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Resumo:No atual ambiente mercadológico o principal foco das empresas é conquistar a 

maior gama de consumidores, portanto se faz necessário uma progressiva demanda por 

eficiência e organização dos bens disponíveis, categorizados como: mão-de-obra, insumos, 

layout organizacional, também denominado como espaço físico. Partindo desse parâmetro, o 

presente estudo objetivou aplicar a ferramenta diagrama de Ishikawa para identificar uma 

problemática principal e consequentemente suas devidas causas e soluções, complementada 

pela análise do histórico da empresa e adquirir uma previsão de demanda mais precisa 

encontrada por média móvel simples. À vista disso foi utilizado o programa Microsoft Excel 

na qual reproduziu a previsão de demanda, acrescentado pelo planejamento de 

requerimentos de materiais (MRP), para o melhor planejamento de atendimento as diversas 

necessidades dos clientes. A partir disso foi possível constatar os valores a seguir, previsão 

para o mês de setembro foi de: R$ 28.671,67; estoque de segurança para todo o período 

estudado foi de 1000 metros, ou seja, 25 rolos de tecido. 

Palavras chave: PCP; Controle da qualidade; Setor têxtil; Diagrama de causa e efeito; 

Previsão de demanda. 

1. Introdução 

Antigamente as organizações se preocupavam primordialmente com a geração de 

lucros, e toda ação que tivesse alguma finalidade financeira, proporcionando a obtenção das 

metas esperadas, logo, permaneciam indiferente com o produto fabricado. Com a mudança 

dos paradigmas ocasionada pelas revoluções de mercado e especialmente a revolução de 

valores que ocorreram, o enfoque passou a ser a qualidade e principalmente o melhor e 

preciso planejamento e controle da produção, facultando fidelidade dos clientes e o 

crescimento das vendas. 

Em virtude dessas mudanças de pensamentos e postura apoiados pelo direito do 

consumidor induziram cada vez mais a responsabilidades das organizações para com seus 

clientes, levando a altos investimentos em planejamento e controle da produção, que segundo 

Slack et al (2002) que visa “garantir que os processos da produção ocorram eficaz e 

eficientemente e que produzam produtos e serviços conforme requeridos pelos 

consumidores”. O Planejamento e Controle da Produção torna-se uma questão estratégica, já 

que representa o primeiro elo entre o nível estratégico e os níveis abaixo, provendo a estrutura 

para traduzir as intenções estratégicas em planos táticos e operacionais concretos, de acordo 

com Olhager e Wikner (2000). 

Segundo Paladini (2008), pode-se considerar que qualidade seja a capacidade de 

fabricação, com intuito de que um produto ou um serviço seja concretizado exatamente 

conforme seu projeto. Resultando em um bem que tenha atributos e objetivos de qualidade, 

como: confiabilidade, flexibilidade e rapidez para o cliente.  



 
De acordo com esse contexto, o presente artigo se objetiva em utilizar a ferramenta de 

qualidade diagrama de causa e efeito, complementada pela técnica de PCP, como a previsão 

de demanda por média móvel simples, para assim melhorar o planejamento de venda e 

conseguir antecipar decisões de compra de mercadorias para atender as demandas necessárias.   

2. Referencial teórico 

2.1 Setor têxtil 

De acordo com dados da ABIT (2012), em 2011 a indústria brasileira de confecções 

faturou em 2011 US$ 60,5 bilhões em 2010, sendo 16,4% dos empregos e 5,5% do 

faturamento do segmento de transformação. O Brasil foi o 5º maior produtor têxtil mundial 

tendo produção média de 9,8 bilhões de peças, contando com investimentos de US$ 2,5 

bilhões. 

Para Gonçalves et al (2004) dentro do bloco industrial um dos segmentos com grande 

tradição é o têxtil, sendo este setor o carro-chefe de desenvolvimento em maioria dos países 

emergentes e tem uma posição destacada nos países mais desenvolvidos.  

2.2 Controle da qualidade 

Segundo Seleme et al (2008), o controle da qualidade surgiu nos EUA, nos trabalhos 

de W. Shewart, abordando o estudo estatístico, atualmente essas primeiras abordagens ainda 

são utilizadas, na forma de CEP- Controle Estatístico dos Processos- tem finalidade a redução 

ou eliminação da variabilidade do processo. 

A qualidade se torna de grande auxilio na obtenção de lucro, pois garante um produto( 

bem ou serviço) com alto índice de aprovação e confiabilidade dos consumidores, ou seja 

torna o controle da qualidade como uma tática das empresas para se manterem fortes perante a 

competitividade de outras organizações (SILVA, 22013). 

2.2.1Ferramentas da qualidade 

Gonçalves (2012), narra que a partir de 1950 as ferramentas de qualidade surgiram, 

tendo como base julgamentos e práticas existem, elas contribuem à melhoria e/ou manutenção 

dos processos, visando continuamente o aperfeiçoamento. 

Abaixo segue uma lista das ferramentas de qualidade: 

 Folha de verificação; 

 Estratificação; 

 Diagrama de dispersão; 

 Histograma; 

 Gráfico de controle; 

 Diagrama de causa e efeito ou diagrama de Ishikawa; 

 Gráfico de Pareto; 

 Brainstorming; 

 5W2H; 

 Mapeamento de processos; 

 Matriz GUT; 

 Os 5 porquês. 



 
2.2.2 Diagrama de Ishikawa 

O diagrama de causa e efeito, também denominado de diagrama de “Espinha de 

Peixe” (pelo seu formato), ou ainda diagrama de Ishikawa (devido a Kaoro Ishikawa, seu 

criador), busca identificar e analisar as possíveis causas do problema em questão.  

Slack et al (2002) define que devem existir quatro fases na montagem do diagrama de 

Ishikawa: a primeira deve ser a colocação do problema na caixa de efeito/problema; na 

segunda ocorre a identificação das principais categorias para as possíveis causas do problema; 

a terceira deverá ocorrer a busca de fatores em discussões de grupos que irão gerar possíveis 

causas para o problema realmente; e por último a quarta fase ou parte do processo, é o registro 

de todas as causas potenciais no diagrama, discutindo cada item e procurando esclarecimento 

das causas. 

 

Figura 1- Representação da estrutura do diagrama de causa e efeito (Espinha de Peixe). Fonte: modificado pelos 

autores. 

2.3 PCP-Planejamento e controle da produção 

No planejamento e Controle da Produção deve haver contribuição dos conceitos, 

desempenho logístico e suas aplicações deveram estar especificadas à gestão da produção 

(Wiendahl 2005). 

Coelho (2011) coloca quando ocorrem às tomadas de decisões relativas à estratégia e 

competividade, se faz o reconhecimento da contribuição do PCP, e ocorre a necessidade de 

utilizar indicadores para monitoramento e controle de processos, após isso existe a restrição 

de como realizar um aperfeiçoamento do funcionamento do PCP, para ocorrer um sistema 

eficaz. 

O PCP pode ser definido como a programação da produção ou administração dos 

departamentos da organização com o foco sendo voltado ao atendimento da demanda de 

vendas (Trierweiller et al 2008). 

2.3.1 Previsão de demanda 

Problema

Meio ambiente

Materiais Método

MáquinasMedidas

Mão de obra



 
Segundo Martins (2005), previsão é o procedimento que faz utilização de metodologia 

à determinação de dados futuros, tendo como sua base valores matemáticos, estatísticos ou 

econométricos, ocorrendo valores subjetivos- mas que sejam suportados por um método de 

trabalho estabelecido e claro. 

Previsão de demanda é um método sistemático de prever acerca das possíveis vendas 

futuras de todos os processos e/ou serviços da empresa (RUSSOMANO, 2000). Stevenson 

(2001) afirma que as previsões dificilmente serão perfeitas, pois ocorre uma aleatoriedade e 

alto número de fatores que irão influenciar o resultado. 

2.4 Varejo 

O varejo inclui todas as atividades envolvidas na venda de bens ou serviços 

diretamente aos consumidores finais para uso pessoal. Qualquer organização que 

utiliza esta forma de venda , seja ela fabricante, atacadista ou varejista, está 

praticando varejo. Não importa a maneira pela qual os bens ou serviços são vendidos 

(venda pessoal, correio, telefone ou máquina automática), ou onde eles são vendidos 

(loja, rua ou residência). (KOTLER, 1993, p. 602). 

O conceito gerado pelo American Marketing Association para varejo é uma unidade 

de negócios que compra mercadorias de fabricantes, atacadistas e outros distribuidores e 

realiza venda direta a consumidores finais e em casos eventuais a outros consumidores. 

3. Método de pesquisa 

Existe caráter exploratório na pesquisa, pois se realizou o estudo de caso em uma 

empresa do ramo têxtil, uma revendedora de tecidos, Gil (2010) define estudo de caso como 

um estudo profundo e completo de um ou poucos objetos, permitindo detalhamento e 

amplitude de conhecimento. Godoy (1995) faz a definição para utilização de estudo de caso 

sempre que: “o pesquisador geralmente utiliza uma grande variedade de dados coletados”. 

Realizaram-se pesquisas em arquivos de eventos da área de engenharia de produção, 

pesquisa bibliográfica em livros disponíveis em meios eletrônicos, pesquisas realizadas com o 

objetivo de ampliar o grau de conhecimento sobre o tema tratado e servindo como 

esclarecimento de conceitos e ideias para a formulação de um trabalho mais coerente e 

preciso. 

4. Estudo de caso 

Foi realizada uma visita à empresa revendedora de tecidos, onde se procurou saber 

dados sobre vendas do total de tecidos a cada mês em um período de um ano, ou seja, 12 

meses para realizar a previsão de vendas no décimo terceiro mês. Realizou-se uma pequena 

entrevista com funcionário para reconhecimento de causas que afetam no problema de 

estoque, para poder fazer o uso do diagrama de Ishikawa. 

4.1 Caracterização da empresa estudada 

A empresa alvo presente na pesquisa é uma revendedora de tecidos, faz parte de um 

grupo de quatro lojas do mesmo setor, está situada no Município de Marabá, núcleo Pioneira, 

possuindo uma grade com quatro funcionários. 



 
4.2 Problemáticas 

O presente artigo trabalhou com três problemáticas: material sobressalente, previsão 

de vendas e controle de estoque de segurança. Para as problemáticas que envolvem valores 

quantitativos, utilizaram-se dados históricos, porém, foi feita a média de valores, para 

melhorar o resultado. Na problemática que se volta a valores qualitativos ocorreu a entrevista 

realizada com um funcionário de alto cargo na empresa, que facilitou na confecção da 

ferramenta de qualidade, diagrama de Ishikawa ou de causa e efeito, efetivando o 

reconhecimento das causas que geram este problema. 

 4.2.1 Material sobressalente 

Foi considerada como efeito no diagrama de Ishikawa, material sobressalente, pois foi 

a partir da utilização desta ferramenta de qualidade que ficou evidenciada a necessidade de 

controle em várias partes do processo de venda da empresa, com no mínimo de uma causa por 

elemento do diagrama, desde as causas em mão de obra até a parte de máquinas. 

 

Figura 2- Diagrama de Ishikawa. Fonte: modificado pelos autores. 

A partir do Diagrama de Ishikawa, verificam-se várias causas, e por se tratar de um 

estudo que leva em consideração a parte de dados quantitativos aliados a uma ferramenta de 

qualidade, o presente trabalho estuda a falta de controle de vendas, pois é perceptível a 

necessidade de previsão de vendas, e realizou-se um trabalho para o estoque de segurança, 

pois auxilia na parte de tomada de decisões em relação ao estoque, para ser tomada a decisão 

de necessidade de cálculo de quantidade de estoque de segurança deve-se observar a parte do 

diagrama que trata de materiais, caracterizando como uma causa de produtos sobressalentes: 

“itens a disposição”, ou seja, sabendo-se a quantidade de estoque necessário ocorrerá uma 

diminuição de produtos sobressalentes. 

4.2.2 Previsão de vendas 

Foi realizada uma previsão para o 13º mês do valor de vendas de tecidos da empresa, 

deve-se mencionar que foi primeiramente realizado um teste conhecido como teste de 



 
Spearman, onde o resultado gerado foi de valor negativo indicando uma situação estacionária 

concebendo assim a utilização de média móvel simples. 

Tabela 1 – teste de Spearman. 

 

Fontes: autores. 

Tabela 2- Previsão 13º mês. 

 

Fonte: autores. 

Mês Tempo t Vendas Ord. Crescente Rt Δ T= Δ^2

Setembro 1 29.580,00R$  24.650,00R$      8 7 49

Outubro 2 30.160,00R$  25.520,00R$      9 7 49

Novembro 3 31.900,00R$  26.000,00R$      10 7 49

Dezembro 4 33.350,00R$  26.100,00R$      11 7 49

Janeiro 5 24.650,00R$  26.680,00R$      1 -4 16

Fevereiro 6 25.520,00R$  28.000,00R$      2 -4 16

Março 7 26.100,00R$  29.000,00R$      4 -3 9

Abril 8 26.680,00R$  29.580,00R$      5 -3 9

Maio 9 36.250,00R$  30.160,00R$      12 3 9

Junho 10 28.000,00R$  31.900,00R$      6 -4 16

Julho 11 29.000,00R$  33.350,00R$      7 -4 16

Agosto 12 26.000,00R$  36.250,00R$      3 -9 81

∑ 368

Coef. Spearman

2013

2014

-29%

Mês Vendas Previsão Erro

Setembro 29.580,00R$   

Outubro 30.160,00R$   

Novembro 31.900,00R$   

Dezembro 33.350,00R$   

Janeiro 24.650,00R$   

Fevereiro 25.520,00R$   

Março 26.100,00R$   29.193,33R$       3.093,33R$                   

Abril 26.680,00R$   28.613,33R$       1.933,33R$                   

Maio 36.250,00R$   28.033,33R$       8.216,67R$                   

Junho 28.000,00R$   28.758,33R$       758,33R$                      

Julho 29.000,00R$   27.866,67R$       1.133,33R$                   

Agosto 26.000,00R$   28.591,67R$       2.591,67R$                   

Setembro 28.671,67R$       Erro médio absoluto 2.954,44R$    

Desvio Padrão 2721,172473

2013

2014



 
A tabela 2 faz parte de um conjunto de três tabelas onde se calculou a previsão através 

da média móvel simples e realizou-se a verificação do desvio padrão, a tabela acima foi 

selecionada para constar no corpo do artigo, devido ao seu valor de desvio padrão ser o menor 

entre as três, ela nos concede a previsão de venda para o 13º mês ou mês de setembro no valor 

de R$ 28.671,67, sendo possível a partir deste valor realizar o controle de produtos que 

deveram ser vendidos para alcançarem este resultado, levando em consideração os materiais 

já existentes na empresa. Para construção da tabela 1e tabela do teste de Spearman foi 

utilizado o software Microsoft Excel, as outras duas tabelas fabricadas, porém não utilizadas 

devido aos seus valores de desvio padrão serem maiores que a escolhida para ficar no artigo, 

estão presentes em apêndice para melhor visualização e entendimento da diferença de valores, 

não só de desvio padrão, como seus valores para previsões o que modificaria o controle de 

vendas. 

4.2.3 Controle de estoque de segurança 

Ocorreu a aplicação do MRP, para verificar o valor do estoque de segurança, pois é 

necessário em uma empresa de varejo estar sempre se adequando em relação ao seu estoque, e 

a partir da aba de método no diagrama de causa e efeito, foi possível utilizar essa ferramenta 

de controle, pois a partir dela também se pode realizar administração do estoque que irá 

auxiliar na tomada de decisões no que condiz a parte de vendas. 

Tabela 3 – MRP. 

 

Fonte: autores. 

5. Conclusões 

Agosto Setembro Outrubro Novembro Dezembro Janeiro

4700 5100 5200 5300 4850 4000

ESTOQUE PROJETADO 6000 1300 1000 1000 1000 1000 1000

4800 5200 5300 4850 4000

4800 5200 5300 4850 4000 4100

Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

4100 4200 4150 5800 5300 4670

1000 1000 1000 1000 1000 1000

4100 4200 4150 5800 5300 4670

4200 4150 5800 5300 4670

PERIODO (meses)

NECESSIDADE BRUTA

RECEBIMENTO PROGRAMADO

RECEBIMENTO DE ORDENS 

LIBERAÇÃO DE ORDENS

ESTOQUE PROJETADO

Lead Time - 1 mês

PERIODO (meses)

NECESSIDADE BRUTA

RECEBIMENTO PROGRAMADO

RECEBIMENTO DE ORDENS 

PLANEJADAS

LIBERAÇÃO DE ORDENS

Estoque de Segurança - 1000 Política de lotes - Lote a Lote



 
Na atualidade as empresas voltam suas metas para produção ou planejamento de 

melhor qualidade, envolvendo uma crescente parcela de consumidores proporcionando aos 

mesmos: qualidade, confiabilidade, flexibilidade, rapidez e custo. 

O primeiro fator de diferencial do artigo é a visão de que não basta apenas à utilização 

de uma ferramenta de qualidade para a melhoria da empresa ele comprova que é necessário 

mesclar a área de planejamento e de qualidade, para se alcançar uma maior geração de renda, 

seja na gestão de estoque para reduzir os custos parados ou na previsão de demanda, com o 

foco no valor de vendas. O segundo é a de que a pesquisa foi realizada em uma empresa 

varejista, área de mercado cada vez mais crescente. 

Os dados inseridos no presente trabalho em sua generalidade são valores médios, 

contribuindo para que os números de previsão de demanda e MRP, sejam estimados, todavia 

tem um alto grau de aproximação com dados reais. Na parte de vendas os valores foram 

médios, pois existem várias formas de venda a clientes e também por existir compras em 

grande escala gerando desconto ao comprador. 

Em estudos na área de controle e planejamento da produção com enfoque de previsão 

de demanda é necessário que os autores e os leitores tenham total discernimento que estudos 

dessa área não são completamente precisos, ou seja, sempre haverá erros, fazendo necessária 

a utilização de ferramentas completas como a média móvel simples, onde foram feitas três 

tabelas, porém foi colocada no artigo apenas uma, pois é a tabela que tem o melhor valor 

representativo à pesquisa, tendo o menor valor de desvio padrão, em contrapartida o resultado 

mais possivelmente correto. 

Com este artigo, é possível pensar em vários temas para futuros trabalhos, como: o 

ciclo PDCA que tem objetivo de promover melhorias e assim diminuir a ocorrência de não 

conformidades. É possível a utilização de conceitos de pesquisa operacional para a 

minimização dos custos ou maximização do lucro, podendo haver uma conciliação destes 

conceitos com as ferramentas de qualidade, além das empregadas no artigo. 
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APÊNDICE – Tabelas de previsão de vendas não utilizadas 

 

 

Mês Vendas Previsão Erro

Setembro 29.580,00R$         

Outubro 30.160,00R$         

Novembro 31.900,00R$         29.870,00R$          2.030,00R$                  

Dezembro 33.350,00R$         31.030,00R$          2.320,00R$                  

Janeiro 24.650,00R$         32.625,00R$          7.975,00R$                  

Fevereiro 25.520,00R$         29.000,00R$          3.480,00R$                  

Março 26.100,00R$         25.085,00R$          1.015,00R$                  

Abril 26.680,00R$         25.810,00R$          870,00R$                     

Maio 36.250,00R$         26.390,00R$          9.860,00R$                  

Junho 28.000,00R$         31.465,00R$          3.465,00R$                  

Julho 29.000,00R$         32.125,00R$          3.125,00R$                  

Agosto 26.000,00R$         28.500,00R$          2.500,00R$                  

Setembro 27.500,00R$          Erro médio absoluto 3.664,00R$      

Desvio Padrão 3306,933247

2013

2014



 

 

Mês Vendas Previsão Erro

Setembro 29.580,00R$  

Outubro 30.160,00R$  

Novembro 31.900,00R$  

Dezembro 33.350,00R$  

Janeiro 24.650,00R$  31.247,50R$    6.597,50R$                  

Fevereiro 25.520,00R$  30.015,00R$    4.495,00R$                  

Março 26.100,00R$  28.855,00R$    2.755,00R$                  

Abril 26.680,00R$  27.405,00R$    725,00R$                     

Maio 36.250,00R$  25.737,50R$    10.512,50R$               

Junho 28.000,00R$  28.637,50R$    637,50R$                     

Julho 29.000,00R$  29.257,50R$    257,50R$                     

Agosto 26.000,00R$  29.982,50R$    3.982,50R$                  

Setembro 29.812,50R$    Erro médio absoluto 3.745,31R$   

Desvio Padrão 3888,834658

2013

2014


