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RESUMO 
 

O Programa 5S é um conjunto de cinco sensos que, ao serem praticados, são 
capazes de modificar o seu ambiente de trabalho, a maneira de conduzir suas 
atividades rotineiras e as suas atitudes. Os programas de qualidade estão cada dia 
mais presentes na gestão das empresas. Hoje, uma instituição que deseja se manter 
ativa no mercado de trabalho deve apresentar ao seu cliente um serviço de 
qualidade e que supere as expectativas. Porém, muitas empresas esbarram na 
dificuldade de mudar a cultura das suas organizações, deparando-se com o 
comodismo e a rejeição às mudanças por parte de seus colaboradores e, com isso, 
mesmo os melhores programas de qualidade não conseguem se fixar dentro delas. 
O Programa 5S fornece um método para aplicação de cinco atividades básicas que 
possibilitam a mudança de comportamento das pessoas e consequentemente do 
ambiente em que elas trabalham, criando uma base para que a gestão da qualidade 
possa ser implantada com sucesso no ramo da Construção Civil no qual possuem os 
conceitos do 5S (senso de organização, utilização, limpeza, segurança e 
autodisciplina) fazendo quê cada tópico do programa seja assimilado da melhor 
forma possível por todos os colaboradores e membros das equipes. Como resultado 
buscamos a melhoria do ambiente de trabalho com relação à organização e limpeza 
dentro do canteiro de obras com grande participação e envolvimento dos 
funcionários das empresas.  

 

Palavras-chave: Construção Civil; Programa 5S; Implantação do 5S na Construção 
Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The 5S Program is a set of five senses that, when practiced, are capable of 
changing your work environment, the way you conduct your routine activities and 
your attitudes. Quality programs are increasingly present in the management of 
companies. Today, an institution that wishes to remain active in the labor market 
must present its client with a quality service that surpasses expectations. However, 
many companies find it difficult to change the culture of their organizations, 
encountering self-indulgence and rejection of change by their employees, and even 
the best quality programs can not settle within them. The 5S Program provides a 
method for applying five basic activities that enable people to change their behavior 
and consequently the environment in which they work, creating a basis for quality 
management to be successfully deployed in the Civil Construction field in which have 
the 5S concepts (sense of organization, use, cleanliness, safety and self-discipline) 
making each topic of the program assimilated in the best way possible by all 
employees and team members. As a result, we seek to improve the working 
environment in relation to the organization and cleaning within the construction site 
with great participation and involvement of the employees of the companies.  

 

Keywords: Civil Construction; 5S Program; Implementation of 5S in Civil 
Construction. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O programa 5S é considerado o passo inicial para a introdução de programas 

de qualidade. Ele proporciona vários benefícios para um processo de expedição de 

ordem de serviços, além de implementar a ordem organizacional, eleva a 

capacidade de discernimento dos indivíduos (SOUZA; BOENTE; BOENTE, 2016). 

A grande virtude dessa ferramenta, segundo Mendonça et. al. (2011), está na 

mudança de comportamento dos colaboradores envolvidos e na busca de um 

ambiente agradável e mais organizado. As corporações têm visto no programa uma 

forma de integração dos colaboradores e padronização das atividades, por isso ele 

tem sido difundido em todo o mundo. 

O programa 5S é uma ferramenta com base na aplicação de sistemas de 

qualidade utilizada para organizar o ambiente onde ele é implantado, baseado 

sempre na ideia dos 5 sensos: senso de utilidade, senso de organização, senso de 

limpeza, senso de segurança e senso de autodisciplina. Essa ferramenta é 

indispensável para que as empresas se mantenham competitivas no mercado e 

consigam atender todas às exigências e expectativas de seus clientes. 

O foco do programa 5S é trazer novos hábitos para o desenvolvimento do 

trabalho das pessoas, melhorarem a saúde física, mental e social respeitando o 

limite de cada um e a sua relação com o meio ambiente e sabemos para programar 

qualquer mudança dentro da organização as pessoas que estarão envolvidas na 

mesma precisam ser treinadas e capacitadas para que a implementação aconteça e 

seja eficiente, a organização devera apresentar a todos os níveis qual o motivo da 

mudança qual o objetivo que se pretende alcançar através da sua implantação 

dentro da empresa. 

O 5S tem o propósito de ser um guia de implantação do Programa 5S nas 

empresas de construção civil, mas sua metodologia poderá ser utilizada em 

qualquer outra atividade. Foi idealizado para suprir a grande carência que existe 

nessa área e para ser uma referência na implantação de 5S em canteiro de obras. 

O programa 5S tem influência direta na organização do canteiro, deixando-o 

com um aspecto mais organizado e limpo. Para que seja implantado o programa 5S 

é essencial que os colaboradores estejam motivados para as mudanças, uma vez 

que elas não ocorrem de uma hora para outra e, para isso, a empresa tem que 

deixar claro a todos, quais são os objetivos com relação ao programa. 
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Enfim, trata-se de uma ferramenta importante para organizar e gerenciar 

melhor o canteiro de obras em empresas diversas, dentro da lógica do 5S. 

A mudança de hábito proposta pelo programa 5S acontece em todos os 

sentidos, todos os envolvidos aprendem muito com este programa, atitudes, 

comportamentos, inovações dos processos, espírito de equipe são alguns dos 

comportamentos que as pessoas adquirem durante o processo, pois o ambiente se 

torna mais propício a criatividade, as pessoas se sentem mais valorizadas, 

reconhecidas e motivadas participando ativamente do programa na busca de 

melhores resultados para si e para as demais partes interessadas. 

A sigla 5S corresponde às iniciais de cinco palavras japonesas: Seiri, seiton, 

seiso, seiketsu e shitsuke. Na década de 80 quando o programa chegou ao Brasil 

estas palavras foram traduzidas e interpretadas ao português, respectivamente, 

como cinco sensos: senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, 

senso de saúde e senso de disciplina.  

“As palavras foram interpretadas como senso para manter o nome original e 

para proporcionar uma ideia de profunda mudança comportamental, pois é preciso 

“sentir” a necessidade de fazer acontecer (COSTA, et al, 1996, p. 22) “. 

O programa 5s tem cinco etapas às quais serão descritas abaixo: 

 SEIRI- Senso de utilização: E nada mais é que saber utilizar sem desperdiçar, 

ou seja, separar os utensílios, materiais, ferramentas, informações e etc. 

Segundo Costa e Rosa (2002) a forma mais prática, é colocar os materiais, 

maquinários em um lugar específico onde não atrapalhe o ambiente de 

trabalho e que o mesmo fique limpo e organizado. 

 SEITON- Senso de organização: é nesta etapa que podemos trabalhar com a 

identificação dos objetos, determinação dos locais que mais facilitam o nosso 

uso. Segundo Silva (1994), uma vantagem deste senso é fazer com que o 

colaborador diminua seu tempo de movimentação, reduzindo o cansaço físico e 

facilitando sua saída em caso de perigo.  

 SEISO- Senso de limpeza: eliminar todo e qualquer traço de sujeira e agir de 

forma preventiva. Segundo Laes & Haes (2006), cada pessoa deve cuidar e 

deixar sempre limpo e organizado o seu próprio espaço de trabalho. 

 SEIKETSU- Senso de saúde: só será cumprido quando a organização e seus 

colaboradores tiverem criado condições favoráveis à saúde física e mental. 
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 Segundo Silva (1994), é muito importante manter a mentalidade do correto e 

ajudar as pessoas a evitar erros operacionais. 

 SHITSUKE- Senso de autodisciplina: o programa 5S é um processo de 

aprendizagem continua. Segundo Costa & Rosa (2002), demonstra que os 

colaboradores devem cumprir com as ordens estabelecidas, cumprir os 

padrões técnicos e éticos para que se obtenha melhoria no ambiente 

organizacional e pessoal de cada colaborador. 

Visitando algumas obras em execução na área da Construção Civil nas 

cidades de Jacobina e Capim Grosso foi percebido a deficiência que as construtoras 

têm na questão de organizar (ou manter organizado), o canteiro de obras. Foi ai 

então despertado o interesse pelo assunto e o desejo de se desenvolver um 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com enfoque na organização e limpeza do 

canteiro de obras, que tem seus objetivos apresentados a seguir. 

De acordo com Rodrigues (2010), muitas empresas usam o programa 5S de 

maneira isoladamente. O 5S deve fazer parte de um procedimento maior que 

desenvolve mudanças no comportamento de todos da empresa, começando pela 

identificação das necessidades, metas e objetivo que levaram a implantar dentro da 

organização. 

 

 

1.1  Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo a elaboração e a 

implantação do um sistema de organização e limpeza em canteiros de obras com 

base no Programa 5S. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral, têm-se como objetivos específicos:  

 Fazer levantamento bibliográfico; 

 Diagnosticar a situação inicial do canteiro de obras quanto à organização e à 

limpeza;
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 Diagnosticar o conhecimento prévio dos operários sobre organização e 

limpeza no canteiro e interesse em participar de um projeto de 5S; 

 Criar um plano de ação para realizar a implantação da organização e limpeza 

do ambiente; 

 Promover o treinamento dos funcionários para que o sistema possa ser 

implantado e mantido; 

 Avaliar o conhecimento dos operários sobre organização e limpeza; 

 Avaliar o canteiro. 
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2. METODOLOGIA 

 

Neste tópico será descrita a forma como o estudo será realizado, quais os 

métodos, ferramentas e a amostra utilizada, para Gil (2007) a metodologia descreve 

os procedimentos a serem seguidos na realização da pesquisa.  

A sua estrutura varia de acordo com as características de cada pesquisa. 

Portanto, a seguir serão apresentados alguns aspectos utilizados para a realização 

deste trabalho. Para esta pesquisa-ação foram relacionadas abaixo informações 

pertinentes para que sejam abordadas as principais características do estudo de 

acordo com a metodologia aplicada.  

Com o intuito de acompanhar as fases de melhoria através da implementação 

do programa 5S pretendemos desenvolver juntamente com a professora a 

elaboração de estratégias que melhor se adequa as empresas e seus profissionais e 

sendo assim optou- se pelos métodos de:  

• Natureza: trata-se uma pesquisa aplicada, já que tem como objetivo gerar 

conhecimentos para aplicação prática através da solução de um problema – analisar 

uma empresa e encontrar a maneira ótima de implantar e manter o Programa 5S, de 

modo a atingir os resultados desejados. Segundo Minayo (1993), a pesquisa é uma 

atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade, sendo, 

portanto, uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um 

processo inacabado e permanente, através da combinação entre teoria e dados. 

• Objetivos: Possui objetivo exploratório, ao proporcionar maior familiaridade 

com o problema, visando torná-lo explícito.  

• Abordagem: qualitativa, pois enfatiza a análise do ambiente, processos, 

métodos e organização. A abordagem qualitativa, ainda, considera que ha uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. A interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de seus significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. 

Para Gil (1995), a pesquisa, enquanto maneira específica que a Ciência sua para 

edificar o conhecimento científico, utilizando de procedimento racional e sistemático 

e tem por objetivo proporcionar respostas aos problemas propostos. Assim, a 

pesquisa utiliza de conhecimentos disponíveis e métodos, técnicas e outros 

procedimentos científicos. 
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• Método: O ambiente natural á a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento-chave. O presente trabalho, portanto, apresenta o 

método de desenvolvimento chamado de Pesquisa Ação. 

Baseando-se na Figura 1 e segundo Silva e Menezes (2001), pode-se 

classificar este trabalho segundo os seguintes aspectos: 

 

Figura 1 - Metodologia de pesquisa em Engenharia de Produção 

 

FONTE: Silva & Menezes (2001). 

 

Segundo autores da área, o método de Pesquisa Ação apresenta-se em 

várias fases, passos ou etapas. Sua utilização nas organizações pode ser iniciada 

com a fase de preparação, na qual se desenvolvem atividades relacionadas ao 

delineamento inicial da pesquisa - definição do tema e da proposta; constituição da 

equipe de pesquisadores (se for o caso) e revisão da bibliografia pertinente ao tema 

(Macke, 2002; Thiollent, 1997; Vergara, 2005). 

Em seguida vem a fase de exploração, na qual se realiza o diagnóstico 

organizacional - contato inicial com a organização; identificação dos participantes; 

estudo da viabilidade de aplicação do método; discussão dos problemas da 

organização e as possibilidades de ação; coleta dos dados para se realizar o 

diagnóstico; formulação do problema de pesquisa; escolha do pressuposto teórico 
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que dará suporte a investigação e elaboração do diagnóstico. Para Petri (2005, 

p.21), a pesquisa é como “uma aventura de um explorador que, seguindo seus 

palpites, vai à caça do novo, da descoberta do extraordinário, fazendo uso de mapas 

ou de instrumentos apropriados”. 

A próxima é a etapa de ação, na qual se desenvolvem atividades relativas ao 

planejamento da ação, considerando alternativas para se resolver o problema - 

intensificação da coleta de dados para o planejamento e a implantação de ações; 

seleção das ações de implementação imediata e implementação futura; elaboração 

de um plano de ação, identificação dos responsáveis e prazos e implementação das 

ações.  

Segue, então, a fase de avaliação, na qual se desenvolvem atividades 

relativas aos resultados da ação – avaliação dos resultados de cada uma das ações 

implantadas; redirecionamento das ações, se pertinente; planejamento de ações 

futuras; resgate do problema que suscitou a investigação; comparação do resultado 

obtido com a teoria que deu suporte a pesquisa.  

Por fim, vem a fase conclusiva, na qual se desenvolvem atividades referentes 

ao aprendizado ocorrido no processo: identificação do conhecimento gerado; 

formulação da conclusão; elaboração do relatório de pesquisa; divulgação dos 

resultados do trabalho aos participantes. Devido ao caráter flexível da abordagem, a 

ordem de desenvolvimento destas fases não é rígida, podendo ser alterada 

conforme a situação.  

As fases também podem ser realizadas simultaneamente. Após a execução 

das atividades explicitadas nas fases, outras poderão ser identificadas ou algumas 

excluídas. 

 

2.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

Uma pesquisa bibliográfica baseia-se basicamente da coleta de material de 

diversos autores sobre um determinado assunto. Na pesquisa documental acontece 

quase o mesmo processo, só que se utiliza um material mais diversificado que pode 

ser coletado em órgãos públicos ou instituições privadas e na bibliográfica as fontes 

são de materiais encontrados em bibliotecas. 
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Segundo Lakatos, “a pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de 
um lado a resolução de um problema pode ser obtida através dela, por 
outro, tanto a pesquisa de laboratório quanto à de campo (documentação 
direta) exigem, como premissa, o levantamento do estudo da questão que 
se propõe a analisar e solucionar. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, 
ser considerada também como o primeiro passo de toda pesquisa científica” 
(LAKATOS, 1992, p.44) 
 

Segundo Oliveira (2001, p. 119) “A pesquisa bibliográfica tem por finalidade 

conhecer as diferentes formas de contribuição científica que realizaram sobre 

determinado assunto ou fenômeno”.  Ao final do processo de busca estamos de 

posse de um bom número de informações, que devem ser sistematizadas e 

organizadas, antes de eventualmente lidas, esta pesquisa pode auxiliar a 

organização e seus profissionais na busca constante pela a atualização de seus 

métodos, pois a principal fonte de informação da pesquisa bibliográfica são os livros, 

artigos, periódico, etc... 

Através da pesquisa bibliográfica, será montado um questionário para 

avaliação das condições atuais do canteiro de obra quanto aos cinco sensos. 

Será realizado uma Pesquisa de Campo que trata-se de um estudo em 

profundidade realizado no lugar natural em que um fato ou fenômeno 

acontece. Neste ambiente, os dados in natura são coletados por observação direta 

ou estudo de caso. 

Neste tipo de estudo, é comum que o pesquisador realize a maior parte do 

trabalho pessoalmente. Uma vez que, essa metodologia reforça a relevância do 

profissional, ter tido, por ele mesmo, a experiência na situação do estudo. 

Por conta destas características, a pesquisa de campo é amplamente 

utilizada pela ciência e diversas áreas de estudo. Entre elas, podemos citar a 

Antropologia, a Sociologia, a Psicologia, a Economia, a História, a Arquitetura, a 

Pedagogia, a Política, as Ciências Exatas, da terra e do mar, entre outras. Sempre 

com o intuito de compreender os diferentes aspectos de uma determinada realidade. 

Todas estas características conferem à atividade do pesquisador certa 

complexidade para a obtenção dos dados. Como consequência, pede atenção na 

criação do formulário para pesquisa de campo. 

A notícia boa é que hoje, com o advento das novas tecnologias, tudo ficou 

mais fácil. A pesquisa de campo ganhou recursos para facilitar, agilizar e ampliar a 

confiabilidade dos resultados obtidos. Afinal, a qualidade de um dado é essencial 
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para que uma pesquisa forneça os resultados esperados e seja uma fonte confiável 

de informação. 

Estudo de caso é um instrumento pedagógico que apresenta um problema 

mal estruturado que é aquele que não tem uma solução pré-definida, exigindo 

empenho para identificar o problema, analisar evidências, desenvolver argumentos 

lógicos, avaliar e propor soluções pode também ser definido como um problema que 

reproduz os questionamentos, as incertezas e as possibilidades de um contexto 

empresarial que dispara a necessidade de uma tomada de decisão. O processo de 

chegar a uma decisão, por meio da análise e discussão individual e coletiva das 

informações expostas no estudo de caso, promove o raciocínio crítico e 

argumentativo. 

Em função dessas características, o caso é considerado um valioso 

instrumento pedagógico, que desafia a raciocinar, argumentar, negociar e refletir – 

habilidades bastante demandantes do ponto de vista cognitivo e social. 
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3.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Construção civil  

 

Na construção civil, verifica-se que as inovações tecnológicas, no que tange 

ao projeto, aos materiais e as técnicas construtivas vêm crescendo nos últimos 

anos, mas a execução e as condições de trabalho não receberam a atenção 

merecida. Segundo Silva et al. (1993, p.305), a construção civil apresenta uma 

grande diferenciação entre os seguintes aspectos: a concepção do projeto, a 

execução e as condições de trabalho nas quais é realizado.  

Enquanto os projetos, especificações de materiais e técnicas construtivas, 

tendem a sofisticar-se cada vez mais, em contrapartida, a execução, as ferramentas 

disponíveis e as condições de trabalho permanecem, muitas vezes, rudimentares e 

improvisadas.  

O mestre-de-obras, que é o responsável direto pela execução, recebe as 

informações do projeto em um certo nível de conhecimento e precisa repassar essas 

informações para a forma operacional, isto é, para o conhecimento tácito (como 

fazer), sem ter, nem mesmo a prescrição da tarefa, devidamente estruturada na 

forma de conhecimento explícito (o que fazer).  

Este é um dos fatores que têm limitado as formas de organização do trabalho 

nos canteiros de obras, dificultando o processo construtivo. As comunicações no 

trabalho têm duas funções importantes: a primeira é motivacional, permitindo a 

melhoria das relações sociais. De um outro lado, temos a função operacional que 

assegura o fluxo das informações necessárias para que se estabeleça a interação 

das operações exigidas à produção.  

Segundo Leusin (1995), a forma que as informações são apresentados, na 

construção de uma obra, de construção civil, diverge ao longo do processo, 

conforme descrição a seguir: 1. Na concepção do projeto - na arquitetura - o edifício 

é dividido em blocos e pavimentos (andares) para se obter uma representação mais 

fácil. 

No planejamento e orçamento - é transformado em unidades de medidas, tais 

como m2, m3, associadas aos materiais e serviços. 3. Na obra - o engenheiro o 

fraciona em tarefas, adequadas à jornada de trabalho dos operários, mas ainda terá 
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que efetuar sua tradução para os documentos de controle que seguem os 

procedimentos padrões ou a linguagem do planejamento.  

Mas, de fato nenhuma dessas linguagens retrata como executar o projeto, 

cabendo quase sempre aos trabalhadores fazerem a conversão desse 

conhecimento explícito, originado dos projetos, para o conhecimento tácito, 

procedimentos para a realização da ação, baseados em sua experiência e 

capacidade profissional.  

Atualmente, nos ambientes de trabalho a atividade humana depende do 

saber-fazer, e essa forma de conhecimento evolui lentamente no tempo. Mas para 

enfrentar as novas exigências do ambiente de trabalho, cada vez mais as tarefas 

apelam para a resolução de problemas e a tomada de decisão, que exigem um 

conhecimento mais voltado para as competências dos trabalhadores, saber, do que 

para suas habilidades, saber-fazer. A partir deste fato, a evolução da competência 

dos operadores torna-se uma necessidade.  

Neste sentido, o presente trabalho contribuirá com a formalização dos 

conhecimentos utilizados pelos gerentes nos canteiros de obras. As atividades 

analisadas (conhecimento tácitos) serão esquematizadas por meio dos mapas 

cognitivos (representação mental do indivíduo), criando, desta forma, os 

conhecimentos explícitos, que vão gerar os procedimentos para a concepção das 

tarefas.  

Neste caso, estar-se-á convertendo conhecimento tácito em conhecimento 

explícito, que configura a externalização dos conhecimentos, conforme Nonaka & 

Takeuchi (1997). A originalidade do estudo consiste, sobretudo, na abordagem 

ergonômica da gestão do conhecimento. De fato, estas duas áreas, até então, não 

têm sido abordadas com o enfoque proposto.  

Deve-se citar também, que o setor da construção civil, mais especificamente 

o subsetor de edificações tem um importante papel socioeconômico no 

desenvolvimento do país.  

O setor tem uma participação ativa na economia, e é responsável por atender 

as demandas habitacionais que, principalmente, nas grandes cidades, aumentam 

com o progresso. Todavia, este setor tem se destacado, muito mais pela qualidade 

duvidosa-de-seus produtos, desperdícios no processo de produção e alto índice de 

acidentes, do que propriamente pelo seu avanço tecnológico.  
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Diante do exposto, constata-se a importância de se realizar estudos neste 

setor para contribuir com a melhoria da situação de trabalho e, consequentemente, 

com a segurança no trabalho e a produtividade, caracterizando desta forma a não 

trivialidade da pesquisa.  

Com relação aos estudos de ergonomia na construção civil, pode-se dizer que 

eles são bastante recentes, principalmente nos países emergentes, apesar de existir 

um vasto campo de atuação em função dos riscos e complexidade das situações de 

trabalho. 

Por outro lado, salienta-se que esses estudos são, direcionados, sobretudo às 

condições físicas, preocupando-se geralmente, com questões relativas as posturas 

assumidas pelo trabalhador, com dados antropométricos, que são utilizados para 

projetos de ferramentas, ou com aspectos relacionados à segurança do trabalho no 

canteiro de obras. 

De fato, pouco tem sido pesquisado sobre as condições organizacionais, os 

aspectos cognitivos - tratamento das informações, aprendizado, aquisição e 

representação dos conhecimentos. 

Neste sentido, o estudo busca contribuir para a divulgação da ergonomia no 

setor, mostrando sua importância para a valorização dos fatores humanos e dos 

conhecimentos. Finalmente, uma última contribuição científica do trabalho consiste 

na proposta de formalização dos conhecimentos visando à concepção ergonômica 

das tarefas, o que poderá contribuir, também, para o embasamento de outras 

pesquisas científicas. 

 

3.2  Implantação do PBQP-H 

 

A competitividade no ramo da indústria e construção civil faz com que cada 

vez mais o mercado exija qualidade nos imóveis e melhores condições de 

pagamento. Com isso as construtoras ter aderido ao programa PBQP-H (Programa 

Brasileiro Qualidade e Produtividade do Habitat) para fins de controle interno dos 

processos e construção, financiamento junto a bancos e até como instrumento de 

marketing.  

Para auxiliar no processo de redução dos custos em busca da qualidade 

desejada, porém, toma-se necessário que a Área da contabilidade da empresa
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esteja preparada e informatizada para receber e processar as informações dos 

diversos departamentos da empresa. 

Além disso, a Área de contabilidade dará suporte à direção da empresa, 

apresentando dados financeiros, que permitam a tomada de decisões no sentido de 

redução dos custos em busca de um produto de qualidade. Ai reside a justificativa 

maior deste estudo, contribuir, de maneira geral, com as empresas envolvidas com 

esses sistemas de gestão da qualidade, analisando a viabilidade de sua implantação 

diante das exigências do governo e de entidades financiadoras balizando-as pelas 

melhorias advindas dessa iniciativa.  

Para Picchi (1993) a indústria da construção civil, tanto no Brasil quanto no 

exterior, apresenta particularidades que a caracterizam como diferente dos demais 

setores industriais e dentre elas, a característica mais marcante é a sua baixa 

produtividade.  

Souza (1997) corroba com esse argumento e completa afirmando que apesar 

de ter evoluído nas últimas décadas, tanto na parte da engenharia propriamente dita, 

como no modelo de comercialização e financiamento de seu negócio, o nível de 

produtividade nos canteiros de obra (processo produtivo) continua muito aquém do 

desejado.  

A utilização de novos materiais, processos de montagem e padrões de 

acabamento podem contribuir para a transformação dos canteiros de obras. 

Atualmente os canteiros de obras passaram a ser ambientes industriais de encaixe e 

de personalização de detalhes, de acordo com demandas especificas, ao contrario 

do antigo modelo construtivo que era realizado de forma artesanal e com a utilização 

de muita força bruta.  

Segundo CROSBY (1994), a maioria das empresas gasta um tempo 

excessivo tentando corrigir problemas com a qualidade de sua produção, ao invés 

de tentar soluciona-los e descobrir quais são eles ainda durante o seu processo 

produtivo.  

Esse descompasso agravasse mais ainda no atual contexto em que o 

consumidor moderno e informado exige qualidade e preço acessível ao produto que 

adquire. As construtoras, produzindo de maneira incorreta, geram desperdícios, 

retrabalho e os custos de sua produção elevam-se, implicando baixa lucratividade. 
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PICCHI (1993) diz que o índice de desperdícios na construção civil é bastante 

elevado, conotando a ideia de que as obras são desorganizadas, a mão de obra é 

desqualificada, a segurança 6. reduzida, entre outras.  

REIS (1998) afirma que essa nova gestão vem provocando mudanças na 

maneira de pensar de empresários, levando o pais a uma nova fase de grande 

destaque das questões relacionadas a qualidade.  

Nesse contexto, começaram, então, a surgir Programas de Qualidade 

específicos para empresas construtoras, já que a maioria dos Sistemas de Gestão 

da Qualidade foi desenvolvida para aplicação em indústrias de produtos acabados.  

Dentre esses programas, destacam-se o Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade no Habitat (PBQP-H), instituído pelo Governo Federal em 1990, e o 

Programa da Qualidade na Construção Habitacional do Estado de São Paulo — 

QUALIHAB, em 1996, promovido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional 

e Urbano do Estado de são Paulo — CDHU.  

Esses programas trabalham em parceria com diferentes entidades como 

universidades, institutos de pesquisa e SINDUSCONS (Sindicatos da Industria e 

Construção Civil), pelo estabelecimento de acordos setoriais entre essas entidades e 

os contratantes ou os agentes de financiamento, de âmbito local, regional ou 

nacional. 

 

3.3  Ferramentas da gestão para empresas de edificações 

 

No Brasil a indústria da construção civil sobrevive dentro de um cenário 

político, econômico, e social bastante variável. Este panorama complexo e 

heterogêneo exige do setor uma constante capacidade de adaptabilidade. Desde os 

anos noventa, as empresas nacionais passaram a receber mais informações a 

respeito da importância do desenvolvimento da qualidade de seus produtos.  

A gestão da qualidade e a certificação de sistemas segundo as normas da 

série ISO 9000 estão se tornando cada vez mais freqüentes. Segundo Corrêa 

(2002), nesta época surgiram vários programas (JIT, Kanban, CEP, MPT, 

Benchmark, Células de manufatura) que propunham a melhoria da qualidade e da 

produtividade nas empresas.  

Com o aumento da conscientização dos clientes, um número cada vez maior 

de empresas construtoras se interessou pela implementação de sistemas de gestão 
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da qualidade e sua certificação segundo as normas da série ISO 9000 (MELHADO, 

1999).  

As normas ISO ressaltam a necessidade de liderança, comprometimento e o 

envolvimento ativo da alta direção para com as diversas atividades a serem 

realizadas para o alcance dos objetivos estabelecidos.  

Dentre outras recomendações, as normas sugerem que a alta direção da 

organização deve criar ambiente que favoreça a conscientização, a motivação e o 

envolvimento das pessoas na organização (CINTRA; RIBEIRO, 2007).  

E é neste contexto de facilitar a comunicação da informação entre os 

colaboradores da organização é que se insere a gestão do conhecimento. A nova 

lógica de posicionamento das empresas frente ao mercado acabou deslocando o 

foco da busca da competitividade das atividades imobiliárias para a necessidade de 

ganhar eficiência produtiva (MELHADO (2002) apud (COSTA, 2003)).  

Esta eficiência produtiva vem sendo buscada através de ações de 

planejamento, organização, direção e controle dos aspectos relacionados com a 

qualidade dentro das empresas. Neste sentido maior, a ênfase recai sobre as 

informações que circulam na empresa.  

Conforme Limmer (1997), a indústria da construção civil necessita de uma 

organização no que se refere à mão-de-obra, à forma execução do trabalho, e de 

um sistema de informações gerenciais que seja flexível e adaptável às mudanças 

constantes que ocorrem durante a execução da obra.  

Em meio a este cenário, este trabalho se justifica a partir da necessidade da 

empresa em gerir o seu conhecimento com a finalidade de adequar seus produtos e 

ações às necessidades do consumidor, através de regras e metodologias. Isto nada 

mais é do que a busca pela qualidade. 

A Gestão do Conhecimento é uma maneira de organizar o conhecimento que 

circula na organização com o objetivo de facilitar a criação, acesso, uso e reuso do 

conhecimento.  

O gerenciamento do conhecimento é algo novo no ambiente da construção 

civil. Muitas empresas o têm utilizado para buscar as causas da ineficiência em seus 

processos e obter um melhor posicionamento no mercado (CINTRA; RIBEIRO, 

2007).  
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Segundo a ABNT ISO 9001 (2000), a adoção da Gestão da Qualidade é uma 

decisão estratégica, influenciada por várias necessidades e ela está focada na 

eficácia do sistema de gestão da qualidade em atender aos requisitos do cliente.  

Para a implantação de um sistema de gestão da qualidade a organização 

deve identificar os processos e sua aplicação por toda a organização, além de 

monitorá-los e implementar ações necessárias para melhoria contínua destes (ABNT 

ISO 9001, 2000).  

Portanto para atender aos requisitos da Norma a organização deve 

padronizar todos os seus processos. Com os dados obtidos através da pesquisa e 

da revisão bibliográfica, foi possível estabelecer as relações entre a questão da 

gestão da qualidade e gestão do conhecimento no ambiente da construção. A 

análise e discussão desta relação são apresentadas na conclusão, onde foi 

verificado se os dados levantados são pertinentes ao tema abordado. 

 

3.4  Gestão do Conhecimento 

 

A gestão do conhecimento não é apenas um modismo, mas sim um modo 

fundamentalmente novo de se olhar para a organização. Ela tem sido objeto de 

pesquisa de diversos especialistas, apesar de ainda não ser parte integrante do 

planejamento e do pensamento estratégico nas organizações em geral.  

A Gestão do Conhecimento está intrinsecamente ligada à capacidade das 

empresas utilizarem e combinarem as várias fontes e tipos de conhecimento 

organizacional.  

O exercício do gerenciamento do conhecimento ainda não está integrado às 

práticas de recursos humanos na maioria das organizações. Porém, as empresas 

perceberam que atualmente o modo de se manter vantagens competitivas é através 

do que o seu elenco sabe, como consegue utilizar o que sabe e a rapidez com que 

aprende algo novo. Portanto, a gestão do conhecimento torna-se um grande trunfo 

para as empresas atuais (SILVA; NOVAES, 2004).  

De acordo com Cintra e Ribeiro (2007), a Gestão do Conhecimento é vista 

como meio de identificar e explorar o conhecimento individual das pessoas da 

organização. Segundo Santos et al. (2001), a gestão do conhecimento é o processo 

sistemático de identificação, criação, renovação e aplicação dos conceitos que são 

estratégicos na vida de uma organização.  
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Com estes conceitos é possível manter e administrar o conhecimento que 

uma organização necessita para atuar. De acordo com Cintra e Ribeiro (2007), os 

processos envolvidos na gestão do conhecimento visam a criação, o registro, a 

disseminação e o uso do conhecimento na organização. Esta pode ser através da 

iteração entre os próprios indivíduos da organização ou com o ambiente externo. 

Embora não seja uma prática comum, algumas empresas de ponta estão 

criando uma área exclusiva para a gestão do conhecimento. Além de aprimorar o 

chamado capital intelectual, seu papel é recrutar e desenvolver os talentos que 

colocarão em prática a estratégia da empresa em todas as suas áreas.  

Para as empresas modernas, gerenciar o fator intelectual e humano é tão 

importante quanto o recurso físico e financeiro (MACHADO et al., 2005). De acordo 

com Silva e Novaes (2004), o processo de gestão do conhecimento compreende a 

geração, codificação e o compartilhamento do conhecimento.  

A Geração refere-se a todas as formas de criação do conhecimento, seja a 

partir da interação com o ambiente externo ou até mesmo por meio da interação 

interpessoal.  

Segundo Yamauchi (2003) é possível distinguir diversos níveis de interação 

social por meio dos quais o conhecimento é criado em uma organização. A questão 

toda está em saber integrar aspectos relevantes do conhecimento desenvolvido a 

partir destas interações.  

Como forma de apresentar uma melhor compreensão sobre a criação do 

conhecimento e o gerenciamento dessa criação, Nonaka e Takeuchi (1997) propõe 

um Modelo de Conversão de Conhecimento.  

Os autores afirmam que "a criação do conhecimento organizacional é um 

processo em espiral, que começa no nível individual e vai subindo, ampliando 

comunidades de interação que cruzam fronteiras entre seções, departamentos, 

divisões e organizações" (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Este processo em espiral 

está representado na figura 02 a seguir. 
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Figura 2 - Figura do Conhecimento 

 

FONTE: Nonaka & Takeuchi (1997). 

 

A Codificação, segundo Silva e Novaes (2004), tem como objetivo identificar e 

estruturar os conhecimentos. Finalmente, o Compartilhamento refere-se à 

transferência do conhecimento formal ou informal entre os membros da organização. 

 

3.5 Gestão do Conhecimento nas empresas 

 

Conforme Silva e Novaes (2004), o conhecimento, que no passado era um 

importante insumo para a empresa atingir seus objetivos estratégicos, passa a ser 

atualmente uma estratégia em si, protagonista e não meramente coadjuvante. 

Mingroni (2001) apud (SILVA; NOVAES, 2004) destacaram os seguintes marcos da 

gestão do conhecimento dentro da empresa até chegar a este estágio: 

− A empresa torna-se produtora de conhecimento;  

− Torna-se, também, educadora e formadora de competências individuais;  

− Constitui-se em produtora de conhecimento na concepção do produto;  

− Descobre a importância da contribuição de parcerias;  

− Resolve a questão da competência organizacional nas suas unidades;  

− Soluciona a área da gestão do conhecimento sob todos os aspectos, 

enquanto meio estratégico para atingir seus objetivos empresariais, apropriando-se 

do capital intelectual que desenvolveu, produziu e/ou adquiriu;  

− Redefine a sua competência essencial e passa a direcionar todo o seu 

sistema de gestão nesse sentido;  
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− Utiliza o conhecimento como estratégia para cumprir suas finalidades 

organizacionais.  

 

3.6  Ferramentas de Gestão do Conhecimento 

 

Para transformar dados em informações precisamos de ferramentas. Para 

Silva e Novaes (2004), o uso adequado dos sistemas de informação e das novas 

tecnologias para distribuir e compartilhar dados, informações e novos 

conhecimentos agiliza, instantaneamente, a transferência de competências, 

experiências, habilidades e decisões deliberadas em reuniões de coordenação de 

projetos gerando, assim, novos métodos, normas e procedimentos que agreguem 

valor ao processo de projeto.  

De acordo com Silva e Novaes (2004), as principais ferramentas utilizadas 

pelas organizações para a gestão do conhecimento são:  

− Bancos de dados corporativos integrados;  

− Acervo técnico (portal corporativo);  

− Biblioteca e rede; − Convenções;  

− Boletim periódico; Sistema de gestão da qualidade.  

Correio eletrônico, processos de decisão em grupo, produção conjunta de 

documentos, estruturação e recuperação de informações são também fatores 

imprescindíveis para a sustentação do conhecimento, além do comprometimento da 

alta direção, que precisa participar ativamente do processo.  

Há uma grande colaboração da informática para o desenvolvimento dos 

sistemas de informações no sentindo de possibilitar o acesso rápido às mesmas.  

Entretanto, segundo Costa (2005), a gestão do conhecimento não é apenas 

possível com a utilização de sistemas altamente informatizados, softwares 

sofisticados, redes de comunicação, Internet, Intranet etc., todas estas soluções 

servem de apoio à implementação da gestão do conhecimento.  

Deve-se tomar muito cuidado com o trato destas informações, de modo a não 

torná-las inaproveitáveis, tornando-se um amontoado de “dados” (caracteres 

descrevendo uma realidade) com pouca “informação” (dados úteis para a tomada de 

decisão) (CINTRA, 1998 apud SILVA; NOVAES, 2004).  

A geração de dados deve ser adequada a cada usuário, conforme sua 

necessidade de conhecimento. 
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3.7 Programa 5S  

 

O programa 5S é visto como um importante programa participativo e 

propulsor da qualidade. O programa oferece o conhecimento necessário a todos os 

participantes, para o desempenho e manutenção adequados de suas funções.  

Dessa forma, por ser um programa integrado, onde seus sensos agem 

interligados, o mesmo proporciona resultados surpreendentes em todos os aspectos, 

tanto na vida dos colaboradores quanto no ambiente organizacional. Para a melhoria 

da qualidade e produtividade, deve-se iniciar com a mudança de hábitos de todos os 

colaboradores quanto à organização, limpeza, asseio e ordem do local de trabalho.  

Dessa forma, o Programa 5Ss influencia positivamente a organização, as 

pessoas e o ambiente, potencializando a melhoria da qualidade. O programa muda o 

comportamento e as atitudes das pessoas através do envolvimento, engajamento e 

comprometimento que surgem com a implantação e manutenção dessas ações 

(GODOY et al 2001).  

Segundo Silva et al (2001), o Programa 5Ss tem como objetivo básico a 

melhoria do ambiente de trabalho, nos sentidos físico (layout da organização) e 

mental (mudança de paradigmas das pessoas).  

O programa proporciona adequar, da melhor maneira possível, e de forma 

organizada, o espaço físico da empresa, otimizando espaços, melhorando o 

ambiente e evitando desperdícios.  

Além disso, auxilia na parte psicológica das pessoas, as quais se tornam mais 

comprometidas com o processo e com a empresa, deixando de lado velhos 

paradigmas.  

Para Falconi o programa 5s é: 

 

Tabela 1 - Definição do programa 5S. 

5s  PRODUÇÃO  ADMINISTRAÇÃO  

SEIRI  

(arrumação)  

”Identificação dos equipamentos, 
ferramentas e materiais 
necessários e desnecessários 
nas oficinas e pontos de trabalho  

Identificação de dados e 
informações necessárias e 
desnecessárias para decisões.  
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SEITON  

(ordenação)  

Determinação do local especifico 
ou layout para os equipamentos 
serem localizados e utilizados a 
qualquer momento.  

Determinação do local de arquivo 
para pesquisa e utilização de 
dados a qualquer momento.  

Deve-se estabelecer um prazo de 
5 minutos para localizar um dado.  

SEISOH  

(limpeza)  

Eliminação de pó, sujeira e 
objetos desnecessários e 
manutenção da limpeza nos 
postos de trabalho.  

Sempre atualização e renovação 
de dados para ter decisões 
corretas.  

SEIKETSU  

(asseio)  

Ações consistentes e repetitivas 
visando à arrumação, ordenação 
e limpeza e ainda manutenção de 
boas condições sanitárias e sem 
qualquer poluição.  

Estabelecimento, preparação e 
implementação de informações e 
dados de fácil entendimento que 
serão muito úteis e praticas para 
decisões.  

SHITSUKE  

(autodisciplina)  

Hábito para cumprimento de 
regras e procedimentos 
especificados pelo cliente.  

Habito para cumprimento dos 
procedimentos determinados pela 
empresa.”  

FONTE: Adaptado de Falconi (2004) 

 

Nos dias atuais o cliente não busca apenas o menor preço, e sim uma 

prestação de serviços ou produto de qualidade com certificação, que consiga 

atender todas as normas relacionadas a ele e ainda que a empresa prestadora do 

serviço tenha credibilidade no mercado.  

Então para atender a essas novas exigências, várias empresas buscam rever 

suas políticas de produção e a forma como ela é vista no mercado. Sendo assim há 

uma grande procura das empresas por programas que revitalizem sua gestão 

interna, buscando melhor satisfazer os clientes e superar em preço e qualidade os 

produtos e serviços oferecidos pela concorrência.  

Desta forma, os clientes e investidores têm uma garantia maior quanto à 

qualidade do produto no qual estão investindo, ou seja, o que o seu capital está 

investindo na agregação de valor do produto. 

O programa 5s é um sistema que estimula, transforma, organiza as 

organizações e as pessoas que dela fazem parte. O programa 5s, nas organizações 

tem como objetivo aperfeiçoar o espaço de trabalho e conceber um ambiente de 

qualidade.  

Assim, o ambiente fica organizado e limpo para qualquer modificação que 

ocorra tenha como princípio melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho, com 

melhores condições para os colaboradores. A meta principal do programa 5s é 
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qualidade, segurança a satisfação do cliente e do colaborador, bem como a 

economia de materiais (VANTI, 1999). 

Para auxiliar e padronizar os procedimentos para o alcance da qualidade nas 

empresas foi criado em 1987 a ISO (Internacional Organization for Standardization) 

9000, uma norma internacional voltada as diretrizes da qualidade.  

No Brasil, o Governo Federal criou na década de 90 o PBQP-H (Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat), um programa de qualidade 

voltado para à construção civil. 

A padronização é a técnica utilizada com o objetivo de reduzir variações nos 

processos de trabalho sem prejudicar sua flexibilidade. Engloba todo o processo 

produtivo, desde a definição dos produtos, as técnicas empregadas, o sistema de 

qualidade utilizado, buscando a maneira mais simples, com o menor custo e com a 

menor variação possível (MYRRHA, 2004).  

Face a isto, o programa 5s teve origem na década de 50 no Japão após a 

segunda guerra mundial, com intuito de reorganizar o país, ele foi criado pelo centro 

de educação para qualidade, com a liderança de Kaoru Ishikawa (LAES; HAES, 

2006). 

De acordo com Falconi (p.197, 2004), o 5S visa mudar a maneira de pensar 

das pessoas na direção de um melhor comportamento para toda vida?. Partindo 

desta filosofia compreende-se que os 5Ss não são apenas uma ferramenta de 

trabalho podem ser considerados uma filosofia de vida, um valor cultural.  

O programa 5S, é considerado o passo inicial para a implantação de 

programas de qualidade. A nomenclatura 5S significa os cinco sensos que são 

abordados. (Campos, 1992). 

Para um gerenciamento efetivo e total da qualidade primeiramente é 

necessário organizar as atividades, conscientizar funcionários e direção com o 

auxílio de programas da qualidade.  

Um dos programas muito utilizado pelas empresas é o programa 5S que 

segundo Silva apud Veloso e Soares (2013) é baseado em sua própria elaboração o 

programa 5S visa combater eventuais perdas e desperdícios nas empresas e 

indústrias e educar os colaboradores envolvidos diretamente com as atividades para 

aprimorar e manter o sistema de qualidade. 

A inserção de programas e métodos de qualidade passou a ser a estratégia 

de muitas empresas na busca de um diferencial nos processos. A administração de 
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processos é vista não apenas como fundamental para ganhar vantagem competitiva, 

mas principalmente como método conveniente para manter o controle (PEIXOTO et 

al, 2010). 

Em busca da melhoria da qualidade surgiram muitos conceitos, filosofias e 

ferramentas para o aperfeiçoamento das técnicas. O 5S é uma das ferramentas 

usadas para atingir o nível o nível desejado de qualidade (BARROS; BONAFINI, 

2015). 

A competitividade, a exigência cada vez maior dos clientes, a velocidade e a 

quantidade de informações, a necessidade de sobrevivência das empresas em um 

mercado globalizado, exigem, cada vez mais, uma constante inovação e uma 

melhoria contínua e consistente da qualidade dos serviços, privados e públicos, 

produtos e processos.  

Grande parte dos problemas de qualidade decorre de deficiências dos 

métodos usados para planejar a qualidade. Para reduzir tais deficiências devemos 

adotar métodos para revisar o conceito e especificações dos produtos e desenvolver 

o domínio do processo.  

Para OLIVEIRA (2000), a “Gestão pela Qualidade Total” ou simplesmente 

GQT é um sistema de gestão que utiliza diversos métodos e técnicas, com o objetivo 

de assegurar a satisfação dos clientes, acionistas empregados e vizinhos e garantir 

com isso a sobrevivência e a prosperidade da organização.  

A GQT é centrada nas pessoas e tem como um dos seus princípios 

fundamentais o desenvolvimento de todos os empregados da empresa, para que 

eles possam contribuir de maneira efetiva para a melhoria constante da organização.  

Uma das ferramentas para a Qualidade é o Programa “5S”, que propõe cinco 

iniciativas ou cinco ações que visam transformar o ambiente de trabalho e familiar. 

Questiona nossa situação enquanto cidadãos, enquanto membros ativos de uma 

sociedade organizada e democrática, onde cada indivíduo tem direitos e obrigações. 

Praticar o 5S é praticar o “bom hábito” ou o “bom senso”. Apesar da simplicidade 

dos conceitos e da facilidade de aplicação na prática, a sua implantação efetiva não 

constitui uma tarefa simples. 

Historicamente pode-se perceber que vários esforços ainda estão sendo 

envidados, no sentido de permitir a construção de uma melhor definição para 

caracterizar a amplitude da função qualidade. Entretanto, essa multiplicidade 

conceitual tem colaborado sobremaneira para o aprimoramento contínuo do tema 
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em questão. Neste sentido, várias contribuições assumem papel preponderante, 

dentre as quais se pode destacar a visão de Ferreira apud Farias Filho (2000) para o 

qual qualidade é: 

No entanto para Juran a palavra tem dois significados principais:(1) as 

características de produto que respondem às necessidades dos clientes e (2) 

ausência de deficiências. Um termo genérico para cobrir os dois significados é 

"adequação ao uso". [Grifo nosso].  

Já para Albrecht apud Farias Filho (2000) qualidade pode ser entendida 

como:”[...] uma medida da extensão até a qual uma coisa ou experiência satisfaz 

uma necessidade, resolve um problema ou adiciona valor para alguém”.  

Para Deming (2003), a qualidade é definida de acordo com as exigências e 

necessidades dos consumidores. Como estas sempre mudam, as especificações de 

qualidade devem sempre ser alteradas.  

E para Feigenbaum (1994) seria “O conjunto de todas as características de 

um produto, desde o Marketing até a Assistência Técnica, que determina o grau de 

satisfação do cliente”.  

Segundo a NBR ISO 8402, qualidade é representada pela “totalidade de 

características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as 

necessidades explícitas e implícitas”.  

Segundo Montgomery et. al (2003), a qualidade pode ser determinada por 

meio da interação. A qualidade do projeto seria dada nos diferentes graus ou níveis 

de desempenho, de confiabilidade, de serviço e de função que são resultados de 

decisões deliberadas de engenharia e gerência.  

Já a qualidade de conformidade na redução sistemática de variabilidade e a 

eliminação de defeitos até que cada unidade produzida seja idêntica e livre de 

defeito. 

Um serviço ou produto de qualidade é aquele que atende ao cliente. A não 

conformidade do serviço ou do bem é expresso quando o cliente não fica satisfeito 

ou é atendido parcialmente.  

Cabe ao servidor/fornecedor/comerciante adequar o produto ao cliente. Tem-

se conhecimento que um cliente satisfeito divulga essa sua satisfação para até cinco 

(5) pessoas.  
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Já um cliente insatisfeito comenta essa sua insatisfação com até vinte (20) 

conhecidos! Outro dado para se preocupar é de que o custo de ser conquistar um 

cliente é cinco (5) vezes maior que o de mantê-lo.  

A qualidade dentro de uma organização pode ser percebida sob dois 

enfoques: - Volume de vendas / receita adequada / poucas reclamações: produto / 

serviço com qualidade, satisfação do cliente; ou - Custo alto na empresa / recursos 

sempre insuficientes / baixa produtividade:  

Custo da qualidade, (custo do) desperdício, queda do lucro e insatisfação dos 

clientes. De acordo com CAMPOS (1992) um produto ou serviço de qualidade é 

aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma 

segura e no tempo certo às necessidades do cliente. Tem-se um produto com 

qualidade quando o seu custo for o menor possível, o volume de vendas for o 

máximo e o cliente estiver satisfeito. Sintetizando, pode-se entender como 

Qualidade a adequação do bem (produto ou serviço) ao cliente.  

Para Philip B. Crosby, que em 1961 cunhou a expressão ZERO DEFEITO 

(ZD), o custo da qualidade ou da má qualidade, é o custo da não conformidade 

(retrabalho, atendimento a reclamações, erros, tempo ocioso...).  

Os sistemas contábeis convencionais não estão adequados a apurar esses 

custos. Sequer sabem quais são as rubricas desses custos de não conformidade. A 

redução dos custos, devida a uma maior atenção às oportunidades da melhoria da 

qualidade, identificadas pelos colaboradores / gerentes, permitirá que os clientes, os 

acionistas, os próprios colaboradores e, por que não, a sociedade, fiquem 

satisfeitos.  

O lucro não será somente no aspecto financeiro, será, também, no 

favorecimento da criação de um clima organizacional propenso à motivação das 

pessoas já que retrabalho, atender reclamações, entre outras atividades 

desgastantes, serão coisas do passado. 

 

3.8  Programa 5S na construção civil 

 

O programa 5S é uma ferramenta utilizada para organizar o ambiente onde 

ele é implantado, baseado sempre na ideia dos 5 sensos: senso de utilidade, senso 

de organização, senso de limpeza, senso de segurança e senso de autodisciplina. 
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O 5S foi introduzido no Japão por KAORU ISHIKAWA na década de 50, 

destinado a combater as causas das perdas, desperdícios e a desorganização nas 

entidades japonesas, nos anos que se seguiram ao fim da segunda grande guerra, 

posteriormente, sua prática se estendeu a empresas com a percepção da 

possibilidade de mudança e conscientização das pessoas em relação aos seguintes 

aspectos do trabalho: ambiente, significado e suas relações com ele. 

Dessa forma, o Programa 5S tornou-se uma base para iniciação dos 

processos de gestão da qualidade.  

O programa objetiva a educação, treinamento  e  busca  a  qualidade, através 

de constante aperfeiçoamento dos detalhes que compõem a rotina diária de 

trabalho. Os efeitos dos 5S’s são tão abrangentes que se tornam uma prática 

fundamental para a obtenção e consolidação do processo educacional de qualquer 

atividade. 

Os conceitos fundamentais do programa devem ser entendidos, incorporados 

e praticados por todos os níveis hierárquicos, dos empregados à gerência, visando, 

entre outras metas, evitar desperdícios e garantir um ambiente de trabalho cada vez 

mais saudável (OSADA, 1992). 

Ele traz ao canteiro benefícios concretos, pois os resultados são fácil e 

rapidamente observados. Além disso, os conceitos aplicados são muito simples, o 

programa é participativo, ou seja, promove o envolvimento de todas as equipes 

produtivas da obra.  

O programa se propõe a melhorar a organização e a limpeza das obras, ao 

mesmo tempo provoca a mudança de comportamento dos profissionais com relação 

à cultura do desperdício (COSTA & ROSA, 1999).  

O 5S, em relação ao significado das palavras que o nomearam, pode se dizer 

que não existe em português uma tradução que possa preservar seu nome de 

origem (seiri, seiton, seisou, seiketsu e shitsuke), mas para manter o seu significado 

inicial foi considerada a tradução dos 5 sensos.  

A facilidade proposta pelo programa na sua implantação faz com que ele seja 

uma ferramenta bastante difundida em escritórios, fábricas, estabelecimentos 

comerciais, locais públicos, e no caso do estudo deste trabalho, o canteiro de obras, 

onde o programa se propõe, com a ajuda dos 5 sensos, deixar o ambiente livre de 

materiais inúteis, organizado, limpo e seguro.    
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 SENSO DE UTILIDADE  

Segundo Gonzales (2009), possuir senso de utilidade é identificar materiais, 

equipamentos, ferramentas, utensílios, informações e dados necessários para 

posterior destinação ou descarte daquilo considerado desnecessário ao exercício 

das atividades. 

 SENSO DE ORGANIZAÇÃO  

Gonzales (2009) propôs que possuir senso de organização é saber definir 

locais apropriados e critérios para se estocar, guardar ou dispor materiais, 

equipamentos, ferramentas, objetos de escritório, utensílios e dados, de modo a 

facilitar o seu uso, o seu manuseio e a procura de qualquer item ou informação.  

 SENSO DE LIMPEZA  

Esse item se baseia na limpeza e investigação minuciosa do local de trabalho, 

em busca de rotinas que geram sujeira ou imperfeições. Qualquer elemento que 

possa causar algum distúrbio e desconforto (como mau cheiro, falhas na iluminação 

ou ruídos). Gonzales (2009) afirma que limpar um ambiente de trabalho é primordial; 

contudo, mais importante é não sujar o ambiente onde se está. Entende-se que 

identificar as causas e a origem da sujeira e, em seguida, bloqueá-las é vital para o 

processo.  

 SENSO DE SEGURANÇA   

De acordo com Gonzales (2009), o senso de segurança permite-nos criar 

condições favoráveis à saúde física e mental, garantir um ambiente não agressivo e 

livre de poluentes, manter em boas condições sanitárias as áreas comuns, zelar pela 

higiene pessoal e cuidar para que informações e comunicados sejam claros, de fácil 

leitura e de boa compreensão.  

 SENSO DE AUTODISCIPLINA  

O quinto e último processo do programa 5S estando em execução, quer dizer 

que o programa está em andamento perfeito. A disciplina, que pode ser considerada 

a chave do programa, existe quando cada um exerce seu papel para a melhoria do 

ambiente de trabalho, do desempenho e da saúde pessoal, sem que ninguém o 

cobre por isso. 

Conforme Gonzales (2009), é um passo requintado, ficando estabelecida a 

necessidade de os funcionários estarem comprometidos com o cumprimento 
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rigoroso dos padrões éticos e morais e com a melhoria continua nos níveis pessoal e 

organizacional da empresa. 

O 5S é a base para aplicação de sistemas de qualidade. Requisito este 

indispensável para que as empresas se mantenham competitivas no mercado e 

consigam atender às exigências do comprador. 

Hoje em dia, o cliente não busca apenas o menor preço, mas sim um produto 

de qualidade que seja certificado, que atenda a todas as normas relacionadas a ele 

e ainda que a empresa prestadora do serviço tenha credibilidade no mercado. 

Para atender a essas novas exigências, muitas empresas necessitaram rever 

sua política de produção e a forma como ela é vista no mercado. É por esse motivo 

que atualmente há uma crescente procura pelas empresas por programas que 

revitalizem sua gestão interna, buscando melhor satisfazer os clientes e superar em 

preço e qualidade os produtos e serviços oferecidos pela concorrência.  

Desta forma, os clientes e investidores têm uma garantia maior quanto à 

qualidade do produto no qual estão investindo, ou seja, o que o seu capital está 

investindo na agregação de valor do produto. 

Para auxiliar e padronizar os procedimentos para o alcance da qualidade nas 

empresas, foi criado em 1987 a ISO (Internacional Organization for Standardization) 

9000, uma norma internacional voltada as diretrizes da qualidade. 

No Brasil, o Governo Federal criou na década de 90 o PBQP-H (Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat), um programa de qualidade 

voltado para à construção civil. 

Apesar dos programas de qualidade serem algo recente, o Programa dos 

Cinco Sensos surgiu bem antes, na década de 50, no Japão, logo após a II Guerra 

Mundial. Ele foi criado para transformar o ambiente de trabalho e obter melhorias na 

estrutura de produção das fábricas. 

O primeiro passo para a implantação de um programa de qualidade é 

organizar e conscientizar as pessoas quanto à necessidade de sua participação. É 

diante desse cenário que se têm as ferramentas 5S como uma solução rápida e 

eficaz para preparar e organizar a empresa que queira implantar um sistema de 

qualidade. 

O objetivo principal do Programa 5S é organizar o ambiente de trabalho e 

conscientizar os envolvidos para que se obtenha mais produtividade e otimização 
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dos recursos, evitando desperdícios, diminuição dos custos e melhoria na qualidade 

dos produtos e serviços. 

A partir da observação de algumas obras em execução na cidade de 

Florianópolis, as quais a autora teve a oportunidade de visitar durante o curso de 

graduação em Engenharia Civil, percebeu-se uma dificuldade em organizar (ou 

manter organizado) a “fábrica” da construção civil, que é o canteiro de obras. 

Foi então despertado o interesse pelo assunto e o desejo de se desenvolver 

um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com enfoque na organização e limpeza 

do canteiro, que tem seus objetivos apresentados a seguir: 

Os programas de qualidade são uma nova forma de gestão das empresas 

que buscam transformar o ambiente de trabalho. Com eles, é possível desenvolver 

nas pessoas o desejo de crescimento pessoal e profissional, além da capacidade 

criativa de cada uma.  

Essa mudança de comportamento se realiza na medida em que as 

necessidades pessoais de desenvolvimento se tornam significativas no seu espaço 

de trabalho e isso se reflete positivamente na instituição (DIOGO, 2013).  

Um dos programas de qualidade mais utilizados no mundo são as normas da 

família ISO (International Organization for Standardization) 9000. O International 

Organization for Standardization (ISO) é um instituto sediado em Genebra que forma 

uma organização não governamental composta de 110 países.  

Esses países se reuniram para definir uma padronização de sistemas de 

qualidade em todo o mundo, sendo a mais conhecida delas a ISO 9001, que cria um 

modelo de garantia de qualidade no desenvolvimento das atividades diárias de uma 

empresa (ARAÚJO, 1997).  

A ISO 9001 pode ser incorporada a qualquer tipo de empresa, seja ela grande 

ou pequena, que deseje alcançar o sucesso em melhorias na qualidade dos 

produtos e serviços levando à satisfação do cliente e consequentemente trazendo 

credibilidade à empresa (ISO, 2013).  

No Brasil, existe o PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade do Habitat), criado em 1991 pelo Governo Federal com o intuito de 

trazer para o país os novos conceitos de qualidade e modernização do setor da 

construção civil.  

O programa apresenta padrões de qualidade a serem seguidos como uma 

forma de exigir das empresas de construção melhorias na qualidade da habitação 
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brasileira. Para avaliar a conformidade dos sistemas de gestão das empresas, foi 

criado o SiAC (Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e 

Obras da Construção Civil), que avalia em níveis A, B, C e D segundo as 

características específicas de cada empresa.  

Obter o certificado de qualidade PBQP-H ou ISO 9001 é de suma importância 

para as empresas que desejam se manter ativas no mercado brasileiro, visto que 

isso se tornou um pré-requisito exigido pela maioria dos programas de financiamento 

(INSTITUTION, 2013).  

De acordo com a ABNT (2013), a implantação de um sistema de qualidade, 

além dos benefícios para gestão interna da organização, representa a preocupação 

da empresa com a satisfação do cliente pela melhoria contínua de seus produtos e 

serviços.  

O certificado da empresa em um sistema de qualidade traz visibilidade e 

credibilidade para ela, possibilitando o reconhecimento de seus produtos no 

mercado - o que pode proporcionar o ganho de novos investidores e a oportunidade 

de novos negócios para a empresa. 

Segundo Campos (2009), o 5S surgiu no Japão logo após a derrota na 

Segunda Guerra Mundial, quando o país se encontrava com a economia arrasada e 

necessitava lançar no mercado produtos capazes de concorrer em preço e 

qualidade com os Estados Unidos e a Europa.  

Contudo, o 5S só se espalhou pelo mundo no início da década de 70, pela 

fama que adquiriu de fácil e eficiente aplicabilidade para as empresas que desejam 

iniciar um processo de revitalização em seus métodos de trabalho (JESUS, 2003).  

Conforme Campos (2009), não existe ao certo um nome responsável pela 

criação do Sistema 5S. Alguns autores citam o engenheiro químico japonês Dr. 

Kaoru Ishikawa como o principal pregador dos conceitos de qualidade no país, 

responsável pela criação do CCQ (Círculo de Controle da Qualidade), cujo princípio 

era popularizar os conceitos de estatística aplicada à qualidade, com grupos de 

trabalhos compostos por funcionários de níveis operacionais.  

Porém, não existe nenhuma citação nos seus próprios livros sobre esta 

suposta referência. 

O que se sabe é que o Programa 5S ajudou o Japão a se tornar uma potência 

mundial e até hoje o país é visto como símbolo de organização gerencial por seu 

alto ganho de produtividade (CAMPOS, 2009).  
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Para Ribeiro (2004), apesar do 5S ser reconhecido mundialmente como 

originário do Japão, suas práticas estão presentes em qualquer população, nação, 

sociedade, família ou pessoa que pratique bons hábitos, que zele pela higiene, 

segurança, bem-estar, sensatez e respeito ao próximo. 

“O 5S é uma técnica japonesa, um estilo de vida, um jeito especial de viver” 

(ARAÚJO, 1997, p. 98). 

Para Ribeiro (2004), o 5S pode ser implantado como um plano estratégico 

que, ao longo do tempo, passa a ser incorporado na rotina, contribuindo para a 

conquista da qualidade total. Naves (2013) cita que o objetivo do 5S é contribuir para 

uma gestão mais democrática, na qual a participação e o envolvimento de todos 

criam um bem-estar no ambiente de trabalho, proporcionando uma melhoria na 

qualidade dos serviços e facilitando a implantação de outros programas dentro da 

empresa.  

Para Ziareski (2011), o Programa 5S oferece ferramentas para desenvolver 

uma cultura organizacional dentro das empresas abrangendo todos os setores de 

forma simples, eficaz e de baixo custo. Segundo Campos (1992), um Programa 5S 

promove uma mudança no comportamento das pessoas para toda a vida.  

Não é apenas um evento organizacional da empresa, mas sim uma nova 

maneira de gestão de pessoas para atingir ganhos efetivos de produtividade. Jesus 

(2003) cita como benefícios da prática 5S os seguintes itens: 

 Para as empresas:  

- Ambiente de trabalho mais seguro e saudável;  

- Incentiva a participação de todos;  

- Evita desperdícios e retrabalhos;  

- Reduz custos;  

- Melhora a qualidade e a produtividade;  

- Elimina o desnecessário;  

- Facilita o manuseio, guarda etc.;  

- Mais competitividade no mercado de trabalho.  

 Para os colaboradores:  

- Melhora a qualidade de vida;  

- Crescimento profissional e pessoal;  

- Estimula o trabalho em equipe;  

- Aumenta o comprometimento com resultados;  
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- É fonte de conhecimento e oportunidades.  

Segundo Ribeiro (2004), o 5S está longe de ser a solução para todos os 

problemas de uma empresa, porém se trata de um processo simples com resultados 

imediatos e duradouros para o homem, empresa, clientes e meio ambiente.  

Para Gonzalez (2009), quando bem aplicado, os Cincos Sensos podem ser 

considerados como uma excelente ferramenta para a mudança organizacional da 

empresa, além de ser base para a implantação de quaisquer programas de 

qualidade. 

Segundo Pasqualini (2008), é necessário esclarecer o que são e como devem 

ser conduzidos os Cinco Sensos para que se obtenha sucesso em sua implantação. 

Eles estão representados na figura 3, abaixo com as denominações do seu 

país de origem, o Japão, e suas respectivas traduções. 

Figura 3 - Os Cinco Sensos. 

 

FONTE: Pasqualini (2008) 

 

Uma alternativa que muitas organizações usam para evitar as palavras 

japonesas é o termo Senso. Exemplos: Senso de Utilização, Senso de Arrumação, 

Senso de Limpeza, Senso de Saúde e Senso de Autodisciplina (RIBEIRO, 2002).  

Gonzalez (2009) cita que normalmente se utiliza outro tipo de nomenclatura 

para facilitar a memorização e a compreensão do Programa. Para tal, o Programa 

5S recebe o nome de “Programa D-OLHO na Qualidade”, e os Sensos são referidos 



42 
 

da seguinte forma: D-OLHO no Descarte, D-OLHO na Organização, D-OLHO na 

Limpeza, D-OLHO na Higiene e Segurança e D-OLHO na Ordem Mantida.  

Segundo Warkentin (2010), é consenso da literatura em geral que a 

implantação do 5S é o primeiro passo a ser dado pelas empresas que desejam 

implantar qualquer tipo de inovação e melhoria. Não são poucos os casos de 

registro de sucesso na melhoria do ambiente de trabalho ou implantação de 

sistemas de gestão de qualidade após a adoção pela empresa das práticas 5S. 

Para Araújo (1997), os cinco sensos, mais do que nunca, devem ser 

incorporados à cultura e rotina da empresa, viabilizando a melhoria contínua. Senso 

de Utilidade Para Gonzalez (2009), possuir Senso de Utilização é separar materiais, 

equipamentos, ferramentas, utensílios, informações e dados para posterior descarte 

ou destinação daquilo considerado desnecessário à execução das atividades diárias. 

É importante lembrar que esse Senso não significa apenas jogar as coisas 

fora: devem-se distinguir os materiais e objetos que não são necessários e verificar 

a possibilidade de seu uso por parte de algum outro setor ou pessoas pela 

reciclagem, venda, doação, dentre outros.  

Além disso, é importante criar nas pessoas a consciência do descarte mental, 

ou seja, eliminar todos os pensamentos retrógados para dar lugar a uma nova rotina 

com hábito mais saudáveis (LEONEL, 2011).  

Gonzalez (2009) cita como principais vantagens do Senso de Utilização:  

- Eliminação do que é inútil.  

- Liberação de espaços, facilitando o fluxo e a organização.  

- Racionalização do uso de materiais, equipamentos e espaços dos depósitos 

e almoxarifados.  

- Diminuição de armários, arquivos, papéis e outros.  

- Redução de desperdícios.  

Dica: Eliminar tudo o que seja desnecessário. 

Senso de Organização Para Jesus (2003), o Senso de Organização consiste 

em manter o ambiente organizado, com a identificação e sinalização dos materiais e 

ambientes.  

É importante também definir um layout que torne o ambiente de trabalho 

seguro e que possibilite o acesso rápido aos materiais e postos de trabalho. 

“Ordenar é agrupar as coisas que são realmente necessárias, de acordo com sua 
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facilidade de acesso, levando em conta a frequência lógica já praticada, ou de fácil 

assimilação” (RIBEIRO, 1994, p. 17).  

Para Araújo (1997), trata-se de arrumar os materiais de acordo com a sua 

frequência de uso, ou seja, disponibilizar locais de armazenamento de materiais 

onde qualquer um possa identificá-los com facilidade.  

É importante criar uma padronização na hora de identificar os locais e 

materiais, criando assim uma comunicação rápida e fácil dentro do ambiente de 

trabalho. Essa padronização facilita a execução dos trabalhos e o controle da 

quantidade de materiais dentro da empresa.  

Vale ressaltar também que quando se fala em organização não se está 

referindo apenas à arrumação física do ambiente, mas também do planejamento dos 

trabalhos diários, pois organizar a sequência das tarefas que deverão ser realizadas 

durante o dia e separar o tempo necessário para a execução de cada uma são 

atividades essenciais para o aumento da produtividade pessoal e profissional 

(LEONEL, 2011). Gonzales (2009) cita como principais vantagens do Senso de 

Organização:  

- Controle de estoque e de documentos.  

- Utilização racional do espaço.  

- Rapidez e facilidade para encontrar objetos e informações, mediante 

identificação.  

- Localização correta das ferramentas.  

- Identificação do paradeiro dos materiais emprestados.  

- Menos frequência de furtos de ferramentas.  

- Diminuição do risco de acidentes.  

- Ambiente de trabalho mais confortável.  

- Redução do desperdício de tempo e de materiais.  

Dica: Um lugar para cada coisa em seu lugar. 

 

 Senso de Limpeza 

 

Ter Senso de Limpeza é tanto eliminar a sujeira ou objetos estranhos para 

manter limpo o ambiente quanto manter dados e informações atualizadas para 

garantir a correta tomada de decisões. Mais importante que limpar é não sujar, ou 
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seja, é preciso identificar a fonte de sujeira e suas causas para evitar a recorrência 

do problema (LAPA, 1998).  

Para Jesus (2008), esse senso consiste em limpar e manter limpos os postos 

de trabalho, agindo na causa fundamental de qualquer foco de sujeira, além de 

preservar as máquinas e equipamentos em bom estado de uso, evitando 

contaminações e situações que gerem poluição sonora, visual e ambiental. Ribeiro 

(2002) acredita que eliminar a sujeira e realizar a limpeza do ambiente é uma 

oportunidade para inspecionar e descobrir fontes de problemas dentro da 

organização.  

É recomendado que a limpeza seja feita pelo próprio operário que utiliza 

aquele posto de trabalho, sendo uma oportunidade de realizar o reconhecimento do 

ambiente identificando pontos possíveis de serem melhorados.  

Segundo Osada (2010), a limpeza pode ser uma ferramenta de auxílio para 

elevar a vida útil dos equipamentos, a qualidade, a segurança e o moral de todos os 

outros elementos envolvidos nos processos de produção. Por isso que eliminar 

totalmente a sujeira, os pequenos defeitos e os erros são pontos-chaves de 

inspeção do Programa 5S.  

Gonzalez (2009) cita como principais vantagens desse Senso:  

- Equipamentos de limpeza disponíveis e visíveis.  

- Limpeza permanente pelo próprio operário.  

- Separação do lixo por tipo e natureza do material para reciclagem.  

- Aumento do zelo dos funcionários pelos equipamentos.  

- Redução de acidentes, com equipamentos em melhor estado.  

- Mais motivação e disposição para o trabalho.  

- Valorização da imagem da empresa.  

- Conquista de mais clientes.  

Dica: Mais importante que limpar é não sujar.  

 

 Senso de Segurança  

 

“Ter Senso de Segurança é conservar a higiene, através da padronização de 

hábitos, normas e procedimentos” (RIBEIRO, 1994, p. 17). Para Lapa (1998), 

significa criar condições favoráveis à saúde física e mental.  
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Para isso, é preciso manter o ambiente de trabalho limpo, com boas 

condições sanitárias, frisar aos trabalhadores a importância de se manter bons 

hábitos higiênicos, por meio de informações e comunicados claros, para que possam 

ser compreendidos por todos.  

Compreende esse Senso também a postura ética no ambiente de trabalho, 

mantendo uma boa relação social entre as pessoas e acima de tudo cultivar um 

clima de respeito mútuo entre todos os níveis hierárquicos da organização. Gonzalez 

(2005) cita como principais vantagens do Senso de Segurança:  

- Preservar a saúde, reduzindo gastos com doenças e acidentes.  

- Reduzir riscos de contaminação.  

- Reforçar hábitos de higiene pessoal.  

- Reduzir ou evitar acidentes no trabalho.  

- Propiciar crescimento da autoestima e cuidados com a saúde.  

- Oferecer condições propícias à produtividade.  

Dica: Mantenha sempre os três primeiros Sensos em funcionamento, pois 

isso facilitará a aplicação do Senso de Segurança. 

Está relacionada a esse Senso também a legislação trabalhista, com relação 

à saúde e aos direitos dos colaboradores. É importante rastrear os riscos à saúde e 

segurança que cada setor pode apresentar a seus trabalhadores e com isso elaborar 

um plano de ação para prevenção de acidentes e doenças.  

Vale constar que a empresa é responsável pelo fornecimento das ferramentas 

necessárias para proteção dos operários durante as atividades diárias, como 

também providenciar o treinamento dos indivíduos para a correta utilização dos EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individual) (LEONEL, 2011).  

 

 Senso de Autodisciplina 

 

Segundo Lapa (1998), o Senso de Autodisciplina se manifesta no indivíduo 

quando ele passa a ter consciência dos seus deveres dentro da intuição, seguindo 

normas, regras, procedimentos e especificações necessários para o bom 

desempenho da execução de sua tarefa.  

Este hábito não trata de uma obediência cega e submissa, vai muito mais 

além: é o desenvolvimento de uma disciplina inteligente demonstrada no respeito a 

si próprio e ao próximo.  
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Ter Senso de Autodisciplina significa praticar o autocontrole, ter paciência, ser 

persistente na busca de melhorias, respeitando sempre o espaço e as vontades 

alheias.  

Osada (2010) cita que em geral disciplina significa treinamento e capacidade 

de fazer o que se deseja, ter a capacidade de fazer as coisas como deveriam ser. 

Para o autor, disciplina é um processo de repetição e prática.  

Jesus (2003) diz que a autodisciplina se desenvolve com as auditorias 

gerenciais como uma forma de criar um sistema de reconhecimento para estimular a 

participação de todos os colaboradores nas atividades do 5S.  

É importante também realizar reuniões motivacionais e campanhas para 

disseminar as práticas 5S como uma forma de manter o assunto sempre ativo no 

ambiente de trabalho.  

Aliado a isso, as auditorias devem identificar e corrigir não conformidades 

encontradas durante a aplicação dos Sensos anteriores, para que o programa 5S 

possa se desenvolver sem deixar para trás problemas mal resolvidos.  

Gonzalez (2009) cita como principais vantagens do senso de autodisciplina: 

- Cooperação entre os colegas. 

- Responsabilidades bem definidas.  

- Melhoria das relações humanas no trabalho.  

- Manutenção de padrões mais elevados de qualidade.  

- Melhoria da imagem da empresa.  

- Satisfação dos clientes.  

Dica: Pense sempre em melhoria contínua do processo, evitando assim o 

retrocesso.  

 

3.9 Cuidados na implantação dos 5S  

 

Segundo OSADA (2010), os conceitos e planos de ação do 5S parecem tão 

óbvios que muitas vezes as pessoas os encaram como uma espécie de talismã, 

contudo são aplicados quando se desejam atingir fins específicos e estes devem 

estar bem definidos antes da implementação do Programa.  

O autor destaca também que é impossível montar uma campanha do 5S com 

apenas uma ou duas pessoas. É preciso que toda a organização esteja envolvida e 
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comprometida, pois as atitudes a serem tomadas são simples, porém mais 

importante do que realizá-las, é dar continuidade ao processo.  

Para tal, é preciso determinação, persistência e cooperação de todos. Para 

Ribeiro (2002), a participação da alta direção é muito importante na liderança das 

atividades, demonstrando o comprometimento oficial da organização para conduzir o 

5S, pois, para o autor, não se deve implementar o 5S em um nível da organização 

se o nível imediatamente superior não tiver conhecimento sobre o assunto.  

Gonzalez (2009) acredita que o sucesso de um programa baseado nos 

conceitos do Programa 5S é principalmente a mão de obra, pois todo processo está 

centrado nas atividades que ela desenvolve, necessitando, portanto, apoio e 

conscientização por parte dela. Para o mesmo autor, a cultura pessoal é o maior 

obstáculo na hora de implantar um Programa 5S, seja a da alta gerência de uma 

empresa, seja a das pessoas hierarquicamente subordinadas.  

Essas disparidades culturais causam situações bastante conflitantes, 

decorrentes das necessidades impostas pelo Programa. Com isso, o autor considera 

indispensável a realização de treinamentos como uma forma de equiparar todos os 

funcionários e fazer com que eles trabalhem juntos em um único objetivo.  

Osada (2010) considera que a ação é o que realmente importa quando se 

deseja ter sucesso na implantação dos Cincos Sensos, pois somente ela gera 

resultados. Ele cita, ainda, que todas as partes do processo do 5S são importantes e 

que o Programa é a melhor forma para acabar com as perdas e aumentar a 

produtividade. 

 

3.10 Por que implantar o programa 5s? 

 

Segundo Gonzales (2009), a aplicação de um programa 5S é de grande 

importância para a organização, desde que toda a equipe participe ativamente de 

sua implementação. Podemos descrever algumas vantagens: 

 Cumprir os procedimentos e padrões éticos da instituição, sempre buscando a 

melhoria; 

 Reduzir os desperdícios, sejam eles: materiais, recursos humanos, recursos 

naturais, tempo e custo; 

 Aumentar a qualidade do produto ou serviço; 

 Aumentar a produtividade; 
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 Fornecer a base necessária para implementar outros programas de 

qualidade, como por exemplo: ISO 9001:2008, OHSAS 18001 e PBQP-H; 

 Facilitar a detecção de erros, objetos fora do lugar e outros problemas que 

precisam de atenção; 

 Prevenir acidentes de trabalho; 

 Melhorar o ambiente de trabalho; 

 Melhorar a qualidade de vida; 

 Melhorar o respeito entre os colaboradores; 

 Melhorar a motivação dos colaboradores; 

 Incentivar a criatividade; 

 Reduzir o custo e o retrabalho. 

 

3.11 Motivos de resistência ao programa 

 

O programa 5S caracteriza-se por ser de fácil entendimento. Porém, o mesmo 

não se pode dizer da sua implantação, pois promove mudanças comportamentais, 

nos hábitos e atitudes, pessoais. Essa afirmação reitera-se através de uma pesquisa 

realizada em 2000, pelo Sebrae, sobre Gestão pela Qualidade Total nas pequenas e 

médias empresas do terceiro setor, onde verificou-se que 72% dos programas 5Ss 

fracassaram (SEBRAE 2000).  

Em pesquisa realizada por Silva et al (2001), são descritos alguns dos 

motivos que conduzem ao fracasso do Programa 5Ss. Por exemplo: os funcionários, 

gradualmente, deixam de conversar, questionar sobre o tema; os avaliadores de 5Ss 

deixam de realizar algumas auditorias, o que faz com que o programa perca a 

credibilidade, ocorrendo falta de planejamento das ações para as etapas seguintes. 

Para Soares et al (2001), a impossibilidade de reunir todos os colaboradores, em 

muitas situações, é um entrave à condução do programa.  

Outro fator relevante, na dificuldade de implantação, consiste na difícil quebra 

de paradigmas organizacionais. Esses criados no decorrer da história da 

organização provocam uma resistência quanto às mudanças. Assim, o programa 

deve ser realimentado sistematicamente, com palestras, divulgação de resultados, 

treinamentos, entre outras formas. 

 O significado dos cinco sensos Os cinco sensos é a base para qualquer 

empresa que busque implantar um Programa de Qualidade Total. Os 5Ss têm um 
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importante efeito sobre a motivação para a qualidade, visto que seus resultados são 

rápidos e visíveis.  

O termo 5Ss é derivado de cinco palavras, em japonês, que tem por início a 

letra “S”. SEIRI (senso de utilização): é o primeiro passo a ser dado no Programa 

5Ss. Consiste  em selecionar e eliminar o que é desnecessário do local de trabalho. 

Para que este senso tenha êxito, é preciso definir claramente o que é, ou não, útil no 

local de trabalho, ou que se tenha previsão de uso em breve.  

Com este senso, os benefícios são vários, como: maior espaço no local de 

trabalho, segurança, facilidade de limpeza e manutenção, melhor controle de 

estoque, redução de custos, entre outros benefícios. SEITON (senso de ordenação): 

este define os locais apropriados e critérios para estocar, guardar ou dispor os 

materiais, ferramentas, equipamentos e utensílios.  

O importante, neste senso, diz respeito à organização pessoal, onde todos 

devem reservar um tempo para planejar o dia de trabalho, anotar compromissos na 

agenda e consultá-la sempre que preciso, e, também priorizar os mesmos por ordem 

de importância, para otimizar tempo. 

SEISO (senso de limpeza): busca eliminar a sujeira, ou objetos estranhos, 

para manter limpo o ambiente, bem como manter dados e informações atualizadas, 

garantindo, assim, a correta tomada de decisões. Este senso não é, apenas, o ato 

de limpar, mas o ato de não sujar.  

Nesse aspecto, poderão existir algumas resistências por questões culturais 

dos funcionários, dificultando a quebra de paradigmas. O senso de limpeza, 

implantado, resulta em: ambiente agradável e saudável; melhoria do relacionamento 

interpessoal e, por conseguinte, do trabalho em equipe e, ainda, melhor 

conservação de móveis, equipamentos e ferramentas, reduzindo os desperdícios.  

SEIKETSU (senso de asseio): apresenta suas respectivas particularidades 

como higiene, saúde e integridade. Ele cria condições favoráveis à saúde física e 

mental, mantendo o ambiente livre de agentes poluentes proporcionando uma 

melhor qualidade nas condições de trabalho. Este senso busca manter os três 

primeiros “Ss”, de forma contínua e padronizada.  

Este senso, ao abordar a saúde mental, enfoca o comportamento ético, de 

forma que as relações interpessoais criem um ambiente saudável, de respeito 

mútuo.   
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SHITSUKE (autodisciplina): caracterizado pela educação e o compromisso. 

Desenvolve o hábito de observar e seguir normas e procedimentos, como a atender 

às especificações. Este senso caracteriza-se pelo desenvolvimento mental, moral e 

físico, para a disciplina inteligente, que é o respeito a si próprio e aos outros.  

Disciplinar é praticar, para que as pessoas façam as coisas certas, 

naturalmente. É uma forma de criar bons hábitos. É um processo de repetição e 

prática.  Saliente-se que esses sensos movem a organização da posição atual para 

uma posição futura desejável, adotando mudanças de comportamento, e 

relacionamento interpessoal contribuindo com o desenvolvimento da empresa.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1 Percepção inicial 

 

A pesquisa foi realizada no deposito de uma empresa de materiais de 

construção na cidade de Jacobina-BA. O setor contemplado na pesquisa possui 04 

colaboradores. No primeiro dia foi identificado que se trata de um galpão utilizado 

para armazenar cerâmicas e porcelanatos sem controle de estoque e organização. 

Notou-se que o galpão estava com o acesso e o piso danificado e cheio de buracos, 

gerando poeiras e atrapalhando a locomoção dos colaboradores e máquinas, 

exemplo “Empilhadeira”, Conforme figura 4 e 5. 

 Figura 4 - Entrada do Portão 

 
Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

 

Figura 5 - Entrada do Galpão 

 
Fonte: Próprio autor, 2018. 
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Para verificar os problemas existentes e a viabilidade da implantação do 

programa 5S, foi realizada uma reunião com os colaboradores e o responsável pelo 

galpão. O intuito do encontro foi de realizar um levantamento real da situação do 

espaço e alocação dos materiais. Conforme as figuras 6 e 7, o galpão possuía vários 

problemas de organização de material e acesso, pontos discutidos visando a melhor 

forma para a implantação do programa de melhoria. 

 

Figura 6 - Espaço interno Obstruído 

 
Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

Figura 7 - Corredores de acesso obstruídos 

 
Fonte: Próprio autor, 2018.
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Na reunião realizada com os colaboradores e gestor, os mesmos não sabiam 

como e por onde começar a organizar seus espaços de trabalho. Por isso, visando 

facilitar o trabalho durante a discursão foram detalhados alguns pontos negativos 

como, por exemplo: 

 O acesso obstruído; 

 A falta de mão de obra; 

 Materiais espalhados pelos corredores de acesso; 

 Lixo espalhado por todo o ambiente, inclusive sobra de materiais que 

não são utilizados como: pedaços de fitas, restos de materiais 

quebrados, paletes de madeira, pedaços de papelões, baldes de óleo, 

conforme mostra a figura 8. 

Foi observado durante as visitas que não existe controle na compra de 

materiais. A compra de materiais é feita de forma exagerada e desordenada, o que 

justifica a necessidade de implantar sistema de controle de estoque. 

 

 Figura 8 - Lixos e materiais para descartes 

 
Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

 

Os problemas diagnosticados na reunião subsidiaram a realização de um 

planejamento e de ações de organização inicial de forma manual para que 

conseguíssemos implantar o programa de melhoria. Aliada a implantação do 

programa foi definido também o inicio da reforma do piso, que se encontrava 

bastante danificado. 
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O planejamento propôs inicialmente a organização dos espaços a fim de 

liberar os acessos e retiradas de materiais desnecessários para dar inicio a obra de 

reforma do piso. 

Foi dado treinamento aos colaboradores sobre a ferramenta 5S. O 

treinamento abordou os cinco pontos da ferramenta e estimulou os colaboradores a 

identificar o que poderia ser melhorado na empresa. 

Na mesma semana foi marcado o dia “D”, dia da grande limpeza. Neste dia, 

todos os colaboradores se reuniram para colocar em prática o que foi planejado.  

Após este primeiro momento, já era possível observar a quantidade de materiais que 

seriam descartados e quais seriam os itens realmente úteis para a empresa.  

Foi sugerido aos colaborares que fizessem uma primeira arrumação de uma 

das áreas a fim de liberar espaço para iniciar a obra de recuperação do piso 

danificado. O intuito era de conseguir espaço para organizar os itens, retirando os 

lixos, pisos e paletes quebrados, fazendo o seu devido descarte de forma 

responsável.  

Conforme a figura 9, podemos visualizar os primeiros resultados do dia “D”. 

 

 Figura 9 - Organizando de forma manual 

 
Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

 

Para realizar a arrumação utilizou-se a seguinte classificação: “Útil” o que 

realmente será utilizado, “Duvidoso”, será analisado se tem alguma utilização ou 

será descartável, “Lixo” o que deverá ser descartado de forma responsável. 
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Os materiais classificados como Útil e Lixo já tinham destino certo. Entretanto, 

para os duvidosos foi determinado um local no qual ficariam por uma semana, e 

após esse período, se ninguém os utilizasse, iriam ser descartados.  

A figura 10 mostra a organização do material separado. 

 

 Figura 10 - Retirado de lixos e materiais de descartes 

 
Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

 
 

O senso de ordenação (2º S) foi realizado tendo como foco principal liberar 

espaços para realocar os pisos e porcelanatos de forma ordenada e organizada e 

com controle e já utilizando a empilhadeira.  

Também se focou no layout do galpão para melhorar o fluxo de acesso de 

entrada e saída de materiais para melhor implantação da ferramenta 5S, conforme 

figuras 11 e 12. 
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 Figura 11 - Utilizando a empilhadeira na organização 

 
Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

 

Figura 12 - Separando itens bons dos danificados 

 
Fonte: Próprio autor, 2018.
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Passando uma semana, fizemos um questionário tipo Pesquisa de Clima para 

sabermos um pouco mais sobre os colaboradores e se conheciam alguma 

ferramenta da qualidade, conforme anexo (ANEXO I). 

O objetivo desse questionário era analisar o perfil dos funcionários da 

empresa que trabalhavam no galpão em estudo para que, assim, o treinamento 

pudesse ser montado de forma segura e segundo o nível de escolaridade e grau de 

aprendizagem dos colaboradores.  

O fato de não haver nenhum representante da empresa durante a realização 

do questionário deixou-os bastante à vontade para expor suas opiniões e 

reivindicações, principalmente sobre os EPIs, que eles julgavam já estarem bastante 

sujos velhos e que muitas vezes alguns não eram disponibilizados pela empresa de 

forma imediata. 

Foi questionada a opinião dos operários sobre o ambiente de trabalho em 

relação à organização, limpeza e segurança, dando liberdade para que sugerissem 

melhorias. Ao analisar os questionários conseguimos identificar as deficiências na 

questão de conhecimentos específicos de funções e descontentamento nas 

atividades diante de tanta desorganização, a falta de treinamentos e orientações 

contribuem muito para a desordem do processo, ferramentas de organização e 

qualidade. 

O questionário serviu também para se familiarizar um pouco mais com os 

colaboradores, aproveitando a oportunidade para contar a eles um pouco do que 

seria realizado no galpão, analisando as suas reações ao trabalho proposto. A 

mudança no layout contribuiu também para a diminuição da necessidade de 

locomoção interna e ganho no espaço físico. Outro resultado bastante significativo 

foi a melhoria considerável do clima organizacional do galpão, em que todos os 

colaboradores trabalhavam como uma equipe. 

A visão dos colaboradores da empresa mudou radicalmente com o ganho de 

disciplina nas atividades do dia a dia. Antes não tinha organização e qualidade no 

ambiente de trabalho, pouco espaço e sem perspectiva de melhoria. Com o 5S 

implantado o ambiente de trabalho, a rotina, o clima organizacional agora é outro. 

Um exemplo dos benefícios está na colocação de um dos colaboradores que 

afirmou: Pudemos ter uma visão geral da importância que os 5S podem ter em 

nossas vidas. Aprendemos a forma de implantação, manutenção e enxergar os 

resultados, e ainda constatar que os benefícios adquiridos com o sistema são 
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inúmeros, desde economia de espaço, saúde e satisfação nas atividades exercidas, 

sem falar da economia financeira e redução de desperdícios entre outros fatores que 

a empresa deixará de ter.” 

Os colaboradores demonstraram-se bastante interesse pelo tema e 

entusiasmados com os possíveis resultados que o Programa 5S poderia trazer para 

o galpão. 

Dentre os problemas identificados, destacam-se: absenteísmo, rotatividade 

elevada, falta de identificação de materiais, indiferença aos objetivos da empresa, 

insatisfação generalizada, falta de cooperação e desinteresse com os colegas, e 

desqualificação e a falta de interesse no aprimoramento profissional. Não foi 

identificado o desinteresse dos colaboradores em participar do programa, uma vez 

que seu objetivo dentro do galpão corresponde apenas em garantir um melhor 

ambiente de trabalho e de qualidade. 
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5. CONCLUSÃO 

O programa 5S teve uma influência direta no galpão, deixando-o com um 

aspecto mais organizado e limpo. Foi observado que para o bom andamento do 

programa é essencial que os colaboradores estejam motivados para as mudanças, 

uma vez que elas não ocorrem de uma hora para outra e, para isso, a empresa tem 

que deixar claro a todos, quais são os objetivos com relação ao programa. É muito 

importante que a comunicação entre eles seja eficiente, pois é por meio das 

informações sobre o andamento do programa e também pela abertura de espaços 

para que todos possam participar e expor suas ideias, sem importar o nível de 

cultura, escolaridade e educação, que aparecerão a colaboração e as mudanças 

verdadeiras no processo de organização.  

Houve a participação de todos os colaboradores em realmente por em prática 

os sensos do Programa 5S, mostrando de forma clara e direta os pontos favoráveis 

e desfavoráveis da sua função e do ambiente de trabalho, assim como, fazendo 

comentários às iniciativas de melhorias introduzidas pelo programa.  

Com a implantação do programa através das mudanças observadas nos 

hábitos dos colaboradores, verificou-se uma mudança cultural, atingindo desde o 

departamento administrativo os colaboradores responsáveis pelo galpão. 

Demonstrando uma crescente valorização ao aprendizado e ao desenvolvimento 

humano, tal mudança aponta para uma postura organizacional de maior respeito às 

necessidades humanas, assim como proporcionar o desenvolvimento de 

competências e habilidades técnicas dos colaboradores, tornando-os mais criativos, 

fazendo assim, tanto a empresa como os colaboradores colherem os benefícios do 

programa 5S. 

Com todos os dados levantados foi possível passar todas as orientações e 

instruções necessárias de como se realizar a implantação do programa 5S e 

organizar de forma correta o galpão, podemos dizer que foi essencial o treinamento 

e o dia ¨D¨ pois serviu para incentivar todos os colaboradores envolvidos 

conseguindo assim atingir todos os objetivos esperados. O ganho de eficiência 

operacional é indiscutível pela melhora ao acesso dos materiais, diminuição da 

chance de erros de se achar um item pela desorganização do ambiente, e aumento 

do prazer no trabalho por parte dos colaboradores.  

A qualidade aumentou principalmente pelos ganhos com a limpeza do 

ambiente de trabalho, e armazenagem correta das matérias. E finalizando, agora os 
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colaboradores estão inseridos em um programa que possui padrões, ferramentas de 

manutenção, auditorias, enfim, estão se habituando a uma metodologia que está 

preparando todos para outros sistemas de gestão da qualidade que ainda irão por 

vir. Assim os resultados comprovam os benefícios apontados na teoria, e garantem 

que este programa de aplicação simples pode sim trazer incrementos substanciais 

na eficiência e eficácia da organização. Confirmando melhora generalizada no 

galpão quanto a organização, limpeza, dedicação na execução das tarefas e 

atitudes socialmente favoráveis ao ambiente de trabalho e, por conseguinte, forte 

lealdade dos colaboradores frente aos objetivos da empresa. 

Após a implantação notou-se que o programa 5S fornece um método para 

aplicação de cinco atividades básicas que possibilitam a mudança de 

comportamento das pessoas e consequentemente do ambiente em que elas 

trabalham, criando uma base para que a gestão da qualidade possa ser implantada 

com sucesso. Com isso podemos avaliar as possíveis mudanças e melhorias que o 

programa pode proporcionar. Acreditamos que a manutenção do Programa só será 

efetiva se houver envolvimento, colaboração e conscientização de todos da 

empresa. Como resultado observou-se uma considerável melhoria do ambiente de 

trabalho com relação à organização e limpeza do galpão com grande participação e 

envolvimento dos colaboradores da empresa. 
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APÊNDICE  

 
PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
A proposta deste questionário é conhecer as pessoas que trabalham na 

empresa, analisar suas necessidades e insatisfações, e tornar a organização um 
melhor lugar para se trabalhar. A pesquisa de clima organizacional será avaliada 
através de dois cadernos de questionário. O primeiro investigará os fatores extra-
trabalho, o segundo investigará os fatores internos da empresa. 
 

Abaixo, algumas orientações: 
Fique a vontade para responder o questionário, seja o mais verdadeiro 

possível. 
A participação na pesquisa é voluntária, contudo, a sua participação é 

importante. 
Considerando a importância do sigilo, você não deve registrar seu nome nos 

cadernos. Leia com atenção as perguntas e marque um X  para cada resposta. 
 

QUESTIONÁRIO - FATORES EXTRA-TRABALHO 
 

NECESSIDADES BÁSICAS 
1. Minha maior preocupação é com: 

 
(  )  Alimentação 
(  )  Segurança 
(  )  Saúde 
(  )  Aceitação social 
(  )  Realização pessoal 
 
SAÚDE 

1. Considerando sua condição de saúde, como você avalia: 
 

Seu estado físico: 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 
Seu estado mental: 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 
Seu estado emocional 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 
 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 
Assinale qual o seu grau de satisfação financeira em relação às questões abaixo, 
baseando-se em uma escala que varia de 1 a 10. 
Moradia 
( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 
Carro/transporte 
( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 
Padrão de vida 
( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 
Situação financeira 



 
 

( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 
Patrimônio 
( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 
Alimentação 
( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 
Educação 
( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 
 
CONVIVÊNCIA FAMILIAR 
O relacionamento com meu cônjuge é: 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 
O relacionamento com meus filhos é: 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 
Você dispõe atenção suficiente para sua família? 
( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 
 
VIDA SOCIAL - Como você avalia: 
Seu nível social: 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 
Seu convívio social: 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 
Seu nível cultural: 
(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 
 
FÉRIAS E LAZER 
Estou satisfeito com as minhas últimas férias. 
( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 
Estou planejando para que as minhas próximas férias sejam muito boas. 
( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 
 

QUESTIONÁRIO PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
FATORES INTERNOS DA EMPRESA 

 
AUTONOMIA 
Você tem liberdade para fazer o seu trabalho da forma como considera 
melhor? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
A empresa exige um procedimento rígido para execução das atividades 
pertinentes as suas funções? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
Você que organiza sua rotina de trabalho para melhor aproveitamento de suas 
atividades? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
Você toma decisões pela empresa? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
 
RESPONSABILIDADE 
Até que ponto você cumpre as responsabilidades que são destinadas à sua 
função? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 



 
 

Você considera que é sua responsabilidade contribuir para o sucesso da 
empresa? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho opinião 
Você desempenha seu trabalho buscando obter resultados melhores do que 
aqueles esperados pela empresa? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
Você se considera comprometido com suas atividades? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
 
REALIZAÇÃO PROFISSIONAL 
Você está satisfeito com o seu cargo? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 
O seu trabalho lhe dá um sentimento de realização profissional? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
 
QUANTIDADE  E QUALIDADE DE TRABALHO 
Você se sente satisfeito em relação ao volume de trabalho que realiza? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 
A qualidade do trabalho é considerada mais importante do que a sua 
quantidade? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
Você acha que o seu trabalho realizado atualmente poderia ser melhorado? 
Muito pouco            Mais ou menos               Muito 
( )1   ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 
 
COMUNICAÇÃO 
Como a direção da empresa se comunica com seus funcionários? 
(  ) Adequadamente (  ) Razoavelmente (  ) Inadequadamente 
Os funcionários sentem-se seguros em dizer o que pensam ? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
A empresa é aberta a receber e reconhecer as críticas, opiniões e 
contribuições de seus funcionários? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
As orientações que você recebe sobre o seu trabalho são claras e objetivas? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
 
REMUNERAÇÃO 
Você está satisfeito com o seu salário atual? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 
Você considera a sua remuneração adequada ao trabalho que você faz? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 
Você acha que a empresa remunera adequadamente os funcionários? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
 
CARREIRA 
Você acredita na oportunidade de crescimento em sua carreira? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 
Você se sente apto para assumir maiores ou mais responsabilidades? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 
Você gostaria de trabalhar em outro departamento da empresa? 



 
 

(  ) Sim (  ) Não 
A empresa oferece oportunidades para o seu desenvolvimento e crescimento 
profissional? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
 
RELACIONAMENTOS COM A CHEFIA 
Você se sente respeitado pelo seu chefe/gestor/gerente? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
Você respeita seu chefe/gestor/gerente? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
Você considera seu chefe/gestor/gerente um bom profissional? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 
O seu chefe/gestor/gerente é receptivo às sugestões de mudança? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
 
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 
Existe um relacionamento de cooperação entre os departamentos da empresa? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho opinião 
Como você considera o relacionamento entre os funcionários da empresa? 
(  ) Adequado (  ) Razoável (  ) Inadequado 
 
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 
Você se sente valorizado pela empresa? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 
Você considera que o seu potencial de realização profissional tem sido 
adequadamente aproveitado? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
A empresa reconhece os bons funcionários? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
 
TREINAMENTO/DESENVOLVIMENTO 
Você recebeu o devido treinamento para a execução de seu cargo? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 
A empresa investe em treinamentos necessários para o desenvolvimento 
profissional e pessoal de seus funcionários? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 
O treinamento que você recebe o capacita a fazer bem o seu trabalho? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
A empresa investe em treinamento/desenvolvimento para que você tenha um 
aprendizado contínuo? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
 
ESTABILIDADE NO EMPREGO 
Você se sente seguro em relação à estabilidade de seu emprego? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 
Os funcionários da empresa sentem-se seguros quanto à estabilidade no 
emprego ? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 
 
CONDIÇÕES FÍSICAS DE TRABALHO 



 
 

As condições ambientais do seu local de trabalho são satisfatórias? 
Temperatura           (  ) Sim (  ) Não 
Espaço              (  ) Sim (  ) Não 
Mobiliário      (  ) Sim (  ) Não 
Higiene              (  ) Sim (  ) Não 
Instalações sanitárias     (  ) Sim (  ) Não 
 
IMAGEM DA EMPRESA 
Considera a empresa um bom lugar para trabalhar? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho opinião 
Você indicaria um amigo para trabalhar na sua empresa? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho opinião 
Você considera a empresa ética com seus funcionários/clientes/ parceiros? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
Os gestores da empresa dão bons exemplos aos seus funcionários? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
 
TRABALHO EM EQUIPE 
Os assuntos importantes são debatidos em equipe? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
A empresa estimula o trabalho em equipe? 
(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
 
FATORES MOTIVACIONAIS/FATORES DESMOTIVADORES 
Indique três principais fatores que geram mais insatisfação no seu trabalho. 
Coloque número 1 no fator que gera mais insatisfação, número 2 no segundo maior 
fator de insatisfação e o número 3 para o terceiro maior fator de insatisfação. 
(   ) Falta de reconhecimento 
(   ) Falta de segurança no emprego 
(   ) Impossibilidade de crescimento profissional 
(   ) Falta de autonomia 
(   ) Ambiente de trabalho ruim 
(   ) O trabalho que realizo 
(   ) Relacionamento com a chefia 
(   ) Falta de treinamento 
(   ) Sobrecarga de trabalho 
(   ) Instalações inadequadas (banheiros, vestiários etc.) 
(   ) Salário 
(   ) Outros:______________________________________ 
 
Indique as duas principais razões pelas quais você trabalha na empresa. 
Coloque número 1 na principal e número 2 na segunda mais importante. 
(   ) Salário 
(   ) Benefícios oferecidos pela empresa 
(   ) Estabilidade no emprego 
(   ) Relacionamento com a chefia 
(   ) O trabalho que realizo 
(   ) A falta de opção de outro emprego 
(   ) Ambiente de trabalho 
(   ) Prestígio da empresa 



 
 

(   ) Autonomia no trabalho 
(   ) Possibilidade de treinamento 
(   ) Reconhecimento 
(   ) As chances de progresso profissional 
 
FATORES MOTIVACIONAIS/FATORES DESMOTIVADORES 
Indique três principais fatores que geram mais insatisfação no seu trabalho. 
Coloque número 1 no fator que gera mais insatisfação, número 2 no segundo maior 
fator de insatisfação e o número três para o terceiro maior fator de insatisfação. 
(   ) Falta de reconhecimento 
(   ) Falta de segurança no emprego 
(   ) Impossibilidade de crescimento profissional 
(   ) Falta de autonomia 
(   ) Ambiente de trabalho ruim 
(   ) O trabalho que realizo 
(   ) Relacionamento com a chefia 
(   ) Falta de treinamento 
(   ) Sobrecarga de trabalho 
(   ) Instalações inadequadas (banheiros, vestiários etc.) 
(   ) Salário 
(   ) Outros:______________________________________ 
 
FERRAMENTAS DA QUALIDADE 
Você conhece algum tipo de ferramenta de qualidade que são utilizadas em 
algumas empresas? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho opinião 
 
Se conhece qual ferramenta: ______________________________________ 
 
Você já participou de algum processo de melhoria dentro de alguma empresa? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho opinião 
 
Se participou qual foi o processo: ______________________________________ 
 
Você gostaria de participar de algum treinamento relacionado ao processo de 
melhoria e qualidade organizacional? 
(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho interesse 
 
Quais benefícios você acha que iria adquiri com uma ferramenta de qualidade? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________ 
 

 


