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1. RESUMO  
O objetivo do presente trabalho é desenvolver um levantamento bibliográfico 
sobre a formação do modelo de gestão da Administração Pública brasileira, 
apresentando suas fases e transformações, assim como apresentar um 
levantamento bibliográfico a respeito da gestão da qualidade e suas 
ferramentas. Para tanto foram pesquisados periódicos acadêmicos revisados 
por pares e livros seminais nas áreas. O trabalho apresenta também exemplos 
da aplicação das ferramentas de gestão da qualidade na administração pública, 
relacionando os temas elencados para o trabalho, e apresentando a 
possibilidade da relação entre os temas. Entre as dificuldades de aplicação de 
ferramentas da qualidade na administração pública, os diferentes trabalhos 
pesquisados citam as questões culturais como importantes barreiras e também 
questões relacionadas às estruturas engessadas que caracterizam as 
organizações da Administração Pública.  
Palavras-chave: Gestão da Qualidade. Ferramentas da Qualidade. 
Aministração Pública 
2. INTRODUÇÃO 

Tendo em vista as características dos modelos de gestão adotados no Brasil 

desde o período pós-colonial, compreende-se com maior facilidade as dificuldades 

encontradas ainda nos dias atuais, relacionadas à implementação programas que 

preconizam eficiência, eficácia e a otimização dos recursos públicos. Devido a tais 

aspectos, a adoção de ferramentas que facilitem a gestão voltada para resultados 

em prol da população são urgentes, justificando o desenvolvimento de um trabalho 

sobre o tema. 

A utilização de ferramentas de gestão da qualidade em organizações 

privadas já é um assunto relevante dentro das áreas que estudam processos 

produtivos e melhorias de processos. No entanto, sua adoção pela Administração 

Pública ainda é um assunto que apresenta uma importante lacuna de pesquisa, não 

sendo tão usual tal aplicação e, menos ainda, pesquisas na área.   

3. OBJETIVO DO TRABALHO 

O presente trabalho traz como principal objetivo apresentar exemplos de 

aplicação das ferramentas de gestão da qualidade em organizações ligadas à 

Administração Pública. Para tanto, são explorados os temas de Administração 

Pública e a formação do seu modelo de gestão, apresentando as diferentes fases e 

características, o tema gestão da qualidade e seus aspectos como fases e 

características da qualidade, e ainda são apresentadas as sete ferramentas da 

qualidade de acordo com a literatura técnica. 



  
 

  
 

Ainda o trabalho, com o objetivo de traçar a relação entre as pesquisas 

desenvolvidas, apresenta casos nos quais os autores abordam as características da 

aplicação efetiva de tais ferramentas da qualidade em organizações ligadas à 

Administração Pública, enriquecendo o corpus do trabalho, e sugerindo, ao final, 

futuras pesquisas a serem desenvolvidas. 

4. METODOLOGIA 
O método de pesquisa adotado para o presente trabalho foi o de estudo 

exploratório, no qual utilizou-se a técnica de análise de conteúdo de artigos 

científicos e livros que abordam os temas propostos pelo presente estudo. A técnica 

de análise de conteúdo, de acordo com Moraes (1999), é utilizada em uma 

pesquisa quantitativa que objetiva a análise subjetiva dos dados explorados.  

5. DESENVOLVIMENTO 
5.1. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

De acordo com Ribas e Meza (2018) a Administração Pública brasileira 

passou por diferentes momentos, partindo de um modelo patrimonialista pós-

colonial, adotando então os conceitos burocráticos weberianos com o intuito de se 

desvincular das características negativas do modelo anterior, até chegar no modelo 

gerencial implementado no início dos anos 1990. Bresser Pereira (2014) e Braun e 

Mueller (2014) afirmam que as reformas são uma forma de o Estado apresentar 

uma resposta ao processo de globalização, assumindo conceitos que não faziam 

parte de seus processos, mas sim dos processos realizados pela iniciativa privada. 

A evolução dos modelos adotados pela Administração Pública no Brasil é 

justificada por Faoro (1975), devido ao fato de, em sua origem, o setor público 

empregar fidalgos pertencentes a famílias nobres, privilegiadas por vínculos 

pessoais ou familiares com membros da corte da metrópole. Vieira, Abreu e Costa 

(1982) afirmavam que, mesmo com tais reformas, ainda era possível identificar 

claramente as características patrimonialistas presentes na gestão da 

Administração Pública brasileira. 

Segundo De Figueiredo Torres (2004) o modelo patrimonialista se 

caracterizava por sua capacidade de ser gerida garantindo os privilégios das elites 

econômicas e rurais da época. De acordo com o mesmo autor, neste modelo de 

gestão é evidente a dominação política e a ausência de barreiras ou limites entre 

aquilo que é público e aquilo que é privado. 



  
 

  
 

Bresser Pereira (2004) afirma que o modelo burocrático, implementado no 

Brasil em 1936, era semelhante aos modelos já implementados nos países 

europeus ao final do século dezenove. O modelo burocrático weberiano teve como 

base práticas adotadas pelo exército prussiano, que legitimava o exercício do poder 

e o aparelhamento administrativo baseados em uma dominação racional-legal (DE 

FIGUEIREDO TORRES, 2004). 

Tendo em vista a pouca efetividade que a aplicação do programa burocrático 

trazia para o Brasil e, em 1964, com a intervenção militar, busca-se desenvolver 

uma nova reforma administrativa que atenda a uma população com características 

de classe capitalista e diversificada (Bresser Pereira, 2001). Mesmo nesta tentativa, 

ainda com muitas concessões aos que se encontravam no poder, no caso os 

militares, aliado a um modelo de gestão protecionista, e que ia contra os modelos 

globais, há um retrocesso burocrático ao longo dos anos que se passam, e uma 

busca por desenvolvimento gerencialista na Administração Pública (BRESSER 

PEREIRA, 2001). 

Secchi (2009) aborda o modelo de gestão conhecido como gerencialismo 

com duas vertentes, sendo a primeira chamada de Administração Pública Gerencial 

e a segunda chamada de Governo Empreendedor. Para De Figueiredo Torres 

(2004) a gestão pública conta com ferramentas para o alcance de seus objetivos 

como o desenvolvimento de regras e procedimentos organizacionais que delimitem 

gastos públicos, relações com os cidadãos e avaliação do plano executado. 

Segundo Mafra Filho (2005) a Administração Pública gerencial percebe o 

Estado como uma grande empresa, que deve direcionar seus esforços no 

atendimento ao cliente, que neste caso, é o cidadão.  

Desta forma, o modelo de Administração Pública gerencial busca a melhoria 

nos processos e maior qualidade no atendimento, tendo em vista que seu principal 

objetivo é o atendimento ao seu cliente-cidadão. Para Ribeiro e Da Costa (2012) 

existe uma constante crítica aos processos executados pela administração pública 

no Brasil, muitas vezes caracterizados como morosos e comodismo dos 

funcionários. Para tanto, é possível verificar casos nos quais a Gestão da Qualidade 

e as Ferramentas de Gestão da Qualidade são aplicadas, tanto no Brasil quanto 

fora, com o objetivo de alcançar o atendimento excelente ao cliente-cidadão. 

5.2. GESTÃO DA QUALIDADE 



  
 

  
 

Segundo Garvin (2002) qualidade é um conceito essencial para as situações 

relacionadas a organização e relacionamentos de serviços, ou produtos que são 

prestados de maneira intelectual, artística, emocional e vivencial. De acordo com 

Freixo e Rocha (2014), o posto ocupado pela gestão da qualidade nas 

organizações evoluiu ao longo dos anos, deixando de ser um mero processo de 

verificação, para se tornar uma atividade estratégica.  

A qualidade, inicialmente, estava relacionada à inspeção, e só recentemente 

se tornou uma função da gerência, ampliando e sendo considerada primordial para 

o sucesso estratégico (GARVIN, 2002). Para Gonçalves (2002) há uma emergência 

quanto à relação entre qualidade e demanda de clientes internos e externos.  

Oliveira (2003) cita a evolução ocorrida com a Gestão da Qualidade, 

passando por três importantes fases, que podem ser, inclusive, exploradas de 

outras maneiras por diferentes autores: Inspeção, controle estatístico e qualidade 

total. De acordo com o mesmo autor, a “era da inspeção” se limitava a verificar se o 

produto final atendia aos requisitos estabelecidos pelo produtor e pelo cliente, não 

havendo uma preocupação com o processo produtivo em si, mas apenas com o 

resultado final. Esta primeira fase se deu no período anterior à Revolução Industrial 

e seguiu após este momento. Oliveira (2003) cita a “era do controle estatístico”, 

como um momento em que o processo produtivo era controlado a partir de 

amostras de cada etapa do processo. Desta forma, a cada quantidade de peças ou 

itens que resultavam de uma determinada atividade relacionada ao processo 

produtivo, havia uma amostra que era verificada e, desta forma, garantia-se, no 

mínimo, uma qualidade parcial do processo. Por fim, Oliveira (2003) cita a “era da 

qualidade total”, na qual a organização direciona seus esforços no atendimento às 

demandas do cliente, garantindo que suas prioridades sejam supridas.  

De acordo com Peinado e Graeml (2007), o alcance da qualidade total passa 

por etapas que envolvem desde o setor estratégico até o setor operacional da 

organização e, para que as operações sejam desempenhadas de acordo com o 

idealizado, as ferramentas de gestão da qualidade podem funcionar como 

balizadores e orientadores.   

5.3. FERRAMENTAS DE GESTÃO DA QUALIDADE 
 Rodrigues e Da Costa Lage (2016) e Fonseca e Frota (2015) afirmam que a 

aplicação de ferramentas de gestão da qualidade não apenas garantem processos 

adequados dentro de atividades industriais e manufatureiras, mas podem ser 



  
 

  
 

aplicadas em processos produtivos em geral, inclusive na área da saúde e de 

controle de documentos. Para Peinado e Graeml (2007), a questão relacionada à 

aplicação das ferramentas da qualidade não abarca o processo produtivo em si ou 

área de trabalho, mas a forma como a organização utilizará tais ferramentas como 

suporte ao desempenho de atividades, por qualquer trabalhador. 

 De acordo com Fonseca e Frota (2015), as melhorias na utilização de 

recursos e alcance de resultados relacionados à qualidade total são alcançadas 

com a aplicação de ferramentas que auxiliam a organização em seus processos, 

principalmente quanto às atividades de diagnosticar os processos produtivos, 

mensurar seus resultados e auxiliar os envolvidos na formulação de propostas de 

melhoria.  

 Mesmo com inúmeras as ferramentas de gestão da qualidade desenvolvidas 

ao longo dos anos, o presente estudo abarca as ferramentas da qualidade de 

acordo com a literatura técnica e a orientação encontrada no trabalho de Peinado e 

Graeml (2007) e Correa e Correa (2007), que elencam e trabalham com sete 

ferramentas: Fluxograma de processos; folhas de verificação; gráficos de controle 

estatístico de processo; análise ou diagrama de Pareto; histogramas; diagramas de 

causa e efeito; e diagramas de correlação ou dispersão. 

5.3.1. Fluxograma de processos 
Conforme Correa e Correa (2007) a ferramenta fluxograma busca descrever 

os processos de uma determinada atividade, ou seja, representar o fluxo de um 

determinado produto que será fabricado ou um serviço prestado. A ferramenta tem 

a função de, por meio de símbolos, esclarecer de forma objetiva e clara sua 

funcionalidade. Segundo Oliveira (2002) os símbolos representados têm como 

objetivo demonstrar os processos de cada função e sua origem.  

De acordo com Peinado e Graeml (2007), o objetivo final dos fluxos de 

informações é a representação de um mapa que possibilite ao indivíduo envolvido 

com o processo perceber de forma clara e objetiva o que está ocorrendo. 

5.3.2. Folha de verificação 

Segundo Werkema (1995), a folha de verificação consiste em uma forma de 

controlar, organizar e padronizar os dados coletados para que após a análise, 

possa ser implementado, através de um formulário que consiste em perguntas o 

qual possa ser registrado informações relevantes para a organização. De acordo 

com Peinado e Graeml (2007) e Correa e Correa (2007), apesar de se tratar da 



  
 

  
 

ferramenta da qualidade mais simples, entre as que aqui são apresentadas, sua 

capacidade de separar opiniões de fatos faz com que seja uma poderosa 

ferramenta de apoio à abordagem factual.  

Existem vários modelos de folha de verificação, sendo o mais conhecido 

aquele voltado para a classificação de um processo produtivo identificar suas 

causas e efeitos e seus defeitos, mas podem ser utilizada para identificação de 

problemas no produto, insatisfação de clientes ou defeito de um equipamento.  

5.3.3. Gráfico de controle estatístico de processo 

Os gráficos de controle estatísticos de processo, segundo Peinado e Graeml 

(2007), auxiliam no controle de um determinado processo, de acordo com limites 

pré-estabelecidos pelo nível gerencial ou tático da organização. Os gráficos são 

compostos por limites de controle e limites de especificação superiores e inferiores, 

que são utilizados como métricas definidas pelo nível coordenador do processo 

como limites de resultado, com alguma tolerância para mais ou para menos 

(PEINADO e GRAEML, 2007).  

5.3.4. Análise ou diagrama de Pareto 

O Diagrama de Pareto foi desenvolvido, com o objetivo de identificar que, no 

século XVI, 80% da riqueza mundial se concentrava nas mãos de 20% da 

população. De acordo com Correa e Correa (2007), não raro o mesmo percentual 

acaba ocorrendo na área de operações, quando abordadas as causas relacionadas 

a problemas e paradas em um determinado processo produtivo.  

A importância da relação 80/20, segundo Gaither e Frazier (2002), está no 

fato de serem separados, neste momento, problemas triviais de problemas viatis em 

relação a um processo produtivo. É fato que os processos produtivos sempre 

podem ser melhorados, no entanto, faz-se necessário que o gestor do processo 

identifique as oportunidade de melhorias significativas, ou seja, melhorias 

relacionadas a atividades ou processos que impactam negativamente de forma 

mais usual ou com maior impacto, gerando custos e desperdícios significativos para 

a organização (PEINADO e GRAEML, 2007). 

5.3.5. Histograma 

Segundo Peinado e Graeml (2007) os histogramas são ferramentas voltadas 

para a análise e acompanhamento de frequência de um determinado processo ou 

atividade, sendo também uma ferramenta importante em relação à abordagem 

factual na gestão da qualidade. Correa e Correa (2007) afirmam que a ferramenta 



  
 

  
 

histograma também facilita a compreensão e acompanhamento de um determinado 

processo por todos os envolvidos, independentemente de seu nível dentro da 

organização.  

5.3.6. Diagrama de causa e efeito 

Conhecido como espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa a ferramenta foi 

criada pelo engenheiro de controle de qualidade Kaoru Ishikawa em 1943, sendo 

desenvolvido com intuito de identificar a causa e o princípio do problema (POSSI et 

al, 2006). Conforme Galiazi e Santos (2015), a característica do problema é 

colocada a direita da cabeça da espinha de peixe, já sua causa é representada 

através de um questionamento. No primeiro nível as setas são todas direcionadas 

ao efeito do problema, já a segunda parte as setas são representadas para a 

primeira causa e assim continuamente.  

 Faz-se necessário mencionar ainda que esta ferramenta, de acordo com 

Correa e Correa (2007), deve ser desenvolvida com a utilização da técnica de 

brainstorming, contando com a participação de todos os envolvidos no processo. 

5.3.7. Diagrama de correlação ou diagrama de dispersão 
Os diagramas de correlação ou dispersão são utilizados com o objetivo de 

analisar graficamente os resultados de um determinado processo, como por 

exemplo o tempo de fabricação ou a quantidade de peças com defeito e, junto com 

outras informações como temperatura do ambiente, tempo de funcionamento de 

máquina, funcionários envolvidos no processo, identificar e correlacionar as 

possíveis causas (CORREA e CORREA, 2007; PEINADO e GRAEML, 2007). 

6. RESULTADOS 

6.1 GESTÃO DA QUALIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A partir do referencial desenvolvido, é possível justificar a presente pesquisa 

como uma apresentação e discussão sobre a possibilidade de aplicação de 

ferramentas de gestão da qualidade em processos desempenhadas por 

organizações pertencentes à Administração Pública. Nesta parte do trabalho são 

apresentadas diferentes aplicações de ferramentas e conceitos da gestão da 

qualidade na Administração Pública, mostrando que, mesmo com as dificuldades 

culturais que permeiam estas organizações e também as aplicações das 

ferramentas e conceitos de gestão da qualidade, é possível sua execução. 

Fonseca e Frota (2016) apresentam um estudo em um órgão responsável 

pela organização de arquivos na capital do estado do Amazonas, Manaus. Os 



  
 

  
 

autores verificam as dificuldades impostas por tal processo (de implementação dos 

conceitos da qualidade total) principalmente relacionadas a questões culturais, e 

também verificaram que, para este caso, foram utilizadas ferramentas como 

controle estatístico de processo. Rodrigues e Da Costa Lage (2016) exploram o 

tema de aplicação de ferramentas de gestão da qualidade em organizações 

públicas da área da saúde que buscam a certificação junto à Organização Nacional 

de Acreditação (ONA). Os autores concluem que a utilização de ferramentas de 

gestão da qualidade como fluxograma e diagrama de causa e efeitosão importantes 

aliadas na busca de organizações por certificações na gestão dos seus processos. 

Batalha, Bunain e Souza Filho (2005) apresentam a importância da 

aplicação das ferramentas de gestão da qualidade não apenas em organizações da 

administração pública, mas sua importância para os cidadãos atingirem objetivos 

relacionados às políticas públicas. Os autores identificaram a utilização, por famílias 

voltadas para a agricultura familiar, de ferramentas de gestão da qualidade para a 

identificação de bons produtos e processos de qualidade, garantindo assim não 

apenas subsistência de qualidade, mas eventuais negociações com o excedente 

por retorno mais significativos. Da Silva, Delles e De Paula (2013) apresentam 

também a aplicação da ferramenta 5S, voltada para a organização e asseio dos 

ambientes de gestão, em uma escola pública. Os autores identificaram como 

principais pontos positivos, além da aplicação da ferramenta em si, a possibilidade 

de participação e envolvimento dos alunos e colaboradores, assim como a 

formação de facilitadores do processo de implementação da ferramenta de gestão 

da qualidade. Beghetto, Vianna e Dusi (2017), em trabalho desenvolvido junto a 

uma organização da Administração Pública do Estado do Paraná, na aplicação da 

ferramenta 5S, afirmam que aspectos como resistência a mudanças 

organizacionais, estrutura burocratizada e a demanda por uma nova filosofia de 

trabalho acabam sendo fatores dificultadores na implementação das ferramentas da 

qualidade em organizações da Administração Pública.  

7. CONSITERAÇÕES FINAIS E FUTURAS PESQUISAS 
 No presente trabalho foi apresentado as características das organizações da 

Administração Pública, assim como os conceitos envolvidos com a Gestão da 

Qualidade. O referencial teórico buscou sempre trazer estudos e trabalhos 

revisados pelos pares e com estruturas adequadas ao objetivo do trabalho. 



  
 

  
 

 Apresentadas as características das organizações que compõem a 

Administração Pública brasileira, percebeu-se que suas características culturais são 

oriundas de processos de busca por atualização, mas que ainda não conseguiram, 

por completo, se desvencilhar de todos os aspectos negativos de seus modelos 

iniciais. Apesar dos esforços de diferentes gestões em implementar modelos 

modernos de administração pública, ainda são vistas importantes barreiras culturais. 

 O trabalho apresenta ainda aplicações, no Brasil, de ferramentas de gestão 

da qualidade com sucesso, em diferentes áreas, mostrando que é possível suas 

adoções, desde que em concordância com os níveis organizacionais.  

Para futuros trabalho os autores sugerem o desenvolvimento de estudos de 

casos nacionais e estrangeiros, que possam incrementar a literatura sobre o 

assunto e, também, servir como base para futuras aplicações das ferramentas de 

gestão da qualidade. 
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