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RESUMO 

 

O uso de diferentes métodos, técnicas e ferramentas para garantir a sobrevivência de uma 

empresa são de fundamental importância para a mesma ter um diferencial em relação aos seus 

concorrentes e conquistar a confiabilidade de seus clientes, isso não é diferente para Indústria de 

Cosméticos no Brasil. O objetivo geral deste artigo foi analisar a gestão da qualidade e a 

previsão de demanda em uma loja de perfumaria e cosméticos em  Marabá-PA a fim de propor 

melhorias nesse setor. A estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso. Foram feitas visitas 

ao estabelecimento empresarial para fazer a devida análise da gestão de qualidade do processo e 

também para se coletar dados objetivando realizar a previsão da demanda de acordo com os 

métodos de PCP. De acordo com o diagrama de Ishikawa, três causas que norteiam o índice 

negativo de faturamento da empresa em estudo, são: meta, demanda e método. Obteve-se a 

demanda do mês de setembro que é de R$ 109.997,61 ,valor este referente ao faturamento. Dentro 

desta temática, após o diagnóstico elaborado neste estudo, identificou-se como ponto crítico no 

processo o não atingimento das metas pré- estabelecidas. Provavelmente um dos motivos que tenha 

causado a interrupção neste índice seria a inauguração do shopping na cidade de Marabá no 

segundo semestre do ano de 2013. Quanto a gestão da qualidade na empresa não identificou-se 

problemas sérios que a comprometessem, mas apenas uma disparidade entre o que foi planejado 

e os resultados alcançados. 

 

Palavras-Chave: Gestão de Qualidade; Planejamento e Controle da Produção ; Previsão de 

demanda; Indústria de cosméticos no Brasil; 

 

 

1. Introdução 

 

As organizações produtoras de bens e serviços são caracterizadas por alta e elevadas 

exigências por parte dos consumidores cada vez mais criteriosos ao seu perfil. O uso de 

diferentes métodos, técnicas e ferramentas para garantir a sobrevivência de uma empresa são de 

fundamental importância para a mesma ter um diferencial em relação aos seus concorrentes e 

conquistar a confiabilidade de seus clientes. Por isso utilizou-se na prática os conceitos de Gestão 

da Qualidade junto com as ferramentas de Planejamento e Controle da Produção em uma loja 

(franquia) de perfumes e cosméticos em Marabá localizada no estado do Pará. 
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Portanto, o objetivo geral deste artigo foi analisar a gestão da qualidade e a previsão de 

demanda em uma loja de perfumaria e cosméticos em Marabá-PA a fim de propor melhorias na 

empresa. Já os objetivos específicos são: verificar os problemas de qualidade do processo de 

acordo com as ferramentas de gestão da qualidade e prever a demanda a partir da coleta de uma 

amostra de dados históricos da loja. 

Inserir a gestão da qualidade dentro de uma organização não é tarefa fácil, pois esse 

sistema de gestão possui conceitos subjetivos, dificultando a percepção das pessoas envolvidas no 

processo do quanto à qualidade é importante para a sobrevivência da empresa. Com base nessas 

observações o presente artigo tem relevância por mostrar a interação entre métodos qualitativos e 

métodos quantitativos para a gestão de uma organização, possibilitado assim a comprovação de que 

o uso de técnicas qualitativas tem eficácia e pode ser comprovada com o uso de ferramentas 

estatísticas. 

 

2. Referencial teórico 

 

2.1 Gestão da Qualidade 

 

Para Paladini (2000), a qualidade envolve muitos aspectos simultaneamente, além de sofrer 

alterações conceituais ao longo do tempo, isto é, trata-se de um processo evolutivo. O significado 

de qualidade é relativo, tanto pelo ponto de vista do cliente (haja vista que cada consumidor 

atribui um parâmetro diferente para classificar um produto de qualidade), e pelo processo em si. 

Existem três abordagens da qualidade, que são: qualidade do processo, qualidade do produto e 

qualidade do serviço. 

O controle de qualidade emergiu nos Estados Unidos. Segundo Seleme (2012), a história de 

desenvolvimento da qualidade como sistema administrativo, ou seja, integrante dos objetivos e 

metas das organizações, permitiu que as empresas obtivessem diferenciais competitivos. Um 

processo de qualidade gera produtos eficazes e sem defeitos, além de garantir um bom desempenho 

da empresa a longo prazo. 

Existem várias ferramentas que auxiliam na identificação dos problemas ou gargalos de 

produção, dentre elas destaca-se o diagrama de causas e efeito, que pode ser utilizado de muitas 

formas e não apenas para identificação das causas dos problemas, mas também pontos positivos 

que devem ser potencializados (SELEME, 2012). O diagrama de causa e efeito é uma 

ferramenta de análise das causas mais utilizadas. 
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2.1.1 Diagrama de Causa e Efeito 

 

Para Slack (2009), diagrama de causa e efeito também conhecido por diagrama de 

Ishikawa, ou ainda “Espinha de peixe”, é um método peculiar de encontrar as raízes dos problemas. 

Esse diagrama é organizado em uma estrutura a qual de um lado tem-se o efeito ou problema, 

localizado na “cabeça do peixe”, e posteriormente vêm as causas situadas na “espinha do peixe”. 

A estruturação do diagrama de Ishikawa em sessões é o que permite a geração de 

ideias em grupo (brainstorming). Na prática utiliza-se qualquer categorização que cubra todas as 

possíveis causas relevantes. No entanto, de acordo com Seleme (2012), há parâmetros pré- 

estabelecidos os quais podem facilitar a estruturação (chamados de 6M), são:1 M (materiais); 2 M 

(máquina); 3 M (método); 4 M (meio ambiente); 5 M (mão de obra); 6M (medida). 

De maneira geral utiliza-se o 6Ms como caracterização das causas, entretanto isso deve 

variar de acordo com o problema e empresa analisada, podendo ser aplicado outra 

estruturação com outras causas. Veja a seguir o exemplo de diagrama de causa e feito: 

 

Figura 1- Modelo de Diagrama de Causa e Efeito 

Fonte: Seleme, (2012). 

 

O diagrama é de fácil representação, na extremidade que se assemelha a cabeça do peixe 

temos o problema ou efeito apresentado, e posteriormente identificam-se os elementos de causa 

analisando a ocorrência ou não do efeito apresentado. Vale ressaltar que por meio dessa 

ferramenta encontram-se efeitos positivos e negativos, possibilitando a potencialização do primeiro 

e a eliminação do segundo. 

Materiais Método Máquina 

 
Efeito 

Meio ambiente Mão de obra Medidas 
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2.2 Planejamento e Controle da Produção 

 

No contexto atual do mercado, as organizações precisam “se virar nos 30” para garantir sua 

existência no cenário econômico. São inúmeras as dificuldades, que vão desde o alto índice de 

concorrência, redução na margem de lucro, problemas burocráticos, implantação da 

sustentabilidade tanto econômica quanto ecológica, variações da inflação no mercado, baixa 

produtividade, escassez de matéria prima, enfim uma verdadeira avalanche de efeitos que podem 

frustrar os objetivos das empresas. 

Empresas são organizações que atuam no processamento ou conversão de recursos 

iniciais (matéria prima) em recursos finais (produto final ou serviço), dessa forma as mesmas 

devem aproveitar os recursos da melhor maneira possível, e de acordo com Tubino (2007), um 

sistema produtivo será tão mais eficiente quando conseguir sincronizar a passagem de 

planejamento estratégico para tático, e do tático para o operacional, formando um verdadeiro ciclo 

de produção, onde todas as segmentações do processo estejam inteiramente ligadas. Vale 

ressaltar a importância do PCP –Planejamento e Controle da Produção, que tem o papel de 

aperfeiçoamento do sistema de produção através de três funções principais (Planejamento, 

Programação e Controle), além de coordenar a aplicação dos recursos produtivos de modo a 

atender da melhor forma possível as metas estabelecidas nos  planejamentos: estratégico, tático e 

operacional. 

 

2.3 Previsão de Demanda 

 

É difícil para as empresas fazer a previsão de demanda utilizando dados históricos na 

tentativa de prever novas tendências, ciclos e sazonalidades. Para Slack (2009), administrar uma 

empresa fazendo previsões baseadas apenas no passado pode ser comparado com “dirigir um carro 

olhando apenas para um retrovisor”, no entanto, as empresas se veem sem opção sendo 

obrigadas a fazer previsões. 

Para Tubino (2007), apesar da evolução dos recursos computacionais e da sofisticação 

matemática e das técnicas de projeção, a previsão de demanda ainda não é uma ciência exata e 

envolve uma boa dose de experiência e julgamento pessoal do planejador. A única garantia que 

há é que o valor previsto sempre será aproximado do valor real. 
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2.3.1 Ajustamento Exponencial para Tendência 

Ao coletar os dados e organiza-los em tabela, deve ser feito o teste de Spearman,  que se der 

positivo significa que a série não é estacionária. Se o resultado for negativo significa que a série é 

estacionária. A fórmula desse teste é a seguinte: 

   

 

Onde: 

p= coeficiente de Spearman; 

t= somatório do quadrado dos períodos da amostra; N= número de amostras. 

 

Após fazer o teste de Spearman, utiliza-se de ferramentas estatísticas para fazer as 

previsões de demanda, e dentre elas a que melhor permite visualização do movimento de 

tendência, caso exista, é o modelo de Ajustamento Exponencial para Tendência. Segundo 

Tubino (2007), o ajustamento exponencial para a tendência consiste em fazer a previsão 

baseada em dois fatores: a previsão da média exponencial móvel da demanda e uma estimativa 

exponencial da tendência. As equações a seguir definem estes elementos: 

               

Sendo que: 

Mt = Pt + α1( Dt – Pt) ; Tt= Tt-1 + α2 ((Pt – Pt-1) – Tt-1 

 

Onde: 

P(t+1) = previsão da demanda para o período t+1;  

Pt = previsão da demanda para o período t; 

Pt-1= previsão da demanda para o período t-1; 

Mt = previsão da média exponencial móvel da demanda para o período t; Tt= previsão da 

tendência exponencial móvel para o período t; 

Tt-1 = previsão da tendência para o período t-1; α1= coeficiente de ponderação da média; 

α2= coeficiente de ponderação da tendência; Dt= demanda do período t. 

 

O coeficiente de ponderação α é fixado pelo analista dentro de uma faixa que varia de 0 a 1. 

Se o valor de α for muito grande, ficarão sujeitas às variações aleatórias da demanda, por outro 

lado se o valor de α for muito pequeno, as previsões poderão ficar defasadas da demanda real. 
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Geralmente trabalha-se com valores para α entre 0,05 e 0,5. Para tratar de demandas médias, 

levando em consideração pequenos movimentos de tendência ou de mudanças de patamares, as 

previsões baseadas no ajustamento exponencial são mais utilizadas por programas computacionais. 

Essa ferramenta prevê a demanda para o período posterior, sendo que para períodos futuros usaria o 

valor das demandas médias. 

 

2.4 Indústria de Cosmético no Brasil 

 

Fatores como a desaceleração da atividade industrial, a inflação resistente, a menor 

oferta de crédito e juros em elevação compõem um cenário de modestas estimativas de crescimento 

econômico para 2014. O otimismo, contudo, continua presente entre os profissionais da área 

cosmética, ancorado no esforço inovador e competitivo de um setor que já representa 1,8% do 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 

De acordo com publicações feitas na revista Cosmetics & Toiletries Brasil, matéria 

publicada na versão impressa da edição janeiro/fevereiro de 2014, espera-se que o setor consiga 

reagir de forma positiva, com crescimento real entre 7% e 10%”, com destaque no segmento de 

protetores  solares, cujo  desempenho  deverá  surpreender  o  mercado  de forma muito positiva, 

graça aos dias ininterruptos de calorão, desde o final de dezembro. No segmento de higiene pessoal, 

há um crescimento expressivo na categoria de desodorantes, que avançou 12,4% em volume e 

21,66% em faturamento até agosto de 2013. A revista também destaca o fortalecimento da 

perfumaria no mercado de franquias: “Houve  crescimento bastante significativo, no setor de 

perfumaria, em comparação com o mercado tradicional e o de venda direta”. 

 

3. Método de pesquisa 

 

A estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso, que permite unir teoria com a 

prática, fazendo-se observações de fenômenos que permitem absorção de conhecimentos que jamais 

seriam adquiridos somente com a teoria. O estudo de caso tem se tornado a estratégia preferida 

quando os pesquisadores procuram responder às questões “como” e “porquê” certos fenômenos 

ocorrem, quando há pouca possibilidade de controle sobre os eventos estudados e quando o foco de 

interesse é sobre fenômenos atuais (GODOY, 1995). 

O estudo de caso aplica-se a análise profunda de um determinado fenômeno ou pessoa, o 

pesquisador deve estar aberto às novas descobertas, ainda que possua um amplo conhecimento 

teórico. A grande vantagem dessa metodologia é o enfoque em acontecimentos da realidade, que 
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inclusive podem ser mensurados e apresentados como respostas aos porquês que existiam antes de 

estudar os eventos. 

Após definir os conceitos sobre a metodologia a ser seguida, a elaboração do presente artigo 

procedeu a partir de etapas que foram dividas e organizadas da seguinte forma: 

 Definiu-se o problema de qualidade; 

 Através de Brainstorming, levantou-se as possíveis causas para o problema; 

 Construiu- se o diagrama de causa e efeito; 

 Foram aplicados sobre o diagrama os resultados do brainstorming; 

 Foi feita a análise das causas que aparecem repetidamente através do consenso do 

grupo; 

 Colheram-se os dados sobre o histórico do faturamento da empresa entre janeiro e 

agosto de 2014; 

 Foi feito o teste de spearman e utilizou-se a ferramenta de ajuste exponencial para 

tendência e analisaram–se os resultados. 

 

É necessário seguir a estratégia estabelecida anteriormente, e atentar para os seguintes 

aspectos: as condições do processo da empresa estudada, e que possíveis melhorias poderiam ser 

incorporadas; outra observação importante são as mudanças no cenário mercadológico de Marabá. 

O tratamento dos dados foi feito com elaboração de tabelas e um diagrama que funcionam 

como fonte de dados, e são necessárias para uma análise mais aprofundada da qualidade e 

demanda, facilitando a identificação dos panoramas da gestão da qualidade na empresa. Feitas 

essas análises tem-se o diagnóstico da empresa, podendo-se propor diante de valores e fatos reais 

melhorias que influenciam diretamente no Sistema de Gestão da mesma, tendo em vista sempre a 

qualidade do produto, segurança dos funcionários, redução de custo, e melhoria da produtividade. 

 

4. Estudo de caso 

 

Foram feitas visitas ao estabelecimento empresarial para fazer a devida análise da 

gestão de qualidade do processo e também para se colher dados a fim de que fosse feita a 

previsão da demanda de acordo com técnicas de planejamento, programação e controle da 

produção. 

Ao visitar a empresa percebeu-se que existem poucas falhas de gestão da qualidade no 

processo. Essa afirmação também surgiu após a entrevista feita com dois funcionários que já 
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trabalhavam no local a quase 10 anos e só presenciaram uma vez o fornecedor não cumprindo 

restritamente com o prazo de entrega dos produtos. Os mesmos forneceram os dados históricos 

necessários para realizar a pesquisa e por isso usou-se técnicas quantitativas. 

Ao receber as informações que norteavam as vendas da empresa, percebeu-se que a 

mesma estava com seu índice de crescimento negativo (%FINANCEIRO) durante o período entre 

janeiro e fevereiro de 2014 (fato que não ocorria até o início do segundo semestre de 2013). 

Logo, organizaram-se os dados históricos na tabela a seguir: 

 

Tabela 1- Dados Históricos 

PERFUMARIA META EXECUTADO 

PERÍODO  

Ano 2014 

ITENS FINANCEIRO  

ITENS 

 

FINANCEIRO 

 

%FINAN. 

 

POSIÇÃO 

DE 

ESTOQUE JAN 5.516 R$ 223.864,86  

3.423 

R$ 139.392,00 -38% 

FEV 3.773 R$ 147.393,87  

2.672 

R$ 101.649,54 -29%  

25.424 

MAR 4.890 R$ 207.775,23  

2.697 

R$ 109.502,14 -45%  

LEAD 

TIME ABR 4.753 R$ 211.305,24  

2.749 

R$ 108.568,70 -42% 

MAI 6.798 R$ 292.791,47  

4.833 

R$ 184.372,37 -29% 12 dias 

JUN 4.370 R$ 193.464,05  

3.756 

R$ 144.948,28 -14%  

JUL 3.734 R$ 161.658,07  

3.112 

R$ 125.879,76 -17%  

AGO 6.222 R$ 282.352,18  

2.945 

R$ 125.328,97 -53%  

SET 5.404 R$ 227.092,51     

OUT 6.110 R$ 250.693,54     

NOV 5.180 R$ 

247.319,74 

    

DEZ 12.479 R$ 

572.738,41 

    

TOTAL 69.229 R$ 3.018.449,17 26.187 R$ 1.039.641,76   

Fonte: Autores, (2014). 

 

Observa-se também que os espaços referentes aos meses de setembro até dezembro não 

estão preenchidos, devido ainda não serem executados neste ano de 2014. Na tabela 1 pode-se 

perceber que esta empresa tem metas a serem atingidas, porém se apresentou negativa diante desses 

valores estabelecidos, pois a demanda prevista (META) não corresponde a demanda real 
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(EXECUTADO). 

Realizou-se também o teste de Spearman e identificou-se que a série histórica disponível é 

não estacionária, pois apresentou o coeficiente positivo, de acordo com a tabela 2 a seguir: 

 

Tabela 2- Teste de SPEARMAN 

 

Utilizou-se a técnica de ajustamento exponencial para realizar a previsão da demanda. Segue 

abaixo a tabela 3 com os resultados encontrados referentes ao mês que se quer prever, neste caso o 

mês de setembro. 
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Tabela 3- Previsão de Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 3, obteve-se a demanda do mês de setembro que é de R$ 109.997,61, valor este 

referente ao faturamento, no qual apresentou média de erro de 19077,59. Percebe-se também 

que o valor da demanda encontrado está abaixo do valor da meta estabelecido pela empresa que é 

de R$ 227.092,51 referente ao mês de setembro. Os supervisores alegam que a franquia nacional da 

perfumaria estabelece valores impossíveis de serem cumpridos e dessa forma a meta não será 

atingida mesmo. 

Na cidade de Marabá existem cinco lojas dessa mesma franquia de perfumes e cosméticos, 

sendo somente uma no shopping. Após a inauguração do shopping ouve uma queda no índice 

de crescimento das lojas de perfumaria. A única que responde positivamente a meta estabelecida é 

justamente a loja do shopping (mesma franquia).  Esse fator pode ser levado em consideração na 

avaliação do porcentual negativo da loja estudada, pois a demanda variou com essa mudança no 

mercado. 
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Para melhor entendimento também se gerou o gráfico de ajuste exponencial que evidencia a 

relação dos dados históricos com os dados previstos. Segue o gráfico abaixo: 

Gráfico 1- Ajuste Exponencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, (2014). 

Observou-se no gráfico 1 que existe relação forte entre as duas demandas (real e 

prevista), e que essa relação é positiva e ascendente. Também foi utilizada como ferramenta de 

gestão da qualidade o diagrama de Ishikawa ou gráfico de causa e efeito, a fim de identificar com 

mais clareza as causas que estão gerando o problema na obtenção  de resultados positivos no índice 

de crescimento desta empresa de perfumaria. Segue abaixo: 

Figura 2- Diagrama Ishikawa da loja 

Fonte: Autores, (2014). 

De acordo com o gráfico pode-se constatar três causas que norteiam o problema trabalhado 

Ajuste exponencial 
 

 

 

 Real 

 

 

 

R$80.000,00 

  6 
Ponto de dados 
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que são: meta, demanda e método. Com base nas informações colhidas com os supervisores da 

empresa, as metas podem estar muito acima da demanda real do mercado e como os cálculos do 

índice de crescimento são feitos relacionados com as metas a serem atingidas, esse porcentual 

sempre será negativo. A demanda também entra como uma possível causa desse problema, pois a 

empresa pode não estar conseguindo fazer uma previsão correta das necessidades a serem atendidas 

no mercado ou mesmo pode não ter se preparado para variações deste mercado, como foi o caso 

da inauguração do shopping. Outro problema é o método de trabalho, no caso as estratégias 

traçadas para essa situação em que a empresa se encontra devido a competitividade, que também 

pode não estar respondendo positivamente a demanda. 

 

5. Conclusões 

 

Qualquer setor de produção (primário, secundário e terciário) necessita de planos e 

controle, de modo a assegurar o melhor emprego de recursos humanos e físicos e a execução do 

que foi previamente definido atendendo sempre os desejos e as necessidades de seus 

consumidores. 

Dentro desta temática, após o diagnóstico elaborado neste estudo, identificou-se como ponto 

crítico no processo o não atingimento das metas pré- estabelecidas, pois de acordo com os dados da 

tabela 1 os índices de crescimento se apresentaram durante todo o ano de 2014 de forma negativa. 

Porém isso não significa que não houve de fato o crescimento da empresa, mas sim que o 

faturamento não está atingindo a meta estabelecida pelos consultores da franquia. Provavelmente 

um dos motivos que tenha causado a interrupção neste índice seria a inauguração do shopping na 

cidade de Marabá no segundo semestre do ano de 2013 (ano este em que as empresas começaram 

a apresentar dificuldades em relação às metas), pois os clientes são atraídos pela ampla 

variedade de produtos e serviços que são encontrados neste único estabelecimento. Também este 

problema pode estar relacionado ao planejamento não adequado e por isso é preciso reavaliar o 

mesmo, pois, se a meta é muito alta deve-se replanejar a mesma ou os métodos para alcançá-las. 

Com base nos dados históricos de faturamento preveu-se a demanda para o mês de 

setembro que seria de R$ 109.997,61 com margem de erro de 19077,59 revelando novamente que a 

meta não seria atingida. Quanto a qualidade do processo (neste caso, fornecedor e 

distribuidora), não se identificou falhas no tempo de espera, deixando claro que a empresa possui 

uma boa qualidade no processo e um alto nível de confiabilidade com seu fornecedor (o que 

revela que a empresa é menos dependente do mesmo). Alternativas de melhorias para este setor 
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são: estabelecer planos de ação fazendo novas análises de mercado para que o objetivo da 

empresa (atingir as metas) seja alcançado. 

Uma pesquisa futura que pode ser realizada é a utilização da pesquisa operacional para 

prever o quanto de cada produto deve ser vendido a fim de maximizar o lucro. 
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