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Diante do atual crescimento do setor têxtil e de confecção, as empresas 

acabam por produzir cada vez mais sem atentar-se para padrões de 

qualidade que visam conferi-las diferenciais competitivos. Nesse sentido, o 

presente artigo tem por objetivo aplicar ferramentas da área de gestão da 

qualidade, mais precisamente as ferramentas básicas da qualidade, e 

analisar os possíveis problemas encontrados a partir de suas aplicações, 

realizando um estudo de caso em uma empresa do ramo de confecção 

localizada na cidade de Teresina-PI. Dessa forma, aplicaram-se cinco das sete 

ferramentas básicas da qualidade, tendo em vista a melhor adequação para 

a realidade da empresa em estudo, sendo elas: estratificação, folha de 

verificação, diagrama de Pareto, gráfico de controle e diagrama de Ishikawa. 

Com a análise dos resultados obtidos por intermédio da aplicação das 

ferramentas, foi possível identificar diversos problemas relacionados a não 

conformidade nas peças produzidas e suas possíveis causas. Sendo assim, foi 

possível se identificar a causa mais provável responsável pelo problema e 

estabelecer recomendações, de acordo com a realidade da empresa, a fim de 

neutralizá-la ou eliminá-la. 

 

Palavras-chave: Setor têxtil e de confecção. Ferramentas básicas da 

qualidade. Estratificação. Folha de verificação. Diagrama de Pareto. Gráfico 
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de controle. Diagrama de Ishikawa.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O atual ambiente competitivo faz com que as empresas busquem cada vez mais por um crescimento no 

mercado focalizando o aumento de sua produtividade, porém sem atentar-se para diferenciais de mercado que 

visam uma melhor contribuição para este crescimento, como o controle da qualidade de seus produtos ou 

serviços. Nesse sentido, Pinto e Lee Ho (2006) ressaltam que a intensa competição entre as organizações, 

ocorrida ao final do século XX e início do século XXI, fez com que as áreas de qualidade e de produtividade 

passassem por profundas transformações. 

 Dentro deste cenário de acirramento de competitividade encontram-se, também, as indústrias dos 

setores têxtil e de confecção. Segundo a Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT, 2015), 

o setor têxtil e de confecção, com cerca de 200 anos de atividade no Brasil, é considerado um dos principais 

ramos de atividade e com maior representatividade econômica no país, o que possibilitou a ascensão de muitas 

outras indústrias, além de ser um dos principais setores precursores da revolução industrial no Brasil. 

Hodiernamente, o setor emprega cerca de 1,7 milhões de pessoas de forma direta, onde 75% é composto de 

mulheres, o que reflete ao fato de se caracterizar como o segundo maior empregador na indústria, além do 

segundo maior gerador do primeiro emprego (ABIT, 2015). 

 Em dados quantitativos referentes à produção física, a ABIT (2013) aponta que para o ano de 2013, 

apesar da queda de 1,56% no segmento têxtil e 2,66% no vestuário/confecção, o mês de dezembro do mesmo 

ano demonstrou uma reação com um crescimento de 0,61% para o setor têxtil e de 10,9% para o setor de 

vestuário/confecção. No que se refere ao Produto Interno Bruto (PIB), a ABIT (2011) destaca a relevância dos 

setores têxtil e de vestiário/confecção, uma vez que representam 5% do PIB dentre as indústrias de 

transformação e mais 10% dos empregos nesta atividade econômica. Diante dos dados realçados, percebe-se a 

relevante importância econômica e social que estes setores têm para a economia do país. 

 Tendo em vista a representatividade produtiva do setor de confecção e as constantes necessidades de 

modificações na fabricação do produto, em decorrência principalmente das atualizações na moda, emerge-se a 

necessidade que as empresas do ramo adotem de métodos gerenciais que propiciem esta flexibilidade produtiva, 

focando na redução de custos e de desperdícios, por intermédio da busca pelo aumento da qualidade de seu 

processo (GOMES, 2002). Para tanto, a utilização das ferramentas de qualidades visam contribuir na 

investigação dos pontos críticos do processo, por intermédio da aplicação de conceitos, coleta de dados e do 

diagnóstico das possíveis não conformidades em todas as etapas do processo (MAICZUK e ANDRADE 

JÚNIOR, 2013). 

 Sendo assim, o presente estudo teve o objetivo de aplicar e analisar os resultados de cinco das sete 

ferramentas básicas da qualidade, como auxílio na melhoria do processo produtivo, em uma indústria de 

confecção localizada na cidade de Teresina-PI, por intermédio da identificação e redução das perdas advindas 

dos produtos fabricados não conformes. 
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Nesse sentido, emerge-se a necessidade de se conhecer em que consiste e quais as características de 

cada ferramenta básica da qualidade a serem utilizadas no presente estudo, além de verificar como se dá sua 

aplicabilidade. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Ferramentas básicas da qualidade 

 

 Com o objetivo de auxiliar no processo de controle da qualidade, algumas ferramentas de qualidade 

foram concebidas a partir da proposta de se identificar problemas no processo relacionados à qualidade, os quais 

necessitam de uma intervenção, além de proporcionar uma tomada de decisão fidedigna baseada em elementos 

qualitativos e quantitativos advindos de fatos e dados concisos, conforme elucida Maiczuk e Andrade Júnior 

(2013). Os autores ressaltam, ainda, que suas aplicabilidades possibilitam agir diretamente na casa do problema, 

removendo-o ou neutralizando-o, tendo em vista as técnicas estruturadas adotadas pelas ferramentas. Dessa 

forma, dentre as sete ferramentas básicas da qualidade, destacam-se: Estratificação, Folha de verificação, 

Diagrama de Pareto, Gráfico de controle e Diagrama de Ishikawa. 

 

 

 

2.1.1 Estratificação 

 

 Uma das sete ferramentas básicas da qualidade e uma das primeiras aplicadas ao se iniciar um estudo de 

controle da qualidade, a estratificação consiste na divisão de um determinado grupo em diversos subgrupos de 

interesse, onde é levada em consideração no processo de divisão os principais fatores de variação atuantes no 

processo, como equipamentos, mão de obra, matéria-prima, métodos, entre outros (MACHADO, 2007). 

 

2.1.2 Folha de verificação 

  

 É uma ferramenta que consiste em monitorar o processo e registrar os dados por intermédio de um 

quadro de fácil visualização e entendimento que facilite na análise e tratamento posterior. Além disso, a 

sistemática da folha de verificação não segue nenhum padrão pré-estabelecido, sendo de formato livre, no 

entanto, deve-se seguir as particularidades da empresa na qual será aplicada (VASCONCELOS et al., 2009; 

MARIANI, 2005). 

 

2.1.3 Diagrama de Pareto 

 

 O diagrama de Pareto foi criado pelo economista italiano Vilfredo Pareto, que ao realizar um estudo 

sobre a distribuição da riqueza em sua época detectou uma grande dispersão percentual nesta distribuição, onde 
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poucas pessoas detinham de uma elevada fatia do percentual e muitas de uma pequena fatia, sendo foi adaptada 

por J. M. Juran para a realidade da qualidade (DAL’CORTIVO, 2005). Nesse sentido, Behr, Moro e Estabel 

(2008) destacam que esta ferramenta consiste na identificação de situações de problemas, onde a partir da coleta 

de dados e da distribuição destes por especificidades e frequência em um gráfico de barras verticais, pode-se 

estabelecer quais situações necessitam de uma priorização de ação.  

 

 

 

 

2.1.4 Gráfico de controle 

 

 Sendo considerada como uma das principais ferramentas básicas da qualidade para o controle estatístico 

do processo, os gráficos de controle, também conhecidos como cartas de controle, consistem na identificação de 

desvios de parâmetros que sejam representativos dentro do processo, ou seja, identificará produtos que estejam 

fora das especificações estabelecidas previamente, possibilitando assim uma redução destes produtos não 

conformes, conforme destaca Alencar et al. (2005). Complementando a passagem, Souza e Rigão (2005) 

ressaltam que a aplicabilidade dos gráficos podem ser por atributos ou variáveis, onde o primeiro caracteriza-se 

por analisar itens conformes ou não conformes ao longo de um determinado tempo, enquanto o segundo baseia-

se na análise das características de qualidade dos itens em uma escala contínua. 

 

2.1.5 Diagrama de Ishikawa 

 

O Diagrama de Ishikawa, nome esse recebido devido ao nome do autor, conhecido também como 

Diagrama de Causa e Efeito, é considerado uma importante ferramenta da qualidade no controle do processo, 

tendo em vista que possibilita a visualização de várias causas para um determinado problema e a partir daí a 

identificação da causa fundamental do problema, para que sejam determinadas as ações corretivas necessárias 

(SCHEIDEGGER, 2006). Corroborando a passagem, Fornari Junior (2010) apontam que a sistemática desta 

ferramenta consiste em: identificar um determinado problema (efeito); elencar as possíveis causas desse 

problema e registrá-las no diagrama; construir o diagrama alocando as causas por grupos (mão-de-obra, método, 

matéria-prima, medida e meio ambiente); realizar a análise do diagrama com o intuito de identificar as causas 

plausíveis; estabelecer medidas para correção do problema. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente tópico descreve o estudo realizado no que diz respeito à sistemática metodológica adotada, 

onde primeiramente foram elucidadas as características metodológicas da pesquisa e posteriormente os 

procedimentos realizados na construção do trabalho. 
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3.1 Classificação da Pesquisa em Relação à Natureza 

 

Segundo Moresi (2003), a pesquisa quanto à sua natureza classifica-se como básica e como aplicada, 

onde a primeira busca por novos conhecimentos que venham a contribuir para o avanço da ciência em estudo, 

porém sem aplicabilidade prática prevista; e a segunda procura por conhecimentos que elucidarão uma aplicação 

prática, com o intuito de solucionar problemas específicos. Nesse sentido, o presente estudo caracteriza-se como 

uma pesquisa aplicada, pois teve o objetivo de aplicar e analisar ferramentas básicas da qualidade, identificando 

os problemas e assim propondo as recomendações necessárias para solucioná-los. 

 

3.2 Classificação da Pesquisa em Relação aos Objetivos 

 

Santos (2007) e Severino (2007) destacam que a pesquisa no que se refere aos seus objetivos podem ser 

de três tipos: exploratória, descritiva e explicativa. Gil (2010) aponta que uma pesquisa é classificada como 

exploratória quando busca-se por um maior esclarecimento de um determinado tema ou problema ainda pouco 

explorado, a fim de torná-lo mais compreensivo ou para formulação de hipóteses. Já uma pesquisa descritiva 

busca verificar com que frequência ocorre um fenômeno e quais são as suas características, através de um estudo 

padronizado de coleta de dados, onde serão feitos observações, registros e análises, conforme destacam Cervo, 

Bervian e Silva (2010). Uma pesquisa é considerada explicativa quando consiste em investigar, por meio de 

pesquisas empíricas, como algum fenômeno e suas causas e efeitos se relacionam, ou seja, tem o objetivo de 

testar e explicar o porquê das coisas, conforme afirmam Lakatos e Marconi (2010). 

Tendo em vista os tipos de pesquisas elencados e suas características, o presente trabalho vislumbra-se 

como uma pesquisa descritiva, uma vez que buscou-se realizar uma investigação da frequência de ocorrências de 

fenômenos fora dos padrões, segundo o objetivo do estudo, por intermédio de técnicas de coleta de dados 

padronizados, baseando-se nas ferramentas básicas da qualidade. 

 

3.3 Classificação da Pesquisa em Relação à Abordagem 

 

No que se refere à abordagem da pesquisa, a pesquisa pode ser classificada em: quantitativa (quando 

houver informações revertidas em valores numéricos, podendo ser quantificados), qualitativa (informações que 

não podem ser expressas em números, ou seja, apresentam subjetividade) e combinada (quando ocorre uma 

integração entre as pesquisas quantitativas e qualitativas) (PRODANOV e FREITAS, 2013; SILVA e 

MENEZES, 2005; TURRIONI e MELLO, 2012). Dessa forma, ao analisar os pressupostos dos autores acima 

mencionados, concluiu-se que o presente estudo possui características quantitativas, tendo em vista que houve a 

necessidade de se quantificar, analisar e confirmar estatisticamente as informações obtidas na coleta de dados. 
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3.4 Classificação da Pesquisa em Relação aos Procedimentos Técnicos 

 

 De acordo com Turrioni e Mello (2012), com relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser 

classificada em distintas categorias, sendo: o levantamento ou survey, pesquisa experimental e modelagem e 

simulação que se enquadram na perspectiva quantitativa; e estudo de caso, pesquisa-ação e Soft System 

Methodology (SSM) na perspectiva qualitativa. Nesse sentido, constatou-se que a presente pesquisa se 

caracteriza como um estudo de caso, tendo em vista a representatividade significativa dentre o conjunto de 

empresas que permeiam o setor da indústria da confecção. 

 

3.5 Tratamento e análise dos dados 

 

Tendo em vista o objetivo do estudo proposto e baseando-se nos estudos de Vieira (2012) a respeito da 

aplicabilidade das ferramentas básicas da qualidade, definiu-se uma estratégia para se identificar os problemas 

passíveis de uma melhoria e os passos a serem seguidos para alcançá-la, como mostra a Figura 01: 

 

 

 

 

Figura 01 – Sistemática metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Como é demonstrado na Figura 1, foi adotada uma sistemática metodológica, que consistiu em: 

Visita à empresa para 

conhecer seu 

funcionamento 

 

 
Brainstorming 

 
 

Estratificação 

Folha de 

Verificação 

Análise do 
Problema 

(Diagrama de 
Pareto) 

 

Análise dos possíveis 

desvios de parâmetros 

(Carta de controle) 

 

Sugestão de 
Melhorias 

Análise da causa do 

Problema 

(Diagrama de Ishikawa) 
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1. Inicialmente, foram feitas visitas à empresa como forma de caracterizá-la e de se conhecer seu processo 

produtivo, além de reunir os dados e informações necessários para elaboração do estudo proposto, 

através de observações diretas e abordagens com o gerente da empresa; 

2. Feitas as primeiras observações, realizou-se um brainstorming entre os autores do estudo, que consistiu 

no levantamento de informações, a fim de identificar e caracterizar os possíveis problemas existentes no 

processo; 

3. Identificados os problemas, se fez necessária uma subdivisão de grupos de trabalho, com o intuito de 

caracterizar os que não estão dentro da conformidade, ou seja, criando estratos que permitem identificar 

as variabilidades referentes ao processo. Para tanto foi realizada uma estratificação; 

4. Diante da análise dos estratos, construiu-se uma folha de verificação para se obter de forma detalhada, 

as informações à cerca dos problemas encontrados, com a finalidade de coletar os dados referentes ao: 

setor, tipo de produto, data, tipo defeitos e a respectiva frequência; 

5. Tendo em vista os dados coletados com a implementação da folha de verificação, pôde-se realizar a 

visualização do problema, por intermédio do Diagrama de Pareto, onde observou-se a frequência da 

ocorrência dos problemas e qual destes é o mais recorrente e o de maior relevância para a empresa; 

6. Como forma de identificar os possíveis desvios de parâmetros que sejam representativos dentro do 

processo elevado nas ferramentas anteriormente aplicadas, foi construída uma carta de controle, 

utilizando-se do auxílio do software Minitab® na versão demo; 

7. Com a elevação dos problemas nas fases anteriores, houve a necessidade de se levantar as possíveis 

causas, com suas respectivas subcausas, referentes ao problema (efeito), através da utilização da 

ferramenta Diagrama de Ishikawa; 

8. Assim, levantadas todas as informações recorrentes aos problemas, puderam ser propostas algumas 

sugestões de melhorias que irão contribuir para o processo. 

 

4 RESULTADOS 

 

O estudo foi realizado numa indústria de confecções localizada em Teresina-PI, especializada na 

produção de peças de jeans e malha. No mercado há 25 anos, a empresa conta atualmente com 300 funcionários 

divididos nos setores de planejamento/criação, almoxarifado e produção, sendo esse último subdividido em setor 

de corte, costura, estampagem e acabamento. O setor de costura é dividido ainda em sete outros grupos que 

realizam as atividades referentes ao setor. O setor de produção aloca diretamente 185 funcionários. 

Através de uma análise detalhada do processo produtivo da empresa, realizada juntamente com o 

gerente de produção, notaram-se a existência de problemas relacionados à presença de não conformidades nas 

peças. Diante disso, faz-se necessário a aplicação de algumas das ferramentas básicas da qualidade para se poder 

chegar a saídas que visam neutralizar os possíveis pontos críticos do processo, responsáveis pelos problemas 

mais aparentes. 

Para tanto, primeiramente, fez-se necessário realizar um estratificação dos setores diretamente 

relacionados à produção, com o intuito de identificar as causas de variabilidade do processo através da divisão 
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do grupo total da produção em subgrupos, a fim de identificar o setor que apresenta uma maior quantidade de 

peças não conformes e focalizar a ação. Dessa forma, obteve-se com a estratificação, uma divisão do setor 

produtivo por matéria prima utilizada, sendo: Jeans I, Jeans II, Malha I, Malha II, Malha III, Malha IV e Malha 

V. Vale ressaltar, que cada setor produz diariamente uma quantidade média de 700 peças. No entanto, por 

orientação do gerente de produção da referida empresa, este estudo priorizou o setor Malha V. 

Posteriormente à estratificação dos setores de produção, montou-se uma folha de verificação contendo 

os tipos mais comuns de não conformidades fornecidos pelo gerente de produção para se conhecer a frequência 

destes, sendo eles: furo nas peças, falha nos componentes da peça (zíper, botões, etc.), costura torta, 

esgarçamento na costura, ponto quebrado e erro de passante (tira de pano destinado a passagem do cinto). A 

folha de verificação utilizada está ilustrada na Figura 02. 

 

Figura 02 – Folha de verificação dos principais erros 

 

     Fonte: elaborado pelos autores. 

Através dos dados obtidos pela folha de verificação, construiu-se um diagrama de Pareto para 

evidenciar o tipo de não conformidade com maior frequência para o setor estudado, conforme mostra a Figura 

03. 

 

Figura 03 – Diagrama de Pareto para o setor Malha V 
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    Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Diante da Figura 03, que representa o diagrama de Pareto, percebeu-se que o tipo de não conformidade 

mais representativo é o tipo “Ponto quebrado”, com uma frequência de 30 em um total de 82. 

A representação do diagrama de Pareto concedeu visualização do erro mais recorrente. Dessa forma, 

faz-se necessário o emprego de outra ferramenta básica da qualidade: carta de controle. Nesse sentido, para o 

caso estudado, o gráfico p é o que mais se adéqua para analise do controle do processo, tendo em vista as não 

conformidades identificadas nas peças e o fato de cada amostra poder apresentar mais de um tipo de defeito. 

Para a construção da carta de controle, deve-se primeiramente calcular os limites superior, central e 

inferior do mesmo, utilizando-se das Fórmulas 01, 02 e 03, respectivamente, a partir dos dados contidos na 

Tabela 01 que viabiliza a construção do gráfico. Além disso, utilizou-se a Fórmula 04 para se obter a média das 

frações individuais. 

  

     (Fórmula 01) 

 

  =      (Fórmula 02) 

 

     (Fórmula 03) 
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      (Fórmula 04)  

 

 

Tabela 01 – Tabela de fração de não conformidade 

Malha V 

Amostra N° de não Conformidades Fração de não conformidade 

   1 1 0,001 

2 3 0,004 

3 3 0,004 

4 7 0,010 

5 8 0,011 

6 7 0,010 

7 4 0,006 

8 4 0,006 

9 6 0,009 

10 4 0,006 

11 4 0,006 

12 6 0,009 

13 4 0,006 

14 4 0,006 

15 7 0,010 

16 10 0,014 

Total 82 0,117 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 A partir da aplicação das fórmulas e dados acima demonstrados, obteve-se a carta de controle, 

representada pela Figura 04. 

 

Figura 04 – Carta de controle  
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     Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Diante da visualização do gráfico gerado e analise do mesmo, é perceptível que o processo encontra-se 

dentro dos limites de controle. No entanto, nota-se que as amostras não estão distribuídas em torno da média, o 

que configura uma tendência do processo a manifestar-se fora dos limites de controle. 

 Assim, utilizou-se a técnica brainstorming como suporte para elaboração da próxima ferramenta 

utilizada, o diagrama de Ishikawa. A aplicação desta ferramenta teve o objetivo de elevar ideias dos autores do 

presente estudo, de forma rápida e dinâmica, para discutir as possíveis causas dos problemas identificados na 

empresa estudada. Dessa forma, elaborou-se o diagrama, com o propósito de identificar as relações entre causas 

e efeitos que resultam nas não conformidades identificadas, como mostra a Figura 05. 

 

 

 

Figura 05 – Diagrama de Ishikawa 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Após sistematizar, advertir e avaliar o processo de confecção, usando os resultados do brainstorming e 

do diagrama de Ishikawa, definiu-se que causa mais provável que gera o problema, seria a falta de manutenção 

preventiva nas máquinas de costura, gerando não conformidades a partir da força excessiva, exercida na agulha 

no momento da costura. 

 

5 CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

Por meio do exame do processo produtivo e aplicação das ferramentas da qualidade, tem-se que o 

propósito do presente artigo foi satisfeito, visto que as não conformidades foram explicitadas, permitindo assim 

aferir o nível controle do processo. 

  No período de desenvolvimento da pesquisa, notou-se que apesar da empresa possuir informações na 

área de controle da qualidade, ainda enfrenta empecilhos na implantação de um sistema gestor eficaz. Portanto, o 

presente trabalho colaborou tanto para o aprofundamento dos conhecimentos da firma, quanto dos pesquisadores. 

Logo, o auxilio dos colaboradores da empresa, proporcionou aos pesquisadores a oportunidade de aplicar o 

estudo que, consequentemente, colaborará para com a empresa no controle da qualidade do seu processo 

produtivo. 
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E equipamentos 

Medidas 
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Cansaço 
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Tipo de tecido 

Corte errado do tecido 
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No que se refere às limitações, a principal encontrada na realização do trabalho foi a dificuldade na 

organização de informações, tendo em vista que a coleta dados se dava de maneira não uniforme. Assim, foi 

necessário observar o processo de confecção, e estabelecer padrões de coletas para viabilizar o estudo. 

 Mediante a tal fato, as ferramentas básicas da qualidade, como a estratificação, a folha de verificação, o 

gráfico de Pareto, a carta de controle e o diagrama de Ishikawa, são de fundamental importância nas mais 

diversas situações   cujo a meta seja desenvolver técnicas eficazes para a identificação e soluções de problemas 

e, consequentemente, evitando e diminuindo as perdas. 

 

5.1 Recomendações 

 

Como sugestões de melhoria, têm-se a realização de manutenção preventiva das máquinas e o 

estabelecimento de uma coleta periódica e organizada das amostras para inspeção, uma vez que isto é feito de 

maneira aleatória pelo gerente de produção empresa.  

Além disso, é viável que as inspeções sejam feitas antes da finalização total da peça, pois já que o 

produto passa de grupo em grupo, quando há alguma não conformidade em algum destes grupos, essa não 

conformidade é passada adiante, o que agrava o problema. 
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