar a análise 

de processos produtivos ou analisar fatores (causas potenciais) que causam o 

problema sob análise. Segundo Carvalho & Palidini, 

 

Depois de encontradas as causas potenciais, o próximo passo da metodologia é 

encontrar a causa raiz do problema (também conhecida como causa fundamental). 

Para isso, utiliza-se da ferramenta “5 Por quês?”, que questiona no mínimo cinco vezes 

o motivo pelo qual ocorreu o problema.  



Identificadas as causas raízes, são tomadas ações com o intuito de elimina-las 

para que as mesmas não reincidam. E, para que seja verificada a eficácia dessas 

ações, aplica-se a ferramenta diagrama de Pareto.  

O diagrama de Pareto é utilizado para classificar as causas em um processo de 

acordo com sua intensidade. Segundo Paladini, Carvalho, Bower, Ferreira, Miguel, 

Samobyl & Rotondaro (2012), o diagrama de Pareto 

 
“sugere é que existem elementos críticos e a eles deve-se conferir prioridade de análise. 

Pode-se assim empregar um modelo gráfico que classifica tais elementos em ordem 

crescente de importância [...]” (pg. 362). 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

Para que a metodologia seja aplicada de maneira eficiente, há dois  pontos 

chave que devem ser considerados: a primeira, é a aplicação da metodologia em si; a 

segunda, é a forma como os dados levantados e os resultados das ferramentas serão 

apresentados. Para melhor exposição desses dados, todo o processo de resolução 

do problema pela metodologia QRQC é feito por meio de  uma ferramenta de gestão 

visual, conhecida como flipchart, que se trata de um quadro com folhas anexas onde 

as ferramentas são dispostas de maneira  sequencial e os dados são preenchidos 

pelo time responsável pela análise do QRQC. 

 APLICAÇÃO DAS ETAPAS D1, D2 E D3 

Conforme explicado anteriormente, a fase D1 é apresentada na forma da 

ferramenta da qualidade conhecida como 5W2H. Através dela são levantadas e 

registradas as informações básicas sobre o problema em questão. Sendo assim: 

       

Fonte: Adaptado de Brocka & Brocka (1994); Correa & Correa (2009); Ishikawa (1993); 
SEBRAE (2005); Coltro, Rocha, Sibuya & Silva (2012). 

 



Para a apresentação da fase D2, a ferramenta da qualidade utilizada é a 

5W2H, porém a mesma sofreu adaptações para se enquadrar à sua necessidade, 

uma vez que informações como Quem?, Quando? e Como? são irrelevantes e não 

aplicáveis para o levantamento do risco de ocorrência do problema em outros 

produtos manufaturados pela Empresa X. 

      

Fonte: Adaptado de Brocka & Brocka (1994); Correa & Correa (2009); Ishikawa (1993); 
SEBRAE (2005); Coltro, Rocha, Sibuya & Silva (2012). 

 

Com o problema identificado na fase D1, e já conhecendo os riscos que o 

mesmo poderá causar em outros produtos, evidenciado pela fase D2, pode-se seguir 

a análise para a fase D3, onde aplica-se novamente a ferramenta da qualidade 5W2H, 

que nesta etapa tem por objetivo apontar dados a respeito da contenção realizada, 

garantindo que o problema não chegue ao cliente. Para isso são respondidas sete 

importantes questões, adaptadas para melhor atenderem ao esclarecimento de 

possíveis dúvidas. 

 

Fonte: Adaptado de Brocka & Brocka (1994); Correa & Correa (2009); Ishikawa (1993); 
SEBRAE (2005); Coltro, Rocha, Sibuya & Silva (2012). 

 

Para um melhor acompanhamento e apuração dos dados referentes ao 

período de contenção, faz-se necessário a plotagem dos valores obtidos. 



 

Fonte: Adaptado de Brocka & Brocka (1994); Correa & Correa (2009); Ishikawa (1993).  

 

Fonte: Adaptado de Brocka & Brocka (1994); Correa & Correa (2009); Ishikawa (1993); 
SEBRAE (2005); Coltro, Rocha, Sibuya & Silva (2012). 

 

Analisando o gráfico de Pareto provindos dos dados levantados no estudo de 

caso, pode-se constatar que os únicos dias em que apresentaram reprovação de 

peças  durante  o  processo  de  seleção  foram  25  e  26  de  Agosto.  Verificando a 

rastreabilidade das peças selecionadas esses dois dias, foi possível observar que 

todas as peças reprovadas foram produzidas no dia 22/08/2014. E assim fecha-se a 

fase de contenção. 

                  

Fonte: Adaptado de Brocka & Brocka (1994); Correa & Correa (2009); Ishikawa (1993); 
SEBRAE (2005); Coltro, Rocha, Sibuya & Silva (2012) 

  



APLICAÇÃO DAS ETAPAS D4 E D5 

Na segunda página do flipchart, inicia-se a investigação dos fatores que 

levaram ao problema. A fase D4 consiste em analisar os fatores que levaram à não 

detecção do problema durante o processo produtivo.  

 

Fonte: Adaptado de Brocka & Brocka (1994); Correa & Correa (2009); Ishikawa (1993); 
SEBRAE (2005); Coltro, Rocha, Sibuya & Silva (2012). 

 

Ainda na página 2 do flipchart, inicia-se a fase D5, que consiste em analisar os 

fatores que levaram à ocorrência do problema durante o processo produtivo.  

 

Fonte: Adaptado de Brocka & Brocka (1994); Correa & Correa (2009); Ishikawa (1993); 
SEBRAE (2005); Coltro, Rocha, Sibuya & Silva (2012). 



Na página 3 do flipchart, a fase D4 é complementada fechando-se então a 

análise da causa da não detecção do problema, complementando-se a análise da 

árvore de fatores da página anterior do flipchart com a análise dos 5 porquês. Cada 

fator evidenciado como possuindo correlação direta com o problema entra na análise 

de 5 porquês, para se chegar à causa raiz deste fator. Nesta etapa, o raciocínio lógico 

dos responsáveis pela análise é de grande importância. 

 

                                   
 

Fonte: Adaptado de Brocka & Brocka (1994); Correa & Correa (2009); Ishikawa (1993); 
SEBRAE (2005); Coltro, Rocha, Sibuya & Silva (2012) 

 
Na página 4 do flipchart, a fase D5 é complementada fechando-se a análise  

da  ocorrência  do  problema  que,  assim  como  é feito na análise da  causa  da não 

detecção do problema, complementa a análise da árvore de fatores da página 2 do 

flipchart com a análise dos 5 porquês. Seguindo a mesma sequência, cada fator 

evidenciado como possuindo correlação direta com o problema entra na análise de 5 

porques, para se chegar à causa raiz deste fator. 

               

Fonte: Adaptado de Brocka & Brocka (1994); Correa & Correa (2009); Ishikawa (1993); 
SEBRAE (2005); Coltro, Rocha, Sibuya & Silva (2012). 



 
APLICAÇÃO DA ETAPA D6 
 

Na quinta página do flipchart encontramos a fase D6, onde se aponta o que  foi 

necessário para a reprodução do problema em questão. Para o levantamento dos 

dados desse apontamento, é necessário que sejam respondidas algumas questões 

chaves  para  a  se  obter,  com  objetividade,  o  que  foi  feito. 

 

            
 

Fonte: Adaptado de Brocka & Brocka (1994); Correa & Correa (2009); Ishikawa (1993); 
SEBRAE (2005); Coltro, Rocha, Sibuya & Silva (2012). 

 
Após reproduzido o defeito em análise, necessita-se então  da realização de 

dois planos de ações distintos, sendo um para a(s) ação(ões) corretiva(s) para as 

causas raizes responsáveis pela não detecção e ocorrencia do problema e outro para 

a(s) ação(ões) corretiva(s) para a(s) causa(s) raiz(es) relacionada(s) com a 

ocorrência do mesmo.  

                   
 

Fonte: Adaptado de Brocka & Brocka (1994); Correa & Correa (2009); Ishikawa (1993); 
SEBRAE (2005); Coltro, Rocha, Sibuya & Silva (2012).



 
 

       
 

Fonte: Adaptado de Brocka & Brocka (1994); Correa & Correa (2009); Ishikawa (1993); 
SEBRAE (2005); Coltro, Rocha, Sibuya & Silva (2012) 

 
APLICAÇÃO DA ETAPA D7 

A fase D7 é a responsável pelo controle da eficiência das ações 

implementadas durante a fase D6, ou seja, é através da mesma que se faz a gestão 

dos dados obtidos.  

                 

Fonte: Adaptado de Brocka & Brocka (1994); Correa & Correa (2009); Ishikawa (1993); 

SEBRAE (2005); Coltro, Rocha, Sibuya & Silva (2012). 

APLICAÇÃO DA ETAPA D8 

 
Da sexta página do flipchart em diante, tem-se o fechamento do QRQC, com 

os formulários de lições aprendidas (Lesson Learned Cards) que, sendo estes, 

consequência de todo o estudo realizado, são responsáveis por registrar tudo o que 

se aprendeu com o ocorrido e quais foram as medidas tomadas para se resolver o 

problema, transformando as medidas corretivas tomadas para resolver este problema 

em medidas preventivas para processos e produtos similares. 

 

  



4. RESULTADOS 

Após a implementação das ações corretivas descritas acima, não houve 

reincidência do problema analisado pela metodologia QRQC (Cilindro de ignição 

travado devido ausência de mola), sendo finalizada a análise no dia 09/10/14, com 

todas as etapas executadas e validadas.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a busca cada vez mais evidente de soluções eficientes, eficazes e 

definitivas para problemas encontrados no dia-a-dia do mundo industrial, a 

metodologia QRQC (Quick Response to Quality Control) aparece como uma 

metodologia de grande utilidade para o mercado, uma vez que soluciona e extingue 

problemas ao passo que evita sua reincidência e/ou expansão. 

Tem-se que, aplicando a metodologia de forma sistemática, obtém-se, através 

da resolução estruturada de problemas, melhora significativa do nível de qualidade dos 

produtos e processos da empresa, diminuindo a quantidade de peças rejeitadas e 

retrabalhos, sendo, portanto, um importante fator para a redução de custos, meta de 

todas as indústrias do mundo, independente do ramo de atuação.  
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