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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar o processo de gestão da qualidade 
ao longo dos procedimentos de trabalho adotados pela empresa X no processamento 
de cereais, observando todas as suas etapas, sejam estas sob a perspectiva 
administrativa ou operacional para conclusão de suas atividades. Caso sejam 
identificadas demandas de melhorias, propor ações para promoção dos ajustes 
necessários para melhorar a performance da empresa. A obtenção dos dados foi 
realizada por meio de entrevistas com os responsáveis pelo setor de recebimento e 
questionários aplicados aos colaboradores. Para tanto, a pesquisa configura-se como 
aplicada, qualiquantitativa e descritiva. 
Palavras-chave: Gestão de qualidade. Recebimento e armazenamento de grãos. 
Processo. 
 

Analysis of the quality management process of company X in the cereal 
segment 

 

Abstract: This article objective is to analyze the quality process throughout the work 
proceeders adopted by the X company processing cereals, beholding all the steps, 
from an administrative or operational perspective to conclude the activities. If demands 
for improvement are identified, propose actions to promote of all the necessary 
adjustments to enrich the company performance. The acquisition of data was made by 
interviews with the responsible for the receiving sector and questionnaires applied to 
employees. Therefore, the search figures out as applied, qualitative and quantitative, 
and descriptive. 
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INTRODUÇÃO 

  

A qualidade é algo considerado fundamental dentro das organizações, é ela 

quem traz as vantagens e os diferenciais para os produtos e serviços que são 

oferecidos tanto a clientes externos quanto internos. Tudo aquilo que for mencionado 

como insatisfação por parte dos clientes deve ser analisado e tratado, para que assim, 

as empresas atendam a seu propósito de levar satisfação às pessoas. 

O programa 5S reconhece isso, afinal foi desenvolvido no Japão com o pós 

2ª Guerra Mundial, como uma tentativa de restaurar o caos que havia se instaurado 

no país. Ele contempla 5 sensos, sendo eles: Seiri (utilização), Seiton (organização), 

Seiso (limpeza), Seiketsu (padronização) e Shitsuke (autodisciplina). 

Quando dentro da organização todos possuem conhecimento das premissas 

do programa e de suas responsabilidades quanto ao que elas tangem, o 5S é uma 

excelente ferramenta para se criar um ambiente de qualidade, saudável e acolhedor. 

Gerido de forma correta e com o envolvimento de todos, o 5S oportuniza o 

desenvolvimento de uma nova cultura dentro da empresa, por meio de ações e 

comportamentos que levam sempre a melhoria contínua, trazendo resultados 

positivos tanto de forma financeira quanto as pessoas envolvidas no processo, que 

passam a contar com um ambiente saudável, de qualidade e propício ao 

desenvolvimento do trabalho em equipe. 

Analisando os ambientes da empresa estudada, o problema identificado foi a 

gestão ineficiente do programa de qualidade implantado, impedindo a eficiência 

máxima da produção. Dessa forma, a justificativa para uma melhoria na gestão do 

programa 5S é salientar que a qualidade está ligada a todo o processo de trabalho da 

empresa, especialmente tratando-se do beneficiamento e armazenamento de cereais, 

e uma gestão eficaz faz a diferença.  

Dessa forma, o objetivo pretendido foi analisar o processo de gestão da 

qualidade ao longo dos procedimentos de trabalho adotados pela empresa X no 

processamento de cereais, observando todas as suas etapas, sejam estas sob a 

perspectiva administrativa ou operacional para conclusão de suas atividades. Caso 

fossem identificadas demandas de melhorias, propor ações para promoção dos 

ajustes necessários para melhorar a performance da empresa. Foi também elaborado 

um plano de ação (5W1H) para os gargalos identificados. 
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Assim, para o desenvolvimento do artigo foi utilizada uma metodologia de 

pesquisa descritiva, utilizando-se referencial bibliográfico e uma abordagem 

qualiquantitativa. No estágio de levantamento de dados foram realizadas entrevistas 

e aplicados questionários ao quadro funcional, com questões que fazem referência ao 

programa 5S, e, a partir das respostas obtidas, foram elaborados gráficos para análise 

e construção do plano de ação. Após as análises, foram apresentadas  as 

considerações finais, seguidas das referências. 

 

DESENVOLVIMENTO 

  

A qualidade é considerada algo muito importante dentro das operações 

produtivas. Ela pode apresentar efeitos positivos nas receitas e nos custos da 

organização. Trabalhar com qualidade pode dar às organizações vantagens 

competitivas, redução de custos e consumidores satisfeitos (SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2002). 

O conceito de qualidade pode ser expresso das mais diversas formas. Para 

Oakland (1994, p.15), “Qualidade então é simplesmente o atendimento das exigências 

do cliente […]”, ou seja, buscar atender aquilo que o cliente anseia julgando ser 

necessário para sua satisfação plena. 

Pode-se também valer-se da definição “[...] um produto ou serviço de 

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

de forma segura e no tempo certo, as necessidades do cliente” (FALCONI, 2014, p. 

26). Não basta o produto ter excelência, precisa ser seguro, com custos acessíveis e 

dentro do prazo acordado. 

Alguns autores buscam definir qualidade de acordo com suas abordagens, que 

podem ser o produto, o usuário, a manufatura e o valor. A abordagem baseada no 

produto “vê a qualidade como um conjunto mensurável e preciso de características, 

que são requeridas para satisfazer o consumidor” (SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2002, p.551). Dessa forma, qualidade do ponto de vista do produto são 

os atributos que podem ser nele encontrados. 

De acordo com os autores, qualidade baseada na perspectiva do consumidor 

“Assegura que o produto ou o serviço está adequado a seu propósito. Essa definição 

demonstra preocupação não só com a conformidade e suas especificações, mas 

também com a adequação das especificações ao consumidor” (SLACK; CHAMBERS; 
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JOHNSTON, 2002, p.550). Então, busca-se atender às necessidades do cliente, o que 

pode deixar o termo qualidade com uma grande subjetividade, visto que as 

necessidades dos indivíduos são diferentes. 

O enfoque na manufatura preocupa-se em entregar produtos ou serviços que 

feitos rigorosamente de acordo com as especificações de seu projeto, estão livres de 

erros e defeitos (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002, p.550), portanto, qualidade 

voltada para a manufatura corresponde ao atendimento dos requisitos do projeto do 

produto. 

Quando baseado no valor, qualidade leva em consideração além do 

atendimento as conformidades do projeto, um preço acessível aos consumidores. 

 

A abordagem baseada em valor leva a definição de manufatura um estágio 
além e define qualidade em termos de custo e preço. Essa abordagem 
defende que qualidade seja percebida em relação ao preço. Um consumidor 
pode muito bem estar querendo aceitar algo de menor especificação de 
qualidade, se o preço for menor (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002, 
p.551). 

 

Para Kotler (2000), a gestão da qualidade total é uma conduta para a 

organização que busca avanço constante dos seus produtos, processos e serviços. 

Em relação à abordagem fundamentada no produto, a qualidade é considerada uma 

variável precisa e mensurável. 

A percepção da qualidade é um fator muito importante, pois, de acordo com 

Las Casas (2002), não importa apenas que o profissional saiba que está entregando 

um serviço de qualidade, (pois ele adquiriu experiência e conhecimento para executá-

lo), se o consumidor final não tem essa percepção. Na maioria das vezes os clientes 

avaliam de forma incorreta sobre o que é qualidade, pois avaliam a partir da sua 

percepção, percepções essas que são totalmente diferentes dos olhos da 

organização.  

Para Paladini (2000), a área de prestação de serviços envolve como um todo 

a estruturação de metodologias e a produção de serviços propriamente dita, ou seja, 

a prestação de serviços inclui todo o processo desde o início até a entrega ao 

cliente/consumidor final. 

A qualidade em serviços, segundo Las Casas (2002), está agregada ao 

contentamento, pois um serviço bem executado gera um contentamento aos clientes 

que irão ver como um serviço de qualidade, e assim voltarão a comprar e a indicar 
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outras pessoas de seu conhecimento. Esse contentamento recebido pode ser a 

solução de um problema, o atendimento de uma necessidade, a agilidade de um 

processo, entre outros. 

Segundo os autores, os elementos da qualidade de produtos e serviços são 

necessários dentro de uma organização, mesmo que ambos sejam controlados de 

maneiras diferentes, pois a qualidade dos produtos é vista a partir da produção e 

execução dentro do espaço industrial, e a qualidade de serviços é medida pela 

percepção do cliente final, isso dificulta, pois, a percepção dos clientes não é a mesma 

que a da equipe organizacional. 

 

Para desenvolver serviços com qualidade é necessário que os 
administradores tenham uma sequência de procedimentos, como pesquisar, 
estabelecer uma cultura, desenvolver treinamento, criar um clima 
organizacional com o marketing interno, comunicar o plano e estabelecer 
mecanismos de controle. Todas essas atividades devem seguir o mercado e 
suas tendências. (LAS CASAS, 2002, p. 90). 

 

Itens ou serviços de qualidade acarretam em custo para as organizações, os 

quais devem ser administrados de maneira correta, para que seus efeitos sejam os 

desejados. 

 

Esses custos são uma medida real do esforço para obtenção da qualidade. 
O principal objetivo de uma gerência responsável é um produto ou serviço 
competitivo, baseado no equilíbrio entre fatores de qualidade e custos. Esse 
objetivo é mais bem realizado com a ajuda de uma análise adequada dos 
custos da qualidade (Costs Of Quality) (OAKLAND, 1994. p.189). 

 

Os custos da qualidade podem ser classificados em custos de prevenção, 

avaliação e de falhas internas e externas. De acordo com Oakland (1994, p.190), os 

custos de prevenção “são relacionados com o projeto, implementação e manutenção 

do sistema de gerenciamento da qualidade total”. A prevenção pode incluir os 

requisitos de produto ou serviço, o planejamento e a garantia da qualidade, o 

equipamento de inspeção, treinamentos, além de custos diversos relacionados a 

manutenção de escritório. De acordo com o autor, “Os recursos destinados à 

prevenção dão origem aos ‘custos de fazer certo da primeira vez’”. (p.190) 

Quando se trata de custos de avaliação, são os voltados para avaliações feitas 

tanto por fornecedores quanto por clientes, a fim de saber se os produtos e serviços 

da organização trabalham em conformidade com os requisitos. Podem incluir 
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verificação, auditorias, equipamentos de inspeção e a classificação de fornecedores 

(OAKLAND, 1994). 

Segundo o autor, as falhas internas são as detectadas antes do produto ser 

entregue. As falhas são decorrentes de erros durante a produção por falha humana 

ou mecânica. Elas incluem: desperdício, sucata, retrabalho ou reparo, reinspeção, 

degradação e análise das falhas. Já as falhas externas somente são detectadas após 

a entrega do produto ao cliente, e podem acarretar em reparos e serviço, solicitações 

de garantia, reclamações, devoluções, responsabilidade civil e perda de imagem.  

 

As falhas externas e internas produzem os custos de fazer errado. Reemissão 
de pedidos, trabalhos de datilografia refeitos, viagens e chamadas telefônicas 
desnecessárias e conflitos são apenas alguns exemplos de desperdícios ou 
custos de falhas muitas vezes não considerados (OAKLAND, 1994, p.192). 

 

Os custos com a qualidade sempre existirão, sejam eles para se obter a 

qualidade ou para a correção das falhas, porém “os custos de falhas reduzirão à 

medida que o dinheiro gasto em avaliação e prevenção aumentar” (SLACK; 

CHAMBERS; JOHNSTON, 2002, p.670). 

Os autores defendem também o esforço da qualidade, visto que pode chegar 

um momento em que os gastos para evitar as falhas podem ser tão altos que deixam 

de trazer benefícios, então deve-se buscar trabalhar em melhorias. Uma forma de 

trazer melhorias para o ambiente de trabalho pode ser implementação do programa 

de qualidade 5S (5 sensos). 

O programa de qualidade 5S é uma técnica de melhoria japonesa 

desenvolvida no pós II Guerra mundial. 

 

Os cinco sensos tiveram origem no Japão. Logo após a Segunda Guerra 
Mundial, as fábricas japonesas encontravam-se em um enorme estado de 
degradação e sujeiras, com muitas avarias, ambientes desorganizados e 
muitos materiais estavam simplesmente imprestáveis, onde este conjunto de 
técnicas foi inserido para resolver esta deteriorada situação. (BASSAN, 2018, 
p.108) 
 

Pode-se dizer que “os conceitos 5S constituem uma forma de organizar o local 

de trabalho para mantê-lo limpo e arrumado, em condições de saúde e higiene, com 

bom senso, considerados necessários para realizar um trabalho de qualidade” 

(FULLMANN, 2009, p.366). O autor ainda apresenta os 5 sensos: Seiri (senso de 

utilização, Seiton (senso de organização), Seiso (senso de limpeza), Seiketsu (senso 

de saúde/melhoria contínua) e Shitsuke (senso de autodisciplina). 
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O senso de utilização (Seiri), de acordo com Fulmann (2009, p.366), busca 

“eliminar tudo o que for desnecessário. Se uma coisa não foi usada durante um ano e 

não se tem certeza que vai usá-la nos próximos seis meses – é desnecessária”. 

Trabalhar somente com o necessário pode trazer inúmeros benefícios tanto para 

quem desenvolve a atividade quanto para a empresa. Bassan (2018, p.110) afirma 

que é “possível observar a diferença de espaço liberado, assim como a verificação do 

real uso de recursos necessários para as operações da indústria, evitando 

desperdícios”.  

Os materiais classificados como necessários durante a aplicação do Seiri 

devem ser organizados e essa é a função do Seiton, o senso de organização. Bassan 

(2018, p. 113) diz que “os objetos devem ficar o mais próximo possível do local de 

utilização, sendo que os materiais utilizados mais frequentemente devem ser 

dispostos de forma a ficar mais fácil e mais rápido de pegá-los”. A disposição correta 

dos objetos e ferramentas pode trazer mais agilidade para as funções desenvolvidas, 

por isso Fullmann (2009, p.366) afirma que se deve “ter uma coisa em cada lugar e 

um lugar para cada coisa”. 

A aplicação dos sensos ocorre em uma sequência lógica, após a classificação 

e organização dos objetos vem o Seiso, senso de limpeza, o qual, segundo o autor 

supracitado, diz que “sempre limpo é diferente de limpar sempre, e meio limpo é algo 

que não existe”. Desenvolver a cultura de limpeza é importante, assim se mantém o 

ambiente sempre limpo evitando retrabalho, no entanto deve-se saber o que está 

sendo limpo e se essa limpeza pode ser realizada por pessoas sem especialização. 

 
Em uma indústria, certos equipamentos e máquinas só podem ser limpos por 
pessoal especializado, então é preciso, primeiro, conhecer o equipamento 
antes de iniciar uma limpeza, pois o desconhecimento pode levar a sérios 
riscos de segurança ou degradação (BASSAN, 2009, p. 115). 

 

O Seiketsu, também conhecido como senso da saúde e melhoria contínua 

visa o zelo e padronização das melhorias obtidas nos sensos anteriores.  

 

Todos as pessoas da empresa precisam cumprir os procedimentos e a 
padronização efetuada de organização, de segurança, as instruções de 
trabalho, os padrões visuais, etc. A preocupação com a saúde e o bem-estar 
dos colaboradores tem agora um sentido mais abrangente e real (BASSAN, 
2009, p. 117). 

 



8 
 

Segundo o autor, “dentro de um processo de melhoria contínua, os padrões 

de trabalho que foram estabelecidos podem evoluir e melhorar com o passar do tempo 

através de melhores práticas” (p.118.), por isso trata-se de um trabalho que envolve 

toda a equipe, incluindo a gestão e que deve ser praticado diariamente na 

organização. 

Como uma forma de conseguir comprometimento e envolvimento de todos na 

prática dos sensos rotineiramente o último senso, o Shitsuke ou senso de 

autodisciplina visa “cumprir regularmente, e corretamente, normas, regulamentos, 

procedimentos, sistemáticas condutas, visando à melhoria da qualidade de vida de 

todos. Um autocontrole sobre a educação e disciplina: um modo de vida” 

(FULLMANN, 2009, p. 368). 

Manter o local de trabalho com uma aparência agradável pode ser uma ótima 

forma de se conseguir o comprometimento e o engajamento de todos para a eficácia 

do 5S mesmo sem cobrança para isso. 

 

Os embelezamentos dos locais de trabalho são muito úteis para a autoestima 
de todos os colaboradores. É preciso ter satisfação em estar no ambiente, 
mesmo que a indústria não esteja recebendo visitas ou auditorias externas. 
Aliás, arrumar a empresa somente para este fim não faz parte da filosofia dos 
5 S. A empresa deve estar arrumada e organizada, em primeiro lugar, para 
os próprios funcionários (BASSAN, 2018, p. 120). 

 

Os 5 sensos quando bem implantados e encarados com comprometimento só 

tendem a ser benéficos para a organização, as pessoas que nela trabalham e seus 

clientes. 

 

Um programa de 5S pode melhorar a produtividade de uma fábrica, a 
qualidade dos produtos e processos, reduzir perdas sobre materiais, reduzir 
custos de compras, diminuir as perdas de tempo com procura, reduzir as 
movimentações internas, facilitar a identificação dos pontos de anomalia, 
aumentar a segurança, melhorar o ambiente profissional, enfim, há muitos 
benefícios diretos e indiretos que se pode obter (BASSAN, 2018, p.123). 

 

Sendo os cinco sensos um processo de melhoria contínua, uma forma de 

apoio ao seu desenvolvimento e sucesso pode ser o ciclo PDCA. “O PDCA é a 

sequência de atividades que são percorridas de maneira cíclica para melhorar 

atividades” (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002, p.605). O ciclo envolve planejar 

(P), desenvolver (D), checar (C) e agir (A).  
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O trabalho no ciclo PDCA inicia-se com o planejamento, momento em que são 

analisados todos os dados existentes a respeito do método atual de trabalho ou da 

situação problema diagnosticada, a fim de se elaborar um plano de ação. Uma vez o 

plano de ação elaborado e com todos de acordo, ele é implementado e avaliado para 

ver se trouxe os resultados esperados. Caso os resultados sejam positivos, é feito a 

padronização do novo método, no entanto, caso os resultados sejam negativos, são 

realizados estudos e encontrados os gargalos. E então o ciclo se reinicia, não parando 

nunca, para que o melhoramento seja contínuo (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 

2002). 

Quanto mais vezes ele se reiniciar dentro da empresa, menor o número de 

gargalos existentes dentro dela. “O PDCA é um ciclo, portanto pode e deve ser 

repetido quantas vezes for preciso ao longo da vida útil de um produto ou processo, 

visando alcançar mais melhorias em cima das melhorias já aplicadas” (BASSAN,2018, 

p.66). 

Diante do exposto, foi realizada uma pesquisa, que se configura como 

aplicada e, segundo Prodanov e Freitas (2013, p.51), uma pesquisa aplicada “objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas 

específicos. Envolve verdades e interesses locais. ” 

Para a obtenção de dados foram realizadas entrevistas, Gil (1999, p.117) 

afirma que a entrevista “apresenta um alto nível de flexibilidade, mas especificamente, 

é uma forma de diálogo em que um dos lados demanda a coleta de dados, e o outro 

se manifesta como fonte de informação”. 

Além disso, para o levantamento de informações foram aplicados 

questionários. “Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por 

uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do entrevistador ” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p.201), acompanhados de 

uma entrevista não estruturada aberta, a qual segundo Minayo e Costa (2019, p.264) é 

uma ““conversa com finalidade”, em que um roteiro invisível serve de orientação e de 

baliza para o pesquisador e não de cerceamento da fala dos entrevistados”. 

É uma pesquisa que combina as abordagens qualitativa e quantitativa. De 

acordo com Prodanov e Freitas (2013, p.69), pesquisa quantitativa “Considera que 

tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e 

informações para classificá-las e analisá-las”. Já “na abordagem qualitativa, a 

pesquisa tem o ambiente como fonte direta dos dados. O pesquisador mantém contato 
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direto com o ambiente e o objeto de estudo em questão, necessitando de um trabalho 

mais intensivo de campo” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 70). 

O estudo realizado é de natureza descritiva e, de acordo com Triviños (1987, 

p. 110), “o estudo descritivo pretende descrever “com exatidão” os fatos e fenômenos 

de determinada realidade”, sendo utilizada quando o pesquisador pretende conhecer 

a realidade do seu objeto de estudo, identificando nesse caso se existem problemas 

nas operações da empresa. 

Nesse sentido, a pesquisa foi realizada na empresa X, sediada no município 

de Palotina- PR, a qual foi fundada na década de 60 por um pequeno grupo de 

agricultores, com o intuito de superar as dificuldades como as relacionadas ao 

escoamento da safra na região. A empresa apresentou um crescimento acelerado e 

caracteriza-se, atualmente, como de grande porte, atuando no comércio atacadista de 

cereais. A unidade pesquisada possui 18 funcionários, os quais desenvolvem as 

atividades de classificação, recebimento, beneficiamento e expedição de cereais 

(soja, milho, trigo). 

Segundo entrevista com o gestor da Unidade, a empresa possui um programa 

de qualidade implantado, sendo este o 5S. De acordo com ele, a gestão do programa 

ocorre por meio de avaliações realizadas mensalmente via sistema informatizado, 

para verificar se os colaboradores estão contribuindo para efetividade do programa, 

caso sejam identificadas não conformidades, são elaborados planos de ação para 

adequação, os quais são revisados periodicamente durante as avaliações. 

Ao que tange as práticas do 5S no ambiente de trabalho, o gestor afirma que 

a empresa analisada faz uso das placas de sinalização a fim de incentivar os 

colaboradores a desenvolver a cultura da qualidade. Apesar da tentativa da empresa 

de imersão dos funcionários no 5S, devido à constante rotatividade de colaboradores, 

é notável que existe dificuldade de reconhecimento do programa por parte de alguns. 

Não só essa carência de consciência sobre o 5S, como também a supressão de 

reuniões para tratar do assunto é outra adversidade enfrentada pela empresa. 

A fim de analisar o conhecimento do quadro funcional a respeito do programa 

5s, foi realizada uma pesquisa com o objetivo de levantar os dados, conforme exposto 

no Gráfico 1: 
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 GRÁFICO 1 –  CONHECIMENTO DO PROGRAMA  5S 

 

 

 

 

 

 

   
  

FONTE: As autoras (2021) 

 

O Gráfico 1 aponta que 87% dos colaboradores que participaram da pesquisa 

têm conhecimento sobre o programa, favorecendo o desenvolvimento das atividades 

propostas pelo 5S. 

Em conversa com os respondentes, alguns conhecem o programa devido a 

participações em treinamentos e outros apenas por terem visualizado alguma placa 

de sinalização com orientações relativas ao programa, dentro ou fora na empresa 

estudada. 

 

 GRÁFICO 2- PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTOS DO 5S 

 

FONTE: As autoras (2021) 
 
 

O Gráfico 2 apresenta uma dissonância em relação ao Gráfico 1, o qual indica 

que 87% dos colaboradores possuem conhecimento a respeito do 5S, porém no 

segundo gráfico apenas 50% dos respondentes da pesquisa relataram que já 

participaram de treinamento formal do Programa 5S. 

50%50%

0%

SIM NÃO AS VEZES
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 De acordo com relatos dos respondentes, aqueles que já participaram de 

treinamentos trabalham na empresa há um período maior que os outros, segundo eles 

o treinamento foi oferecido logo que houve a contratação, e essa já não é mais uma 

prática de empresa. 

 

GRÁFICO 3 – PRESENÇA DE MATERIAIS E OBJETOS EM EXCESSO  
                  OU DESNECESSÁRIOS NO POSTO DE TRABALHO 

 

FONTE: As autoras (2021) 

De acordo com o Gráfico 3, 31% dos colaboradores apontam que não há 

materiais em excesso ou desnecessários nos postos de trabalhos, porém 38% dos 

colaboradores indicaram que sim, há materiais em excesso e desnecessários e 31% 

informaram que às vezes tal situação é observada.  

Em conversa com os respondentes, apenas aqueles que executam tarefas 

administrativas afirmaram que sim ou as vezes possuem objetos em excesso ou 

desnecessários no local de trabalho. 

 

   GRÁFICO 4- QUANTIDADE ADEQUADA DE ARMÁRIOS,  
PRATELEIRAS, COLETORES DE LIXO 

     

FONTE: As autoras (2021) 

38%

31%

31%

SIM NÃO AS VEZES

56%31%

13%

SIM NÃO AS VEZES
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Conforme o Gráfico 4, observa-se que 56% dos colaboradores consideram 

adequadas a quantidade de armários e coletores de lixo dispostas pelo ambiente de 

trabalho. Em contrapartida, nota-se que 31% da amostra considera insuficiente a 

disponibilização de espaços para guarda de materiais e para coleta de lixo. 13% deles 

respondem ainda que somente as vezes a quantidade é adequada. 

 Segundo eles, não existe local adequado para o descarte de determinados 

resíduos gerados durante o processamento dos grãos, e até mesmo faltam armários 

e prateleiras para a guarda dos arquivos gerados por aqueles que desenvolvem 

atividades administrativas. 

Afirmam ainda que locais adequados para arquivos podem otimizar seus 

processos e trazer produtividade, assim se pode saber onde foram guardados e como 

encontrar os documentos necessários de maneira mais fácil. 

GRÁFICO 5-  MATERIAIS ESSENCIAIS PARA EXECUÇÃO DAS TAREFAS 

 

FONTE: As autoras (2021) 

 

Com base no Gráfico 5, constata-se que 56% dos trabalhadores entendem 

que são disponibilizados os materiais para execução das atividades, em contrapartida 

31% entendem que os materiais disponibilizados não atendem as demandas do 

trabalho. E apenas 13% acreditam que somente as vezes os materiais atendem as 

demandas de trabalho. 

 Eles afirmam que para as atividades administrativas os materiais atendem a 

demanda, no entanto para as tarefas desenvolvidas na parte operacional, muitos dos 

materiais precisam ser adquiridos em cidades vizinhas e são de maior valor, o que 

acaba tornando sua aquisição mais morosa. 

56%31%

13%

SIM NÃO AS VEZES
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GRÁFICO 6- LOCAIS RESERVADOS PARA GUARDAR MATERIAIS 

 

FONTE: As autoras (2021) 

Analisando o Gráfico 6, compreende-se que 69% da amostra que participou 

da pesquisa afirmam que existem e são utilizados locais reservados para a guarda de 

materiais, enquanto 25% afirmam que não existe local adequado para a 

armazenagem de todos os materiais de uso rotineiro.  

Os respondentes observam que parte dos armários disponibilizados são 

antigos e, por isso não são todos que se encontram em condições adequadas de uso, 

e que isso pode até acarretar em riscos à segurança das atividades desenvolvidas no 

local e limitações de mobilidade, por não ter todos os objetos de trabalho guardados. 

 

    GRÁFICO 7- LOCAL ESPECÍFICO PARA OBJETOS PESSOAIS. 

 

FONTE: As autoras (2021) 

 

69%

25%

6%

SIM NÃO AS VEZES

63%

25%
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SIM NÃO AS VEZES
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Ao serem questionados a respeito da existência de local específico para 

guardar os objetos pessoais, 63% dos colaboradores afirmaram que possuem onde 

guardá-los. Parte do quadro funcional da empresa é formado por mulheres, as quais 

fazem parte dos 25% dos colaboradores que informaram que não há local para guarda 

de pertences pessoais, e 13% dos respondentes informam que às vezes faltam 

armários em condições para uso. 

Ter locais adequados para a guarda de objetos pessoais é muito importante 

segundo eles, lhes traz a sensação de conforto, segurança e promove o foco na 

atividade a ser desenvolvida por ele, não trazendo preocupação sobre seus pertences 

ainda estarem no lugar deixado e não estar exposto a pragas. 

 

GRÁFICO 8- EXISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS COM DEFEITOS 

 

                                            FONTE: As autoras (2021) 

 

Analisando o Gráfico, compreende-se que 44% da amostra que participou da 

pesquisa afirma que existem equipamentos defeituosos aguardando reparos, 

enquanto 31% afirmam que não existem equipamentos a serem reparados no local, 

porém 25% indicam que às vezes são contatados equipamentos com defeitos.   

Sendo essa uma empresa fundada na década de 60, parte da estrutura é 

antiga e acaba gerando transtornos a operação. Os respondentes afirmam que os 

equipamentos que não costumam apresentar defeitos são os que foram adquiridos 

recentemente. 

 

 

44%

31%

25%

SIM NÃO AS VEZES



16 
 

GRÁFICO 9- OBSERVA-SE LIMPEZA EM GERAL AO FINAL DO DIA 

 

FONTE: As autoras (2021) 

 

Conforme o Gráfico 9, observa-se que 50% da amostra relata que as vezes é 

realizada a limpeza dos locais de trabalho no final do expediente, enquanto 31% 

afirmam que o processo de limpeza ao final do turno de trabalho ocorre. Da amostra 

total, 19% informaram que às vezes é realizada a limpeza. Por se tratar de uma 

unidade grande, conta-se com o apoio de colaboradores terceirizados para o 

desenvolvimento das atividades e eles não possuem o costume de realizar e zelar 

pela limpeza dos locais de trabalho diariamente. 

 

GRÁFICO 10- A SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS É FEITA CORRETAMENTE  

 

FONTE: As autoras (2021) 

 

31%

19%

50%
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Na análise do gráfico 10, constatou-se que 56% dos respondentes afirmaram 

que a separação dos resíduos (lixo) é feita de forma correta na organização, porém 

31% dos respondentes afirmam que a separação não é feita de forma correta 

obedecendo as práticas da coleta seletiva. Enquanto 13% deles afirmam que apenas 

as vezes é realizada corretamente a separação. 

 Depoimentos afirmam que isso ocorre devido ao fato de o espaço destinado 

a separação de resíduos ser compartilhado com outros departamentos da empresa, 

os quais não se preocupam em fazer o descarte de maneira correta.  

A conscientização da importância da separação dos resíduos em cada setor 

da empresa deve ser feita para todos os colaboradores da empresa. Para que o 5S 

realmente seja eficaz dentro da empresa deve ser disseminado para todos os setores 

e torne-se uma cultura da empresa toda. 

 

GRÁFICO 11- A HIGIENE E A ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

FONTE: As autoras (2021) 

 

Analisando os dados obtidos, observa-se que 50% dos funcionários 

reconhecem que a empresa busca zelar pela limpeza e organização. Porém 19% dos 

respondentes dizem que a empresa não mantém o local de trabalho limpo e 

higienizado. Enquanto 31% deles afirmam que somente as vezes os ambientes de 

trabalho permanecem limpos e organizados. Segundo eles, isso se dá pelo fato de 

não haver envolvimento da total da equipe pelo zelo da empresa. 

 

 

 

50%

19%

31%
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GRÁFICO 12- EXISTÊNCIA DE VENTILAÇÃO E LUMINOSIDADE 

 

FONTE: As autoras (2021) 

 

Segundo as informações que foram obtidas, é possível observar no Gráfico 

12, que 50% dos respondentes afirmam que os ambientes de trabalho na empresa 

oferecem uma adequada condição de ventilação e luminosidade, porém 25% 

repassaram um posicionamento negativo quanto ao questionamento e os outros 25% 

informaram que às vezes existe uma condição adequada quanto aos itens apurados. 

Aqueles que responderam que não ou somente as vezes faziam referência a 

trabalhos realizados em locais confinados, onde segundo eles, comparados a locais 

abertos, a ventilação e a luminosidade são menores. 

 

GRÁFICO 13- CONHECIMENTO DAS RESPONSABILIDADES 

PARA MANTER A EMPRESA EM ORDEM 

 

FONTE: As autoras (2021) 
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Pode-se analisar no Gráfico 13, que mais da metade dos funcionários 

questionados, ou seja, 63% afirmam que sabem das suas responsabilidades dentro 

da organização da empresa, já 13% dos respondentes dizem que não sabem das 

suas responsabilidades, e 25% informam que às vezes conhecem suas atribuições 

em relação ao programa 5S.  

Se comparado aos resultados obtidos no gráfico 1, pode-se observar que os 

dados não divergem, os mesmos 13% que afirmaram não ter conhecimento sobre as 

premissas do programa 5S são os que, no gráfico 13, afirmam não conhecer suas 

responsabilidades para manter a empresa em ordem. 

Avaliando o contexto da empresa pesquisada, mesmo possuindo o programa 

5S implantando e um modelo de gestão pré-definido, existem diversos problemas que 

ficam aparentes na pesquisa realizada com o quadro funcional, sendo estes: 

- Falta de capacitação formal do quadro funcional sobre as premissas do 

programa 5S, ficando evidente que os colaboradores possuem uma visão geral sobre 

a ferramenta de gestão da qualidade, porém o conhecimento tem pouca profundidade; 

Presença de materiais em excesso ou desnecessários no ambiente de trabalho; 

- Falta de espaço para guarda dos materiais de expediente e de uso pessoal dos 

funcionários; - Ausência de uma rotina para guarda de materiais de trabalho, após sua 

utilização; - Detecção de equipamentos com defeitos no ambiente de trabalho, 

gerando transtornos na operação; - Falta de manutenção das práticas de limpeza dos 

ambientes de trabalho após o término do expediente de trabalho; - Necessidade de 

melhoria da coleta seletiva de lixo e melhorias na infraestrutura para depósito dos 

diferentes tipos de resíduos gerados pela empresa; - Adequação das condições 

ambientais dos postos de trabalho. 

Com base nos tópicos apresentados no diagnóstico segue proposta de Plano 

de Ação para aprimoramento do programa 5S da empresa X. 

 

QUADRO 1- PLANO DE AÇÃO 

O quê? Quem? Onde? Quando? Por quê? Como? 

Capacitar o 
quadro 
funcional 
quanto as 
premissas do 
Programa 5S. 

Gerente 
Unidade 

Empresa 
X 

2022 

Para disseminação 
das premissas e 
práticas que o 
programa 5S 

tange. 

Contratar 
profissional de 
mercado 
especializado para 
realização do 
treinamento do 
quadro funcional. 

Avaliar junto 
ao quadro 

Gerente 
Unidade 

Empresa 
X 

2022 
Para que seja 

realizada a correta 
Criar condições 
para a guarda de 
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funcional as 
condições 
das 
estruturas 
para guarda 
de 
ferramentas e 
materiais em 
geral. 

guarda e 
conservação das 

ferramentas e 
materiais em geral, 

permitindo aos 
funcionários 

acessar os mesmo 
de forma ágil e 

eficaz. 
 

ferramentas e 
materiais em geral, 
em ambientes 
preparados para e 
devidamente 
identificados para 
tal processo. 

Solicitar 
manutenções 

em 
equipamentos 

defeituosos 
através da 
abertura de 
ordens de 
serviço. 

Gerente 
Unidade 

Empresa 
X 

2022 

Para aumentar a 
produtividade da 

equipe e da 
operação, além de 
trazer um impacto 

produtivo na 
qualidade dos 

produtos. 

Elaborar plano de 
trabalho junto a 
área de 
manutenção da 
empresa para 
manutenção 
gradativa das 
máquinas e 
equipamentos 
defeituosos.  

Solicitar 
melhorias na 
sinalização 
no setor no 
que se refere 
aos 5 sensos. 

Gerente 
Unidade 

Empresa 
X 

2022 

Para reforçar aos 
colaboradores a 

relevância da 
prática dos 5 

sensos durante o 
cotidiano de 

trabalho. 

Realizar reunião 
com a equipe para 
definir quais placas 
confeccionar e 
onde fixá-las para 
maior engajamento 
do time. 

Analisar e 
adequar as 
condições 
ambientais 
dos postos de 
trabalho. 

Gerente 
Unidade 

Empresa 
X 

2022 

Para que seja 
possível realizar as 
tarefas diárias de 

maneira adequada 
e segura em um 

ambiente de maior 
qualidade. 

Solicitar o apoio da 
equipe de 
Segurança do 
Trabalho da 
empresa, para 
identificar e propor 
melhorias nos 
ambientes de 
trabalho, visando 
melhorar a 
iluminação, reduzir 
ruídos e suprimir a 
dispersão de poeira 
junto aos locais de 
trabalho. 

Aprimorar as 
práticas de 
coleta 
seletiva de 
lixo na 
Unidade. 

Gerente 
Unidade 

Empresa 
X 

2022 

Para facilitar o 
processo de coleta 

de lixo seletiva, 
fazendo com que 

os resíduos 
gerados pela 

empresa sejam 
separados de 

forma adequada e 
ágil. 

Capacitar as 
equipes quanto as 
práticas de coleta 
seletiva e instalar 
novas lixeiras para 
separação do lixo.  

Estabelecer 
convênio com 
a prefeitura 
ou 
associações 
de reciclagem 
para entrega 
do lixo  

Gerente 
Unidade 

Empresa 
X 

2022 

Para evitar que o 
lixo seja 

descantado em um 
aterro comum 

gerando poluição, 
a qual impacta toda 

a sociedade. 

Estabelecer 
parceria com a 
prefeitura ou 
associação de 
catadores / 
reciclagem para 
direcionamento dos 
resíduos 
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selecionados, as 
entidades gerando 
o menor impacto 
ambiental possível. 

Realizar dia 
“D” 

Gerente 
Unidade e 

Equipe 

Empresa 
X 

2022 

O dia “D” visa 
realizar a aplicação 

dos 5 sensos no 
setor, a fim de se 
fazer a limpeza e 
organização de 

todo o local. 

Agendar junto a 
equipe a data do 
dia “D”, onde a 
Unidade irá parar 
durante um dia 
inteiro para aplicar 
os 5 sensos do 
programa, tal 
evento tem por 
objetivo ser um rito 
de passagem para 
uma nova forma de 
trabalhar.  

FONTE: As autoras (2021) 

 

Acredita-se que caso a Empresa X aceite e implante as propostas sugeridas 

no plano de ação, o rendimento dos processos aumentará, assim como a qualidade 

de seus produtos e serviços, além de passar a ter funcionários mais motivados a 

desenvolver suas atividades e manter seu local de trabalho limpo e organizado, 

atingindo assim, seus objetivos organizacionais com eficácia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do trabalho foi analisar a processo de gestão da qualidade dentro 

da empresa estudada. Para isso buscou-se entender o conceito de qualidade, os 

custos que ela pode acarretar e, principalmente, conhecer e entender cada um dos 5 

sensos do programa de qualidade 5S, adotado pela Empresa X. Os dados de pesquisa 

obtidos dentro da empresa revelam que a gestão do programa é ineficiente e não traz 

resultados positivos.  

Os dados alcançados durante o desenvolvimento do trabalho evidenciam a 

importância de se conhecer a empresa, aqueles que fazem parte dela e como a 

enxergam, assim como o conhecimento de seus membros a respeito de suas 

responsabilidades para se manter a ordem na organização, e o programa 5S 

conscientiza a respeito dessas responsabilidades. 

O programa revela a preocupação da empresa com a qualidade de seus 

produtos e com a qualidade de vida daqueles que ali trabalham, por meio de 

mudanças de hábitos e implementação de uma nova cultura. O 5S trata de práticas 
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para se manter o ambiente de trabalho em condições adequadas de higiene, e isso 

vai além da limpeza e organização, envolve a transformação de conceitos 

estabelecidos e fixados na mente de cada um dos envolvidos. 

O incentivo às práticas das premissas do 5S expõe a busca pela excelência, 

foco e organização. Quando bem implantando e colocado em prática corretamente, 

apresenta resultados positivos até mesmo na redução de riscos de segurança do 

trabalho. Após plantada a semente de desenvolvimento do 5S na mente das pessoas, 

cada um toma consciência da importância de sua prática e passa a fazer por conta 

própria tudo aquilo que está a seu alcance no que tange os 5 sensos, sem a 

necessidade de estar sendo cobrado para isso. 
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