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Recursos Básicos do Sistema 
 
1 - Introdução: 
A geração de indicadores estatísticos apenas para atender exigências normativas pode ser apenas um custo a mais se essas informações não 
puderem ser usadas de forma efetiva para o benefício da qualidade dos processos e produtos.  
O QualityIndex permite a coleta e análise efetiva de informações estatísticas visando a obtenção de resultados práticos, gerando economia de 
recursos e melhorias da qualidade e da produtividade. 
O QualityIndex é um banco de dados para coleta e análise de dados estatísticos de fácil configuração e que permite o detalhamento de 
análises gráficas que seriam muito trabalhosas ou até inviáveis de serem feitas por meio de planilhas.  
O processo de configuração do QualityIndex é fácil e intuitivo, como veremos nesta apresentação, e qualquer tipo de análise pode ser 
efetuada em apenas cinco passos simples. Uma vez configurado um tipo de análise, os registros dessa análise podem ser alimentados via rede 
por cada área da empresa responsável pela geração das informações, e esses registros ficarão disponíveis e serão exibidos já em forma de 
gráficos, preparados automaticamente pelo programa, permitindo a qualquer usuário, conforme as suas permissões de acesso, um método 
fácil de detecção e solução dos problemas, através de análises sequenciais efetuadas em segundos, que, de outra forma, exigiriam um grande 
volume de trabalho e de tempo para serem detectados. 
O QualityIndex emite alertas automáticos por e-mail a usuários preconfigurados e permite análises completas de refugo, retrabalhos, 
devoluções, vendas, etc., com até 20 níveis de detalhamento por análise criados pelo usuário, como locais, produtos, turnos, moldes, defeitos  
e quaisquer outros, conforme cada necessidade, informando inclusive as causas dos defeitos detectados, com base num banco de dados de 
causas e soluções de problemas que acompanha o programa. A economia que pode ser gerada com o uso do QualityIndex, na forma de 
redução de desperdícios e melhorias na qualidade de produtos e processos, pode ser impressionante! 
Além de gráficos diversos, o QualityIndex também oferece todos os recursos necessários à aplicação do CEP, controle estatístico do processo, 
como cartas de controle por variáveis e atributos, alertas de tendências, diários de bordo, histogramas, curvas de Gauss, etc. 
Veja abaixo uma pequena apresentação do módulo ‘monitoramentos estatísticos diversos’, do QualityIndex. 
CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO... 
 
2 – O gráfico abaixo exibe três séries de dados, cada uma delas calculada a partir de uma expressão numérica específica: 
(Figura 01) 
Gráfico mostrando três séries 
diárias de dados. 
Cada série mostrada no gráfico 
é calculada por meio de uma 
expressão numérica própria, 
predefinida. O QualityIndex 
oferece um sistema simples e 
prático de composição de 
expressões numéricas para os 
mais diversos tipos de análises 
estatísticas, permitindo uma 
enorme variedade de análises 
diferentes para atender aos 
mais diversos objetivos. 
 
 
Essas expressões 
numéricas podem ser 
compostas manual ou 
automaticamente, conforme 
modelos preconfigurados, 
disponíveis no programa. 
Veremos isto mais tarde. 

 
 
3 – Num gráfico com mais de uma série, podemos habilitar ou desabilitar a exibição de uma ou mais séries, conforme os objetivos de cada 
análise: 

http://www.datalink.inf.br/
https://www.youtube.com/watch?v=V6xmPCRjTGY&list=PLFhxtKRzo-vAOTb9mWb3ZfUy_LgOEPzEE&index=17


 
(Figura 02) 
Aqui o gráfico da figura acima 
mostra apenas as séries 
referentes aos índices de 
rejeitos e retrabalhos. A série 
referente aos índices de 
produtividade foi desabilitada. 

 
 
4 – Com um clique, obtemos os custos envolvidos em cada série mostrada no gráfico: 
 
(Figura 03) 
Veremos mais adiante como é 
simples associar valores 
específicos a uma ou mais 
séries, como custos, pesos, 
tempos padrões, etc. 

 
 
5 – Para efetuarmos uma análise sequencial, basta clicarmos sobre qualquer das barras mostradas no gráfico acima. Veja a figura abaixo: 



 
(Figura 04) 
O gráfico inferior mostra que a 
área que apresenta os maiores 
custos é a área de estamparia. 
Para investigarmos as causas 
desse problema, basta 
continuarmos clicando sobre 
os gráficos, de forma 
sequencial, até chegarmos à 
raiz do problema. 
Análises sequenciais podem 
ser aplicadas em gráficos de 
barras, pizza ou pareto. 

 
 
6 – Para detalharmos o problema dos custos elevados dos problemas que vêm ocorrendo na área de estamparia, basta clicarmos sobre as 
respectivas barras no gráfico acima: 
 
(Figura 05) 
Ao investigarmos as causas 
dos elevados custos dos 
rejeitos e retrabalhos na área 
de fundição, clicamos sobre as 
barras correspondentes a essa 
área no gráfico e o programa 
expos que esses custos 
provém, principalmente, da 
célula de acabamento... 

 
 
7 – Clicando no gráfico sobre as barras referentes aos custos de rejeitos e retrabalhos da célula de ‘prensas mecânicas’, exibimos abaixo o 
gráfico referente aos custos de cada posto de trabalho dessa célula: 



 
(Figura 06) 
Nos postos de trabalho da 
célula ‘prensas mecânicas’, da 
área de estamparia, podemos 
ver que a máquina que mais 
está gerando prejuízos é a 
‘prensa M2’. 

 
 
8 – Clicando no gráfico sobre as barras referentes aos custos de rejeitos e retrabalhos da célula de ‘prensas mecânicas’, exibimos abaixo o 
gráfico referente aos custos de cada posto de trabalho dessa célula: 
 
(Figura 07) 
Expõe o produto que mais 
gera prejuízos por perdas nos 
processos. 

 
 
9 – Nossa análise sequencial expos, até agora, que o produto que mais tem gerado prejuízos devido a perdas no processo, é o produto ‘anel 
dentado’. Agora iremos investigar as causas desses prejuízos. Veja a seguir: 



 
(Figura 08) 
Nossa análise mostrou que 
defeito ‘riscos’ é o principal 
gerador de perdas e prejuízos 
nos processos. 

 
 
10 – Ao clicarmos sobre as barras correspondentes ao defeito ‘riscos’, no gráfico da figura acima, o programa exibe possíveis causas e 
soluções para este problema, com base em registros efetuados anteriormente por outros analistas: 
 
(Figura 09) 
O programa exibe 
automaticamente as causas e 
soluções para o defeito 
‘riscos’, registradas no 
programa por outros analistas, 
em análises anteriores. 

 
Este banco de dados de causas e soluções pode ser alimentado manualmente pelos analistas da qualidade e de 
processos e/ou automaticamente, através do módulo de controle e tratamento de não conformidades, QualityAction 
(clique aqui para apresentação resumida do QualityAction, ou aqui para apresentação), caso o QualityActuib seja 
adquirido juntamente com o QualityIndex. Obs: o QualityAction está disponível nas versões local e web. 

  
11 – Veja a seguir os cinco passos da configuração da análise que acabamos de efetuar: 

https://www.youtube.com/watch?v=nc_XuI4AG9M&index=5&list=PLFhxtKRzo-vAOTb9mWb3ZfUy_LgOEPzEE
https://www.youtube.com/watch?v=GLczqD74jAY&index=10&list=PLFhxtKRzo-vAOTb9mWb3ZfUy_LgOEPzEE


 
(Figura 10) 
Primeiro teremos que acessar 
a tela de criação e 
configuração de indicadores. 

 
  
12 - Configuração de uma análise estatística: 
 
(Figura 11) 
Tela de configuração de 
análises estatísticas. 

 
 
13 – Definição manual de expressões numéricas: 



 
(Figura 12) 
Configuração manual de 
expressões numéricas. 

 
 
14 – Guia de composição de expressões numéricas: 
 
(Figura 13) 
Exemplos de composição de 
expressões numéricas. 

 
 
15 – Modelos de configuração automática de expressões numéricas: 



 
(Figura 14) 
Composição automática de 
expressões numéricas através 
de modelos de configuração. 

 
 
16 – Elementos adicionais a serem considerados: 
 
(Figura 15) 
Alguns elementos podem ser 
opcionais, entretanto, 
dependendo do tipo de 
análise, há elementos que são 
obrigatórios. 

 
 
17 – Telas de cadastro de elementos adicionais: 



 
(Figura 16) 
Para cada elemento adicional 
registrado no QualityIndex, o 
programa exibirá uma tela de 
cadastro específica para os 
itens pertencentes a esse 
elemento. Assim, se for 
cadastrado no programa um 
elemento chamado, por 
exemplo, ‘embalagem’, o 
programa criará 
automaticamente uma tela 
para cadastro de embalagens. 
Essas telas de cadastro podem 
ser acessadas a partir da tela 
de configurações, como 
mostrado na figura ao lado, ou 
a partir da tela de alimentação 
de dados, como veremos a 
seguir. 

 
 
18 – Alimentação de dados: 
 
(Figura 17) 
Alimentação de dados. 

 
  
Temos também softwares para: 
- Controle de documentos, Controle e Tratamento de Não Conformidades, Inspeção de Produto e Recebimento, 
Auditorias, Manutenção, Gerenciamento Empresarial, etc. Veja em nosso site: www.datalink.inf.br . 
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