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Para ser competitiva no mercado, uma empresa precisa ter qualidade 

em todos seus processos. Assim, deve-se utilizar ferramentas 

disponíveis para oferecer produtos e serviços de acordo com as 

expectativas e demandas de seus clientes. Um segmento de mercado 

que tem se desenvolvido é o de produtos e serviços esportivos. No 

presente estudo foram aplicadas ferramentas da qualidade 

(brainstorming, folha de verificação, diagrama de causa e efeito, 

matriz GUT e 5W1H) em uma loja de bicicletas, que trabalha com a 

venda de peças, acessórios, bicicletas montadas e manutenção do 

produto. O objetivo do artigo foi analisar e diagnosticar erros no 

processo de inserção de informações em um software que controla o 

estoque da empresa, sendo comprovado que a utilização inadequada e 

o abastecimento ineficiente do sistema causam problemas referentes à 

função qualidade. O plano de ação proposto objetiva otimizar o 

funcionamento da empresa com relação a objetivo de desempenho 

qualidade.  

 

Palavras-chave: Qualidade, controle da qualidade, loja varejista, 

gestão da qualidade 
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1. Introdução 

Para obter sucesso no mercado competitivo uma empresa deve saber conquistar seu 

consumidor. Sendo assim um dos requisitos que mais pesam na hora da escolha do produto é 

a qualidade. A cerca do assunto, Paladini (1997) analisa a definição de forma simples e ao 

mesmo tempo bastante abrangente, em relação a todas as características de uma organização. 

Já Falconi (1992) aponta o conceito sendo aquele em que o produto ou serviço proporciona 

tudo o que o cliente deseja de forma confiável, acessível, segura e no tempo correto.  

Diante disso toma-se conhecimento sobre o grande crescimento do mercado de vendas de 

produtos ligados a práticas esportivas, dentre eles pode-se destacar o de artigos ligados ao 

ciclismo. Este segmento apresentou um grande crescimento no Brasil, que se encontra na 

quinta colocação de acordo com SEBRAE (2014). Em consequência disso, empresas que não 

procuram a qualidade em todos os seus processos, desde o projeto do produto até o produto 

final, perdem a competitividade no segmento. 

Ao fazer a análise dos quesitos citados acima, entende-se que a qualidade deve estar presente 

em todos os processos envolvidos na produção. Desta forma, o presente estudo teve por 

objetivo, analisar e diagnosticar, utilizando ferramentas da qualidade, erros no processo de 

alimentação em um software que controla o estoque de uma loja de bicicletas. Foram 

verificadas divergências entre os dados contidos no programa e o estoque físico do 

estabelecimento, acarretando perda de tempo, atendimento ineficiente, retrabalho, mudanças 

não planejadas, perda de vendas, perda da competitividade e baixa produtividade. 

Logo, os problemas citados anteriormente tem ligação direta com a qualidade do serviço 

realizado no setor de estoque desta organização, afetando todo o funcionamento da mesma, 

portanto o estudo faz-se necessário no sentido de comprovar que o bom desempenho depende 

da alimentação correta do sistema de controle de estoque da empresa. 

2. Referencial Teórico  

2.1. Caracterização de mercado 

De acordo com SEBRAE (2014), o quinto maior mercado consumidor de bicicletas do mundo 

é o Brasil. Foi estimado pela Associação Brasileira dos Agentes Digitais (Abradi) que 50% 

das bicicletas que atualmente circulam no Brasil são usadas como meio de locomoção para o 

trabalho, 17% são usadas para o lazer, 1% para o uso em competições e 32% são as usadas 
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pelas crianças. Um grande impasse da área é o valor de impostos estipulados sobre elas que 

chega a ser maior que os impostos sobre os carros, devido a isso os fabricantes lutam para a 

redução desses impostos. 

A revista Carta Capital publicou em março de 2014 uma matéria de conscientização, 

demonstrando as vantagens desse tipo de transporte, abordando que o mesmo se dá de 

maneira barata e saudável, mais se torna necessário o apoio e o incentivo de órgãos públicos, 

uma vez que a maioria das cidades não possuem pistas adequadas para ciclistas. Mas esses 

casos estão sendo mais explorados com o apoio a órgãos como a União de Ciclistas do Brasil 

(UCB). 

2.2. Brainstorming  

A ferramenta Brainstorming ou tempestade de ideias “é um processo usado em 

dinâmicas de grupo, destinado à geração de ideias e sugestões criativas, possibilitando 

ultrapassar os paradigmas dos membros da equipe” (GUELBERT, 2009, pag. 87). Foi 

elaborado em 1930 por Osborn, tendo como finalidade partir de um problema relacionando a 

um objetivo, meta ou assunto, para assim, obter um vasto quantitativo de ideias, sem que haja 

rejeição a qualquer sugestão.  

 

2.3. Folha de Verificação 

Seguindo o pensamento de Vieira, (1999) uma folha de verificação é uma forma de 

catalogar dados, ela é utilizada para que a pesquisa seja feita de forma rápida e eficiente, além 

de facilitar a tabulação dos dados e conclusões. É extremamente útil para diagnosticar 

problemas de qualidade e de segurança. Deverá ser construída de acordo com o objetivo da 

pesquisa a ser realizada e as particularidades da empresa avaliada, porém todas devem ter um 

espaço destinado a registrar local e data, e o nome do autor da coleta de dados.  

 

2.4. Diagrama de causa e efeito 

O diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama de “espinha de 

peixe” ou diagrama de “Ishikawa”, é uma ferramenta da qualidade utilizada com o objetivo 

principal de apresentar a relação existente entre o problema a ser solucionado, denominado 

efeito, e os fatores, denominado causas, do processo como um todo que podem ocasionar o 
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problema. Age como um guia para o diagnóstico da causa principal e para a tomada de 

decisão nas ações que serão admitidas (WERKEMA, 1995, pag. 68). 

Figura 1 - Diagrama de causa e efeito 

 

Fonte: Adaptado Slack et al (2002) 

 

2.6. Matriz GUT 

De acordo com Daychoum (2011), a Matriz GUT é uma ferramenta utilizada para priorizar 

problemas e consequentemente trata-los, definindo assim, por onde se deve começar a 

resolução de tais questões. Para isto, a matriz considera alguns fatores, sendo eles a 

Gravidade, Urgência e Tendência, onde é preenchida com uma pontuação que varia de 1 a 5 

de acordo com seu grau de gravidade (Quadro 1): 

 Gravidade: Caso o problema não seja resolvido, esse fator indica o impacto do mesmo, 

sobre todas as coisas, resultados, processos que sugiram em longo prazo; 

 Urgência: Essa variável se relaciona com o tempo necessário ou disponível para 

resolver uma dada situação; 

 Tendência: Analisa a tendência ou o padrão do evolução, diminuição ou extinção  do 

problema. 
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Quadro 1 – Pontos matriz de GUT 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daychoum, (2011) 

 

2.7. 5W1H 

É um método utilizado na elaboração de um plano de ação para eliminar problemas, sendo um 

formulário de perguntas de forma organizada que ajuda a identificar as ações, onde estas 

ações serão realizadas, o porquê destas ações, quem irá executa-las, quando e como será a 

execução das mesmas. Este método também é utilizado para que não se tenha nenhuma 

duvidas nas funções e responsáveis dentro de cada processo, evitando assim o fracasso de um 

dado projeto de melhorias (PREINADO E GRAEML, 2007, pg. 559). O 5W1H tem essa 

nomenclatura devido as iniciais de seis perguntas em inglês descritas no quadro abaixo: 

Figura 2 – Perguntas contidas no 5W1H 

Fonte: Adaptado Preinado e Graeml (2007) 

 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 

6 

3. Método de pesquisa 

3.1. Estratégia e classificação da pesquisa 

A pesquisa tem caráter exploratório, pois tem por finalidade promover uma maior afinidade 

com o problema, possibilitando assim o aperfeiçoamento de ideias. Tem como estratégia de 

pesquisa o estudo de caso, pois “Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento [...]”, é um método que 

expõe um problema em todos seus aspectos trazendo maior compreensão e concepção de 

ideias para sua resolução (GIL, 2002, pg. 54). 

Abordagem que conduziu a pesquisa foi quantitativa, pois segundo Ganga (2012) a 

abordagem quantitativa estabelece as relações casuais entre todas as variáveis da pesquisa 

buscando respaldo para melhor compreensão de todos os fatos, portanto se obterão 

informações concretas e seguras. 

 

3.3. Delineamento e representação 

A ferramenta brainstorming foi utilizada em toda pesquisa, uma vez que em todas as etapas 

foram realizadas mediante ideias e sugestões dos componentes da equipe, para cada passo foi 

realizada uma reunião para planejar de forma espontânea como seria a concretização dos 

estudos. As etapas da pesquisa ocorreram da seguinte forma:  

Etapa 1: Primeiramente foi feita uma lista dos nomes de possíveis empresas que poderiam ser 

acessíveis para a realização do estudo escolhendo apenas uma das empresa listadas, obtendo 

assim, a autorização para a pesquisa; 

Etapa 2: Feita a escolha do setor da empresa a ser explorado (estoque e sistema de controle 

de produtos), identificou-se o problema  de divergências entre quantidades de peças no 

sistema (software) e quantidade de peças no estoque físico. A partir dessa problemática 

escolheu-se fazer a separação em classe de peças, focando o estudo somente nas peças da 

bicicleta urbana simples (sem marcha), pois a mesma apresentava maior índice de vendas. 

Então partindo do princípio de qualidade foram determinadas as ferramentas a serem 

utilizadas na analise processo, que são brainstorming, folha de verificação, diagrama de causa 

e efeito, Matriz GUT e 5W1H; 
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Etapa 3: Portanto determinados a empresa, o problema e as ferramentas de analise, fez-se um 

levantamento bibliográficos referente ao segmento da empresa e de todas as ferramentas a 

serem utilizadas no diagnostico do problema e sua resolução; 

Etapa 4: Nesta etapa foi elaborada a folha de verificação para a coleta de dados, a qual 

apresentava descrição das classes estudadas, nome da empresa, data da coleta de dados e 

especificações de todas as peças utilizadas na montagem de bicicleta urbana simples 

(denominada bicicleta comum), quantidade  de peças no sistema no estoque e a diferença de 

quantidade de peças no sistema e no estoque; 

Etapa 5: Esta etapa consiste na coleta de dados na empresa, verificando todas as peças de 

uma bicicleta comum no que estavam no sistema e fazendo a contagem das mesmas no 

estoque físico, anotando todos os dados coletados na folha de verificação; 

Etapa 6: Feita a coleta, então foram utilizadas ferramentas da qualidade para calcular o 

tamanho do problema e qual classe possuía maior divergência de quantidade de peças e a 

formulação do plano de ação; 

Etapa 7: Etapa final da pesquisa, apresentação dos resultados e sugestões de estudos futuros. 

Figura 3: Etapas da pesquisa 

Fonte: Os autores (2016) 

 

4. Resultados 

4.1. Estudo de caso 

A empresa abordada nesse estudo está localizada em um município no sul do Pará e atua no 

ramo de vendas de bicicletas, peças avulsas, acessórios e no fornecimento de assistência 

técnica. Faz-se efetiva nesse setor há 19 anos, onde o proprietário utilizou de maneiras 

empíricas para o gerenciamento da empresa, possuindo apenas experiência na área de vendas 

e conhecimento do ramo de bicicleta. Para a constituição da empresa o empresário não teve 
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auxilio de nenhum profissional da área, nem a utilização de planos de demanda, ou qualquer 

ferramenta para melhor controle e planejamento da produção.  

Para preservação dos direitos de divulgação da empresa, a mesma foi denominada Loja ou 

Empresa “X”. O problema identificado para a realização do estudo foi divergência na 

quantidade de peças registradas no sistema e a quantidade de peças existentes no estoque 

físico, diante disse aplicou-se as ferramentas da qualidade para diagnosticar melhorias na 

integração sistema e estoque. 

 

4.2. Análise e resultados 

Para entender o processo de cadastro de peças no sistema e organização no estoque foi 

montado um esquema que vai da chegada do produto na loja até a venda confirmada das 

peças, ou seja, quando sai do estoque para venda é efetuada baixa imediata no sistema, mas se 

sair para montagem só é dada baixa da peça no momento em que a bicicleta é vendida. 

Processo representado abaixo: 

Esquema 1 – Etapas do processo de cadastro de peças 

Fonte: Os autores (2016) 
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Com os dados da Tabela 1 (dados coletados através da folha de verificação) foi calculado o 

tamanho do problema para a empresa. 

Tabela 1 – Diferença entre quantidade de peças no sistema e no estoque 

CLASSE – DIREÇÃO 

TIPO DE PEÇA QTD NO 

SISTEMA 

QTD NO 

ESTOQUE 

DIFERENÇA 

Garfo 6 6 0 

Guidão 42 42 0 

Maçaneta 39 41 2 

Manopla 127 108 19 

Movimento de direção 16 15 1 

Parafuso expender 

Cross 

13 14 1 

CLASSE – RODAS 

Aro 98 97 1 

Arruela fresada 259 243 16 

Câmara de ar  46 41 5 

Cubo dian/tras 80 77 3 

Descanso 6 2 4 

Pneu diant/tras 68 68 0 

Raios 1.303 814 489 

Roda livre 29 29 0 

Roda Lateral 19 17 2 

CLASSE – CORPO 

Arruela do selim 0 36 36 

Cabo de freio 

dianteiro 

136 135 1 

Cabo de freio traseiro 151 145 6 

Canote 16 21 5 

Corrente 62 61 1 

Freio dian/tras 129 131 2 

Movimento Central 59 55 4 

Parafuso p/ abrac. 

Selim 

94 153 59 

Pedal 42 37 5 

Pedivela 22 21 1 

Quadro/garfo 17 13 4 

Quadro/grafo/guidão 26 10 16 

Roda dentada 11 10 1 

Selim 11 11 0 

Fonte: Os autores (2016) 

O tamanho do problema foi calculado da seguinte forma: soma total das peças no estoque está 

para 100% e a soma total das diferenças está para x, faz-se regra de três: 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 

10 

2453--------- 100% 

684---------- X 

X =27,9 % 

Portando o tamanho do problema é de 27,9%, sendo que a “classe de rodas” representa 

76,02% do problema do total (levando em consideração o problema como 100%), seguida 

pela “classe de corpo” 20,61% e a “classe de direção” com apenas 3,36%. 

Após a conclusão da fase de identificação do principal problema dentro da empresa e 

organização dos dados coletados, torna-se necessário verificar e analisar as causas reais desta 

problemática através do diagrama de causa e efeito. 

Figura 4 – Diagrama de causa e efeito 
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Fonte: Os autores (2016) 

Após a identificação dos problemas em potencial, foi aplicada a ferramenta matriz de GUT 

para definição do problema alvo: 

Quadro 2 – Matriz GUT 

Problema G U T GxUxT 

Falta de Treinamento 4 4 4 64 

Acumulo de Funções  5 4 4 80 

Sobrecarga de Trabalho 5 4 4 80 

Alimentação inadequada do sistema 5 5 5 125 

DIVERGÊNCIA NA 

QUANTIDADE DE 

PEÇAS NO 

SISTEMA E 

ESTOQUE FÍSICO 

MÉTODO PESSOAS 

MEIO-

AMBIENTE 

MATERIAIS 
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Retrabalho 3 3 3 27 

Falta de Padronização 3 4 3 36 

Inventário Mal Elaborado 5 5 5 125 

Defeitos 2 2 2 8 

Troca de Peças 2 4 2 16 

Falta de Produtos  3 2 2 12 

Espaço insuficiente 3 4 3 36 

Falta de Organização no Estoque 4 5 5 100 

Fonte: Os autores (2016) 

 

Conforme a análise realizada a partir das relações entre Gravidade, Urgência e Tendência de 

cada problema foram determinadas através da ferramenta 5W1H as ações direcionadas 

necessárias aos problemas: alimentação inadequada do sistema, inventário mal elaborado, 

falta de organização no estoque e um planejamento organizacional através da 

departamentalização da empresa. 

Quadro 3 – 5W1H: Plano de ação para Empresa X. 

Fonte: Os autores (2016) 
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5. Conclusões 

Com base no referencial teórico e de acordo com os dados concluiu-se que a empresa tem um 

problema de abastecimento insuficiente e inadequado do sistema de controle de peças do 

estoque. Deste modo, caso a empresa solucione ao menos a diferença de quantidade de peça 

na “classe de rodas”, ela estaria resolvendo 76,02% do total do problema, logo, este passaria 

de 27,9 % para 6,69%, pois pelos dados da pesquisa essa foi a classe com maior incidência de 

diferenças na quantidade de peças. 

Com o plano de ação proposto é possível resolver as causas mais agravantes do problema 

principal, otimizando o funcionamento da empresa. É fundamental a realização pesquisas no 

desempenho do sistema, estudos para mensurar como e quanto a organização do estoque 

contribui para a qualidade do empreendimento. Outra pesquisa com grande agregação de 

valor para a empresa seria o desenvolvimento de um plano de organização sistemas e 

métodos, visando o aumento da produtividade por parte dos colaboradores. 
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APÊNDICE A – Folha de Verificação 

Descrição: Peças para montagem de bicicletas urbana simples (sem marcha) 

Empresa: Loja de bicicletas X 

Setor: Estoque 

Data da coleta: 23/11/2015 

CLASSE – DIREÇÃO 

TIPO DE PEÇA QTD NO SISTEMA QTD NO ESTOQUE DIFERENÇA 

Garfo    

Guidão    

Maçaneta    

Manopla    

Movimento de direção    

Parafuso expender Cross    

Total    

CLASSE – RODAS 

TIPO DE PEÇA QTD NO SISTEMA QTD NO ESTOQUE DIFERENÇA 

Aro    

Arruela fresada    

Câmara de ar     

Cubo dian/tras    

Descanso    

Pneu diant/tras    

Raios    

Roda livre    

Roda Lateral    

Total    

CLASSE – CORPO 

TIPO DE PEÇA QTD NO SISTEMA QTD NO ESTOQUE DIFERENÇA 

Arruela do selim    

Cabo de freio dianteiro    

http://www.sebraemercados.com.br/inovacao-mobiliza-o-mercado-de-acessorios-para-bicicletas/
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Cabo de freio traseiro    

Canote    

Corrente    

Freio dian/tras    

Movimento Central    

Parafuso p/ abrac. Selim    

Pedal    

Pedivela    

Quadro/garfo    

Quadro/grafo/guidão    

Roda dentada    

Selim    

Total    

 


