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INTRODUÇÃO 

O Curso de Ferramentas de Gestão da Qualidade 
da ARCANJO Consultores de Excelência possui 
carga horária de 8 horas, normalmente realizado 
em um sábado no horário das 9h às 18h. 
 
Visando atender aos requisitos dos clientes que 
estão cada vez mais exigentes, as organizações 
estão investindo na melhoria contínua dos seus 
processos e na busca pela excelência de sua 
gestão. O foco no cliente e o atendimento de suas 
expectativas tem se tornado o pilar destas 
empresas.  
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Neste contexto, estas organizações encontram na 
Gestão da Qualidade uma ferramenta 
fundamental para obter resultados mais efetivos 
em sua gestão, assumindo assim o compromisso 
em oferecer produtos e serviços em 
conformidade com aquilo que o mercado deseja. 
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INTRODUÇÃO 1 

A Gestão da Qualidade compreende um conjunto 
de atividades coordenadas para dirigir e controlar 
uma organização com relação à qualidade, 
englobando o planejamento, o controle, a 
garantia e a melhoria da qualidade (CARVALHO E 
PALADINI, 2005).  
 
Como apoio à Gestão da Qualidade, ao longo do 
tempo foram desenvolvidas uma série de 
ferramentas compostas de técnicas utilizadas com 
o objetivo de analisar, definir, mensurar e propor 
soluções para os problemas de gerenciamento 
organizacional. 
 

Estas ferramentas permitem a análise de fatos e 
tomada de decisão com base em dados, dando a 
certeza de que a decisão é realmente a mais 
indicada. 
 
Neste curso, a ACARNJO Consultores irá abordar 
as principais ferramentas de Gestão da Qualidade 
utilizadas a nível mundial. 
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OBJETIVO DO CURSO 

Apresentar aos participantes as principais 
ferramentas da Gestão da Qualidade,  seus 
conceitos,  descrições,  importância,  aplicações e 
usos,  entendendo-as como ferramentas  
essenciais para iniciar o planejamento, 
implantação e/ou manutenção da Gestão  da 
Qualidade nas empresas,  auxiliando-os na 
compreensão  das técnicas para resolução de 
problemas e capacitando-os a aplicá-las em seu 
ambiente de trabalho para promover o 
aperfeiçoamento e a melhoria contínua dos 
processos organizacionais. 
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BENEFÍCIOS DAS FERRAMENTAS DE 
GESTÃO DA QUALIDADE: 

  
1. Permite a tomada de decisões baseada 

em fatos; 
2.  Estimula a participação de todos os 

colaboradores; 
3.  Foco na identificação e na eliminação 

da causa dos problemas; 
4.  Proporciona a valorização e 

reconhecimento da capacidade 
intelectual; 

5.  Permite a valorização e estímulo ao 
trabalho em equipe; 

6.  Pode contribuir para a redução de 
custos e retrabalho. 
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PÚBLICO-ALVO 

O curso é destinado aos profissionais que 
desejem conhecer e aprofundar seus 
conhecimentos nas ferramentas da qualidade 
para aprender a como utilizá-las na rotina para 
resolução de problemas e melhoria dos 
processos. 
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PORQUE INVESTIR NESTE CURSO 

O Curso de Ferramentas de Gestão da Qualidade 
da ARCANJO Consultores apresentará aos 
participantes as ferramentas essenciais para 
iniciar o planejamento, implantação e/ou 
manutenção da Gestão da Qualidade, auxiliando-
os na compreensão das técnicas para resolução 
de problemas e capacitando-os a aplicá-las em 
seu ambiente de trabalho para promover o 
aperfeiçoamento e a melhoria contínua dos 
processos organizacionais. 
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O CURSO IRÁ LHE PROPORCIONAR: 
  
1. Conhecer os conceitos de Gestão da 

Qualidade; 
2. Conhecer a aplicabilidade do Ciclo 

PDCA; 
3. Aprender a como utilizar as principais 

ferramentas de gestão da qualidade; 
4. Realizar estudo de caso com aplicação 

de ferramentas da qualidade; 
5. Elaborar planos de ação para a gestão 

da qualidade em sua empresa; 
6. Conhecer a utilização das ferramentas 

auxiliares da qualidade; 
7. Desenvolver uma capacidade analítica 

dos processos de Gestão da Qualidade. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 5 

PARTE 1: INTRODUÇÃO À GESTÃO  
DA QUALIDADE 

  
 Introdução 
 Conceitos de Qualidade 
 Custos da Qualidade 
 Detecção x Prevenção 
 Gestão da Qualidade 
 Gestão da Qualidade Total 
 Ciclo PDCA e Melhoria Contínua 
 

PARTE 2: FERRAMENTAS PARA GESTÃO DA 
QUALIDADE 

 
 Introdução às Ferramentas da Qualidade 
 Diagrama de Causa e Efeito 
 Folhas de Verificação 
 Diagrama de Pareto 
 Método dos 5 Porquês 
 Plano de Ação - 5W2H 
 Fluxograma 
 Ferramentas Auxiliares da qualidade 
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METODOLOGIA 

A metodologia utilizada pela ARCANJO 
Consultores de Excelência em seus 
treinamentos garante a qualidade dos serviços 
prestados e visa superar as expectativas de seus 
clientes através da realização de aulas 
expositivas, exercícios de fixação, utilização de 
apostilas, realização de dinâmicas de grupo e 
aplicação de metodologia própria. 
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OBSERVAÇÕES GERAIS 

 Ao final do curso, será emitido um  
certificado  de 8 horas de atividade 
extracurricular; 

 Todo material didático a ser utilizado ao 
longo do curso está incluso no valor da 
inscrição; 

 Para recebimento do certificado, o 
participante deverá obter 100% de presença 
no curso; 
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 As inscrições podem ser realizadas até 3 
dias antes da data de realização do curso; 

 As vagas são limitadas;  

 O pagamento pode ser realizado através de 
cartão de crédito ou depósito em conta 
corrente. 
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Para realizar sua inscrição, acesse nosso site ou entre em contato 
conosco: 

 

SITE: www.arcanjoconsultores.com.br 
 

E-MAIL: comercial@arcanjoconsultores.com.br 
 

TELEFONES: +55 [81] 98778-8666 | 99515-2201 | 98796-7163 

ARCANJO CONSULTORES NAS REDES SOCIAIS: 

/arcanjoconsultores /arcanjoconsult /arcanjoconsultores /arcanjoconsult /arcanjoconsultores  

MAIORES INFORMAÇÕES 8 
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