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RESUMO 

Implantar e manter um programa de qualidade baseado no 5S, em um empreendimento que foi previamente 
elaborado e planejado um cronograma físico (Linha de Balanço). O estudo se torna relevante devido à 
necessidade de haver pesquisas que mostram a viabilidade da implantação e manutenção do 5S em canteiros 
de obra. A implantação do 5S foi realizada em várias etapas, que em síntese se resumem a treinamentos, 
listas de verificações, avaliações e divulgações dos resultados. O 5S foi implantado na empresa respeitando a 
hierarquia existente, possibilitando a gerência dar exemplo de mudança filosófica aos demais funcionários da 
empresa. A elaboração de um cronograma físico foi de grande valia para viabilizar a implantação do 5S, pois 
esse alertava em qual momento iria entrar uma determinada equipe, isso facilitou a preparação de um bom 
treinamento para as equipes recém chegadas no canteiro de obras. O planejamento é responsável por um 
aumento de visibilidade e controle nos processos, esse fato permite gerenciar o 5S de maneira que o 
engenheiro tenha o controle em todo o processo. A implantação de programas de qualidade desse tipo deve 
haver muita persistência e colaboração de todos, para não ocorrer um retrocesso ou um descrédito por parte 
dos funcionários da empresa. 

ABSTRACT 
To establish and maintain a quality program based on the 5S, in an enterprise that was previously 
elaborated and planned a physical schedule (Balance of Line). The study became relevant due to the need of 
having researches that show the viability of the implementation and maintenance of the 5S in work sites. The 
implementation of the 5S was accomplished in several stages that are summarized to trainings, verifications 
lists, evaluations and popularizations of the results in synthesis. The 5S were implemented in the company 
respecting the existent hierarchy, making it possible for the management department to give example of 
philosophical change to the other employees of the company. The elaboration of a physical schedule was 
valuable to make possible the implementation of the 5S, because it alerted in which moment a certain team 
would enter, this facilitated the preparation of a good training for the teams recently arriving in the 
construction site. The planning is responsible for a visibility increase and control in the processes and this 
fact allows the management of the 5S so that the engineer has the control in whole the process. The 
implementation of programs of quality of this type should have a lot of persistence and collaboration of all, 
to avoid a retreat or a discredit on the part of the employees of the company.   

Palavras chaves: Implantação do 5S, Manutenção do 5S, Qualidade em canteiro 
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1- INTRODUÇÃO 

Nunca se falou tanto sobre qualidade com nos dias atuais. Esse fato se deve ao mercado 
cada vez mais competitivo e aos direitos adquiridos pelo consumidor nos últimos anos.  

Tendo em vista essas questões o Governo Federal lançou já há alguns anos, um programa 
que recebeu o nome de PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade do Habitat), que tem como objetivo certificar as empresas de engenharia 
com um padrão de qualidade confiável.  

O PBQP-H, possui várias metas a serem cumpridas algumas delas dizem respeito à 
organização do canteiro de obras, no qual o programa recomenda a implantação e 
manutenção do 5S.  

O tema apesar de bastante discutido, ele é pouco aplicado em empresas da construção civil, 
porém atualmente devido ao PBQP-H, ele volta a ter ênfase e destaques em estudos 
realizados nas mais diversas situações, como por exemplo, no seguinte estudo. 

Esse estudo vai relatar uma experiência com a implantação do método 5S desenvolvida em 
uma obra de 7.500m2 com período de construção de 12 meses, no qual atingiu-se um pico 
de 100 funcionários. 

2- REVISÃO TEÓRICA 

O 5S surgiu no e se consolidou na década de 50 no Japão, é um método que pode ser 
utilizado com o objetivo de promover o ordenamento e a limpeza, (GALSWORTH, 1997). 

O programa 5S deriva de palavras japonesas iniciadas com as letras “S”: Seiri, Seiton, 
Seisou, Seiketsu e Shitsuke. 

Em relação ao significado dessas palavras japonesas, pode-se dizer que não existe tradução 
em português de modo que se preserve o nome “5S”; então sua tradução para tentar manter 
o nome fica da seguinte forma, como é ilustrado na FIGURA 01: 

 
Figura 1: Tradução dos  5S’s 

Para FERREIRA (1999), o significado da palavra senso pode ser entendimento, sentido, 
siso, faculdade de apreciar, entre outros. Porém, segundo SILVA (1996), não se deve 
implantar um senso e sim “plantar”, “cultivar”, num processo educacional que exige 
lideranças competentes, pacientes e persistentes. 
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O 5S pode ser considerado uma ferramenta base para a implantação de programas de 
qualidade, uma vez que não utiliza premissas e conceitos, sendo apenas uma questão de 
execução (CASCAES, 1999). 

O programa deve ser implantado por iniciativa da administração em conjunto com todos os 
funcionários. Para iniciar a implantação do programa, a administração deve marcar uma 
reunião com todos, para  promover o envolvimento das pessoas e fazer com que elas 
fiquem conscientes das responsabilidades que cada um terá no contexto, fazendo com que 
sejam criados vínculos para que todos se preocupem com processo. 

Após ter iniciado o processo de implantação do 5S a próxima fase é a manutenção do 
programa, que consiste na avaliação e divulgação das notas que cada equipe recebeu. 

Para SILVA (1999), a divulgação do 5S dentro da obra pode ser realizada de várias 
formas, como, por exemplo, através de cartazes, concursos de frases, logomarca, filmes, 
churrascos de confraternização e notícias de boletins internos. 

Segundo SILVA (1999), a avaliação é fundamental para a continuidade do processo, 
permitindo que a equipe atinja as metas do 5S, e para que não ocorra uma regressão nas 
metas atingidas. 

Para RIBEIRO (1994), as palestras (divulgações após as avaliações) tinham como maior 
objetivo realizar comparações entre situações anteriores e posteriores ao 5S. 

Motivar a melhor equipe com uma premiação, desde que não seja em dinheiro, gera uma 
boa repercussão entre os funcionários, (MARTINS et al 1998). 

Segundo SILVA (1996), a implantação do 5S exige muita perseverança, cobrança e força 
de vontade de todos os envolvidos. A implantação do 5S é fácil de começar, mas difícil de 
manter. Contudo, é altamente organizador, mobilizador e transformador do potencial 
latente das organizações. A manutenção deste processo implica em mudanças da cultura de 
cada indivíduo, fazendo com que se atinja a autodisciplina. 

O autor afirma ainda que  a criação de um material de sensibilização inicial e registro das 
melhorias alcançadas tem como objetivo manter ativo o movimento de implantação do 5S. 
Esse material pode ser fotos, filmes ou até mesmo índice de acidentes, de absenteísmo e 
outros. 

A implantação de 5S em canteiros de obras associadas a outras ferramentas de gestão 
podem trazer resultados bastante satisfatórios, como pode ser observado no estudo 
realizado por GONZALEZ (2002), no qual uniu 5S com planejamento físico da obra, mais 
especificamente Linha de Balanço. 

3- CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A obra era composta por 9 blocos residenciais que foram construídos em 12 meses, 
atendendo o seqüenciamento da Linha de Balanço. 

O seqüenciamento das atividades proporcionou uma continuidade das equipes, fazendo 
com que no pico da obra todas as equipes estivessem executando todas as atividades, em 
blocos diferentes. Possibilitando ao 5S uma avaliação completa de todas as equipes, 
facilitando uma comparação entre eles. 
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O empreendimento apresenta os seguintes dados, como é mostrado no Tabela 1. 

Tabela 1: Dados do empreendimento 

Elemento Números 

Pavimento tipo 197,75m2 

Área total por bloco  813,59m2 

Número total de unidades habitacionais 144un 

Área do terreno  9.343,74m2 

Área total edificada 7.476,13m2 

A Figura 2 apresenta o lay-out do canteiro de obras, objetivando o melhor entendimento da 
disposição dos blocos, já que o fluxo deve ser controlado pelo 5S. 

 

Figura 2: Lay-out do canteiro de obras 

Para melhor caracterizar o empreendimento existe algumas fotos que podem ser 
visualizadas no seguinte site: www.edinaldogonzalez.hpg.com.br . 

A implantação do 5S foi o grande responsável para mudança de comportamento dos 
funcionários, pois a obra apresentava um cronograma físico acelerado, com várias 
atividades ocorrendo ao mesmo tempo e ainda atingindo um número de 100 funcionários. 

4- METODOLOGIA 

A metodologia de implantação do programa de qualidade do 5S no canteiro de obra, foi 
elaborada utilizando ferramentas como, listas de verificações, treinamentos da mão-de-
obra, avaliações e divulgações dos resultados. 

Esse artigo é fundamentado no trabalho de pesquisa realizado por GONZALEZ (2002). A 
metodologia adotada segue as etapas apresentadas na Figura 2. 



 

 
III Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção 

III SIBRAGEC 
UFSCar, São Carlos, SP - 16 a 19 de setembro de 2003  

 

 

Figura 2: Fluxograma de implantação de 5S 

Tendo como base a Figura 2, iniciou a implantação do 5S com uma reunião para elaborar 
as diretrizes para a implantação do programa de qualidade 5S. 

Na reunião ficou decidido que a primeira intervenção no canteiro de obras seria com uma 
lista de verificação no canteiro de obras, levantando os pontos críticos que estivessem em 
desacordo com os cincos sensos. 

Essa primeira etapa teve como objetivo de mostrar aos funcionários que a empresa estava 
preocupada em manter em boas condições o ambiente de trabalho. Essa lista de verificação 
atende os dois primeiros itens da hierarquia da pirâmide da Figura 3 – Empresa e 
Empreiteiro.  

 

Figura 3: Hierarquia de Implantação do 5S 

Na segunda etapa o processo de implantação de qualidade necessitava de um maior apoio 
de pessoas dentro do canteiro de obras. Esse apoio foi obtido pela ajuda dos chefes de 
equipes os quais receberam um treinamento no qual foi atribuída a eles a missão de 
transmitir e fiscalizar os funcionários de sua responsabilidade, de forma manter o 5S 
funcionando. 

Ainda nessa mesma etapa foram realizados outros treinamentos com todos os funcionários 
da obra, equipe por equipe, para explicar de forma clara quais eram os objetivos do 5S e o 
que a empresa esperava com o programa de qualidade. Nessa ocasião foi proposto pela 
empresa construtora um certificado de participação do programa de qualidade aos 
funcionários e também um prêmio para a melhor equipe em cada avaliação. 

A segunda etapa foi concluída com a realização de um treinamento no qual foram reunidas 
todas as equipes para reforçar os conceitos do 5S. 
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A terceira etapa da implantação envolveu a avaliação das equipes e a divulgação dos 
resultados. A avaliação consistiu em fazer uma lista de verificação para cada equipe na 
qual foram registrados os quesitos dos cinco sensos referentes as suas atividades 
específicas. A divulgação foi realizada em uma reunião com todas as equipes presentes 
onde foi mostrado através de projeção de transparências o resultado de cada equipe 
destacando os pontos positivos e negativos ocorridos naquele período da avaliação. 

Foi utilizado para convencimento dos argumentos nas avaliações as imagens mostrando 
defeitos e acertos. 

Enfim, a última etapa consistiu em treinamentos, listas de verificações, avaliações e 
divulgações, com o intuito de estar sempre falando e relembrando a mão-de-obra os 5S 
possibilitando a manutenção de todo o processo. 

5- RESULTADOS 

A implantação do 5S mostrou mudanças importantes na cultura dos integrantes da equipe, 
esse fato ocorreu devido às várias cobranças realizadas pelo pesquisador (GESTCON) e 
pelo apoio da empresa.  

O sucesso da implantação do 5S foi obtido pela eficiência nos vários treinamentos 
realizados no canteiro, pelas avaliações e as suas respectivas formas de divulgações. O 
sucesso do 5S necessita de uma grande paciência e persistência da pessoa responsável pela 
implantação. 

O primeiro passo da implantação do 5S, foi a realização de uma lista de verificação no 
canteiro de obra, esse procedimento pode obter resultados quase que imediatos, tanto 
visual, como de orgulho dos funcionários para com a empresa. 

Nesse primeiro passo houve avanços importantes como, uma reestruturação do lay-out do 
canteiro de obra, especificando com maior exatidão os locais para colocação de materiais e 
um compromisso com o empreiteiro para a manutenção do canteiro de obras com a 
limpeza e a segurança. 

Outros avanços importantes aconteceram quando foram realizados treinamentos com a 
mão-de-obra, onde pode ser analisada o ambiente de trabalho, particular de cada equipe, 
sugerindo mudanças que puderam melhorar o fluxo, limpeza, organização e redução de 
atividades que não agregam valor, como por exemplo, a equipe de armadores: 

- Foi verificado nessa equipe que as sobras de aço, que eram cortados para fazer as 
armaduras, eram colocadas em um único local, dificultando sua reutilização, portanto 
aumentando atividades que não agregam valor. O treinamento realizado orientou para que 
fosse separado por bitola e tamanho. 

A organização da equipe de armadura ocorreu de maneira muito rápida, eficiente e com 
eficácia, pois sua adaptação aos moldes do 5S aconteceram em um curto espaço de tempo. 
Um dos fatores que ajudou foi a liderança do chefe de equipe (multiplicador), que se 
empenhou para que sua equipe fosse a melhor dentro do canteiro. Os bons resultados desse 
empenho foram colhidos já na primeira avaliação, quando a equipe de armadores foi a 
melhor equipe de 5S naquele momento. 
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Toda a mão-de-obra estava ciente do que seria o 5S e como seria implantado. Portanto 
iniciou se as avaliações das equipes com a preocupação de observar a maneira mais justa 
possível, para não ocorrer descréditos perante os outros funcionários. 

Com essa preocupação era sempre avaliada a equipe de mesma função no mesmo dia, 
amenizando assim as diferenças entre elas.  

Outra preocupação foi ser bastante maleável com as equipes, possibilitando que ela fosse 
avaliada nos momentos mais apropriados. Isso faz com que a equipe propicie momentos 
para a boa avaliação, fazendo com que a ela fique motivada para uma próxima avaliação.  

Após a avaliação das equipes a divulgação era uma nova ocasião para reforçar os conceitos 
do 5S. A divulgação dos resultados da avaliação foi uma oportunidade de se fazer um 
treinamento mais completo, apresentando fotos do mesmo período da avaliação. 

As fotos das equipes, apresentadas nas divulgações, faziam com que os funcionários 
ficassem com extrema atenção ao pesquisador (apresentador) facilitando a transmissão da 
mensagem. 

6- CONCLUSÃO 

A implantação do 5S no canteiro foi de grande valia, pois facilitou a organização das 
equipes e a mudança de comportamento. 

O sucesso do programa de qualidade se deve alguns fatores como, o empenho dos chefes 
de equipes, o pesquisador como pessoa neutra dentro da obra, as divulgações do 5S e a 
máquina fotográfica, que registravam grandes cenas para serem mostradas nas divulgações. 

Uma das dificuldades da implantação foi a grande extensão do canteiro de obras, que 
possibilitou o “armazenamento” de entulho no canteiro. 

O 5S foi implantado em todo canteiro de obras, porém os melhores resultados foram 
obtidos dentro das equipes. Isso ocorreu devido ao maior controle do pesquisador nas 
atividades das equipes e pela preservação do seu próprio espaço onde ocorria a avaliação. 
No canteiro de obra considerando o seu conjunto foi mais difícil a implantação do 5S. Não 
foi definido um responsável que assumisse o controle de forma global e não houve uma 
avaliação específica para ele como um todo. Todos de uma certa forma interferem nele, 
mas ninguém se sentiu responsável por ele. 
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