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RESUMO 

 Ofertar produtos de qualidade a um baixo custo em um mercado competitivo representa um 

desafio para as indústrias. No setor de vestuário não é diferente, evitar falhas que 

comprometam a qualidade da produção é essencial para manter o negócio e satisfazer os 

clientes. Diante disso, este artigo visa à melhoria dos níveis dos custos de produção em uma 

empresa do segmento de malharias, voltado à confecção de camisetas personalizadas, 

localizada na cidade de Marabá – PA, através dos Métodos de Análise e Soluções de 

Problemas (MASP) aplicando a etapa P do Método PDCA, juntamente com as ferramentas 

auxiliares da qualidade, a fim de obter-se as principais causas do problema do baixo 

desempenho da empresa. Em seguida, desenvolveu-se um plano de ação para combater as 

causas do problema. O plano de ação tem foco principal nas causas raízes obtida pelos 5P’s, 

atuando na falta de delimitação dos setores e responsabilidades na empresa.  

 

Palavras-Chave: Plano de ação. Malharia. Ferramentas da qualidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

As atuais exigências do mercado de vestuário, que incluem produtos com qualidade e 

a busca constante por baixos custos, tornam-se um desafio entre as indústrias, que apesar do 

elevado nível tecnológico, é comum que apareçam problemas de qualidade na produção. 

“Dessa forma, é fundamental que as empresas priorizem a adoção de modelos de 

gerenciamento que otimizem seus processos objetivando o fornecimento de produtos 

confiáveis que satisfaçam as necessidades de seus clientes (TOLEDO, 2005)”. Esse fator gera 

uma necessidade de atenção especial nos setores das empresas, a fim de se reduzir os defeitos, 

produzir com qualidade e obter um maior lucro. Uma das principais características do 
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aumento lucrativo de uma empresa se estabelece basicamente na maneira de como ela 

concretiza e estuda os seus planejamentos, e deve haver uma forma rigorosa de planejamento, 

onde todo o processo deve ser consideravelmente avaliado. 

O emprego de métodos para solução de problemas é de grande importância em relação 

à possibilidade de avanço dos níveis de serviço tanto em relação à maximização do lucro, 

aspecto mais que relevante para o proprietário, quanto em relação ao custo e a produtividade, 

com um controle para alcançar alto desempenho nos aspectos que o cliente valoriza. O 

procedimento de resolução de irregularidades incide em um conjunto de fases, que deverão 

ser seguidas a partir do momento em que o problema esteja suficientemente definido. Essas 

fases (quando executadas corretamente) vão permitir que o problema seja resolvido no mais 

curto espaço de tempo. A fim de propor melhorias apresentando a aplicação da metodologia 

MASP (Método de Análise e Solução de Problemas) e utilizando a etapa P do clico PDCA em 

uma malharia na cidade de Marabá – PA, o presente artigo tem como objetivo identificar os 

problemas e, posteriormente, desenvolver um plano de ação para resolução do problema mais 

crítico encontrado. A estrutura do trabalho consiste em referencial teórico, objetivos, 

materiais e métodos, estudo de caso, resultados e discussões, composto pelos tópicos: 

identificação do problema, análise, observação e por último, um plano de ação, seguido pelas 

considerações finais. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

A seção a seguir discrimina toda a base teórica utilizada na pesquisa. 

Ciclo PDCA 

O ciclo Plan (planejar), Do (fazer), Check (verificar), Action (agir) – PDCA é um 

instrumento de melhoria e controle (SOUZA e MEKBEKIAN, 1993), sendo também uma 

alternativa para atingir as metas estabelecidas pelos sistemas de empreendedorismo 

(CAMPOS, 2001). De acordo com Bezerra et al. (2006), o ciclo PDCA objetiva orientar a 

preparação e a execução de atividades planejadas, visando a melhoria contínua do processo 

sendo uma das ferramentas mais utilizadas nos processos de qualidade. Segundo Campos 

(2004), o PDCA é ainda um método de gerenciamento de processos ou de sistemas.  

As seguintes etapas expostas na Tabela 01 devem ser seguidas para a execução 

completa do ciclo PDCA: 
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Tabela 01: Ciclo PDCA segundo Silva et al. (2008) 

 
Fonte: Silva et al. (2008, p. 3). Adaptação: Os autores. 

 

Aguiar (2006), complementa que para a efetiva utilização do ciclo PDCA são 

necessárias ferramentas da qualidade, estatísticas ou não, que constituirão o meio necessário 

para obterem-se dados, processá-los e disponibilizá-los em informações. Algumas dessas 

ferramentas da qualidade são detalhadas a seguir: 

Brainstorming: Tem objetivo de organizar as participações das pessoas em um local 

de reunião na necessidade de ter novas ideias, para assim poder definir algumas causas de 

problemas ou mesmo o próprio problema (VIEIRA FILHO, 2007).  

Gráfico de Pareto: Disponibiliza as informações de maneira que torna evidente e 

visual o principal sobre o tema. Objetivamente usado para identificar os problemas mais 

importantes e esclarecer as metas de ataque nas atividades de solução de problemas. (JURAN, 

1992; VIEIRA FILHO, 2007). 

Estratificação: A estratificação consiste no desdobramento de dados, a partir de um 

levantamento ocorrido, em categorias, grupos ou, melhor dizendo, estratos, para determinar 

sua composição (MARSHALL JUNIOR. et al 2007). A Coleta de Dados Estratificada 

corresponde à montagem de um quebra-cabeça: é possível retratar de maneira bastante 

evidente qual a contribuição de cada uma das partes na composição do quadro da situação 

real.  

Diagrama de causa e efeito: Possibilita a identificação dos fatores ou causas que 

geram ou sustentam uma degeneração da qualidade ou determinação de um problema ou 

efeito de um processo ou produto. 
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5W2H:Utilizado principalmente no mapeamento e padronização de processos, na 

elaboração de planos de ação e no estabelecimento de procedimentos associados e indicadores 

(MARSHALL JUNIOR. et al 2007).  

Método de análise e solução de problemas - MASP 

O Método de Análise e Solução de Problemas (MASP) é uma forma sistemática de 

realização de ações corretivas e preventivas para eliminar problemas (FREITAS, 2009). É um 

método baseado em uma sequência de oito etapas, utilizadas, segundo Santos (2004) para 

identificar, analisar e solucionar problemas, de modo a evitar reincidências, através do uso da 

metodologia PDCA e das ferramentas de qualidade.  

Segundo Ferreira (2005), essas 8 etapas são: 

 

Tabela 02: Método de Análise e Solução de Problemas (MASP) 

 
Autor: Ferreira (2005, p. 5-9). Adaptação: Os autores. 

 

A finalidade do MASP é resolver problemas, obtendo resultados em curto prazo, onde 

o trabalho em equipe é fundamental para o sucesso do método. 

As diferenças entre o ciclo PDCA e o MASP, apesar de parecerem iguais devido à 

relação entre suas etapas, segundo Jeniffer Elaina (2011), se diferenciam por: o primeiro é um 

método de solução de problemas onde as causas destes são investigadas através de fatos, 

causas e efeitos de maneira detalhada a fim de oferecer medidas planejadas, enquanto que o 

segundo é um método sistêmico utilizado para solucionar uma situação de insatisfação que 
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pode acontecer devido a um desvio padrão ou objetivo, que leva a diversas alternativas de 

ação. 

 

OBJETIVOS 

 Proporcionar e ampliar o conhecimento sobre a gestão da qualidade e suas diversas 

ferramentas; 

 Aplicar o conhecimento sobre gestão da qualidade de maneira prática por meio da 

utilização de suas diferentes ferramentas, de forma a empregar as mais apropriadas; 

 Através da aplicação das ferramentas, identificar os problemas da empresa, e em 

seguida conduzir à solução de problemas específicos. 

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa se caracteriza como aplicada e inicia-se como exploratória, pois envolveu 

levantamento bibliográfico e a metodologia utilizada para a pesquisa foi um estudo de caso. 

Na pesquisa fizeram-se observações e análise in loco, fornecendo dados quantitativos. 

A pesquisa é qualitativa e quantitativa, pois o problema foi identificado através de um 

levantamento de idéias (brainstorming), o qual auxiliou na elaboração do questionário 

(análise quantitativa). Esse questionário foi aplicado com 8 funcionários e destes, todos 

colaboraram com o mesmo, sendo este composto por 5 problemas cruciais, tendo o 

colaborador que escolher apenas um dentre os 5 problemas o qual considerava mais 

necessário ocorrer melhorias. Os dados coletados com aplicação do questionário estão 

dispostos na Tabela 03. 

Tabela 03: Dados Coletados através do questionário 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). Organização: Os autores. 

A análise dos dados coletados permitiu uma identificação imediata dos problemas que 

ocorrem com maior frequência no processo e suas possíveis causas. 
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Com utilização de ferramentas da qualidade entre elas, brainstorming, estratificação, 

diagrama de causa e efeito e o Gráfico de Pareto, que permitiram técnicas padronizadas de 

coleta de dados, possibilitando o levantamento dos geradores de problemas, a pesquisa 

assumiu caráter descritivo, pois buscou a resolução do problema de maior impacto para a 

empresa, propondo melhoria dos procedimentos por meio da observação, análise e descrição 

objetiva do mesmo através das ferramentas citadas anteriormente. 

 

ESTUDO DE CASO  

O estudo de caso foi realizado em uma Malharia, situada na cidade de Marabá-PA. 

Essa se caracteriza por ser uma empresa de pequeno porte, estando há 10 anos no mercado e 

contendo apenas 8 funcionários.  

A produção abrange camisetas, desde a criação da arte, corte, costura, confecção até o 

bordado, sublimação e serigrafia que constitui a finalização do produto. A mesma configura-

se como produção puxada, ocorrendo apenas de acordo com demanda. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Esta seção abordará os resultados concernentes ao estudo. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA:  

Baseando-se na sequencia metodológica do PDCA, primeiramente buscou-se a 

identificação do problema. Através da ferramenta Brainstorming, “tempestade de ideias”, 

realizada com funcionários, pode-se apontar os possíveis problemas existentes. 

Essas informações, inicialmente qualitativas, foram separadas em categorias e tiveram 

seus graus de importâncias quantificados para gerar-se informações mais representativas. 

Após essa categorização, os dados foram colocados no Diagrama 01, identificaram-se os 

problemas mais evidentes, que foram o custo de produção e a entrega. No entanto, priorizou-

se o custo de produção, sendo este o mais significativo, pois buscando a solução do mesmo, 

acarretaria na solução dos demais. 

Analisando o questionário, viu-se que, de fato, o custo de produção apresentou um 

considerável número de reclamações. Para explicitar a relevância que este problema possui 

dentro do número total de reclamações, realizou-se uma estratificação de todas as reclamações 

relativas às trocas de ideias do grupo. O mesmo foi feito com os outros diversos tipos de 
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reclamações, que foram agrupadas em grupos mais genéricos, visando possibilitar a 

comparação entre estes, explicitado no Diagrama 01: 

Diagrama 01: Diagrama de Pareto 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). Organização: Os autores. 

 

A partir deste gráfico, conclui-se que, a maioria das reclamações feitas pelos 

funcionários da empresa relaciona-se a problemas encontrados no custo de produção. 

 

OBSERVAÇÃO 

Para entender como o problema ocorre exatamente, foram feitas observações no 

processo, conversa com funcionários (Brainstorming), dentre outras formas possíveis de 

compartilhamento de informações, buscando compreender as causas do problema. 

Essas evidências foram coletadas e serviram de base para o questionário, a fim de 

identificar os problemas fundamentais. No problema mais significativo foram definidas as 

seguintes causas: gestão deficiente do negócio, falha na comunicação, falta de organização, 

mão de obra e equipamentos. 

 

ANÁLISE  

Para analisar as causas do problema foi utilizado o diagrama de causa e efeito ou 

espinha de peixe. A identificação das causas foi realizada após reunião com as pessoas 

envolvidas no processo. Depois de analisar a situação, identificaram-se cinco causas 

consideradas como principais no problema de custo de produção:  
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Diagrama 02: Diagrama de Causa e Efeito 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). Organização: Os autores. 

 

Plano de Ação 

Para realizar o plano de ação, optou-se por utilizar a ferramenta 5W1H (O quê? Por 

quê? Quem? Quando? Onde? Como?). Após a definição do principal problema (O custo de 

Produção – Camisa), foi realizado o método de investigação dos 5 “Porquês?”, em vista de 

obter a causa raiz que cada efeito exerce em cima do problema principal.  

Com os resultados obtidos e o debate de idéias com os funcionários (Brainstorming), 

pode-se planejar contramedidas a fim de minimizar o problema, conforme as tabelas: 04, 05, 

06, 07 e 08. 

Tabela 04: Planejamento de ações para minimizar os erros de: Equipamentos. 

5W1H Planejamento em vista de minimizar a causa (Equipamentos) 

What? – O quê? Realizar a compra dos materiais e maquinários necessários, os quais devem ser 

verificados, controlados e receber manutenções. 

Why? – Por que? Para evitar desperdícios e uma possível parada do processo produtivo por falta de 

material ou maquinário defeituoso, comprometendo assim, a relação com o 

cliente. 

Who? – Quem? As compras devem ser realizadas pelo encarregado do setor financeiro; enquanto a 

checagem, o controle e o agendamento de manutenções, pelo supervisor. 

Where? – Onde? A checagem e controle devem ocorrer em toda empresa, e as manutenções no 

local onde se encontra o maquinário. 

When? – Quando? Essas atividades devem sofrer uma ação periódica para checagem e controle, e as 

manutenções conforme a necessidades de cada máquina. 

How? – Como? Por meio de uma pesquisa de mercado, analisando preço e qualidade dos materiais 

a serem comprados, além de controlar as entradas e saídas dos materiais e agendar 

manutenções preventivas para o maquinário. 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). Organização: Os autores. 

 

Tabela 05: Planejamento de ações para minimizar os erros de: Falta de Organização. 
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5W1H Planejamento em vista de minimizar a causa (Falta de Organização) 

What? – O quê? Organizar os materiais em estoque e prateleiras, delimitar a área de atuação de 

cada setor, em busca da padronização da produção. 

Why? – Por que? Um ambiente de trabalho mais agradável, limpo e organizado possibilita um 

aumento da produção devido à satisfação de seus funcionários e clientes, além da 

padronização e responsabilidade gerada na empresa. 

Who? – Quem? Empresa de consultoria especializada em ambiente de trabalho, por exemplo: em 

métodos de Ergonomia, Layout, 5S entre outros. 

Where? – Onde? Essa mudança deve ocorrer em toda a empresa, desde a gerência até ao chão de 

fabrica. 

When? – Quando? Assim que possível, devido à falta de verba inicialmente. 

How? – Como? Palestras realizadas pela equipe de consultoria e aplicações do método no local de 

trabalho.  

Fonte: Pesquisa de campo (2016). Organização: Os autores. 

Tabela 06: Planejamento para minimizar os erros de: Mão de Obra. 

5W1H Planejamento em vista de minimizar a causa (Mão de Obra) 

What? – O quê? Deve se programar treinamentos funcionais e motivacionais para os funcionários. 

Why? – Por que? Para aprimorar o processo produtivo, qualificando-o e especificando 

responsabilidades, com o objetivo de aumentar a produção. 

Who? – Quem? Os treinamentos devem ser realizados por empresas de consultorias especializadas. 

Where? – Onde? O treinamento ocorrerá na própria empresa e na empresa de consultoria. 

When? – Quando? No início do próximo semestre, e quando apresentar-se necessidade.  

How? – Como? Será realizado por meio de palestras e padrões proporcionados pela equipe de 

consultoria contratada. 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). Organização: Os autores. 

Tabela 07: Planejamento para minimizar os erros de: Gestão deficiente do Negócio. 

5W1H Planejamento em vista de minimizar a causa (Gestão deficiente do Negócio) 

What? – O quê? Treinamento e capacitação dos responsáveis pela administração e pelo financeiro. 

Why? – Por que? Para que se possa ter de fato um controle de todos os custos e receitas da empresa, 

além de saber onde e quando aplicar capital. Em busca de tornar-se 

economicamente sustentável.  

Who? – Quem? O contador da empresa. 

Where? – Onde? Na própria empresa. 

When? – Quando? A partir do próximo mês, e quando for necessário.  

How? – Como? Por meio de capacitação do proprietário e do contador da empresa, em vista da 

administração. 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). Organização: Os autores. 

Tabela 08: Planejamento para minimizar os erros de: Falha na Comunicação. 

5W1H Planejamento em vista de minimizar a causa (Falha na Comunicação) 

What? – O quê? Realizar treinamentos com os funcionários, desde os diretamente ligados com os 

clientes, até os funcionários ligados a produção. 

Why? – Por que? Para que o pedido feito pelo cliente seja compreendido e realizado corretamente ao 

decorrer da produção, suprindo todas as exigências feitas, com o intuito de 

aumentar a confiabilidade e qualidade. 

Who? – Quem? Empresas de consultorias especializadas no assunto. 

Where? – Onde? Na empresa de consultoria. 

When? – Quando? No próximo semestre, após a conclusão do treinamento da causa mão de obra. 

How? – Como? Por meio de palestras, exemplos e atuações da equipe de consultoria. 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). Organização: Os autores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após aplicar o P do PDCA, referente ao planejamento, nota-se que o método pode ser 

utilizado para solucionar problemas diversos. Também se comprovou que a metodologia é de 

fundamental utilidade e eficácia. Sua utilização harmoniza um processo de gestão que visa 

identificar, delimitar e a partir dos fatores identificados, trabalhar com ações corretivas e 

preventivas com foco na melhoria contínua. Os objetivos propostos foram cumpridos de 

forma eficaz, pois obteve-se o conhecimento sobre a gestão da qualidade de maneira a tornar 

viável tanto a identificação dos problemas, como a aplicação das ferramentas para a solução 

de problemas específicos da empresa. 
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