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INFORMAÇÕES SOBRE A SESSÃO 
 

Não importa quão bem você planeje, é altamente improvável que cumpra seu mandato sem ter 
problemas. Nessas ocasiões, ajuda a saber exatamente o que causou esses problemas, para que 
você possa resolvê-lo.  
 
Nesta sessão, vamos nos aprofundar em como usar o Método dos 5 Porquês. Essa é uma 
ferramenta de solução de problemas comumente usada nos negócios e na indústria e alguns de seus 
participantes já podem ter usado essa ferramenta. Embora esta sessão seja uma exploração de alto 
nível de como usar o Método dos 5 Porquês, existem muitos livros e sites da Internet que podem 
fornecer mais informações sobre como complementar seu conhecimento sobre essa ferramenta. 

OBJETIVOS DA SESSÃO 
 
Ao final desta sessão, os participantes estarão aptos a:  
 

• Definir o Método dos 5 Porquês 
• Aplicar o Método dos 5 Porquês 
• Explorar o uso do Método dos 5 Porquês na sua Divisão 
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PREPARAÇÃO PARA A SESSÃO 
 
Sugestões para a preparação:  
 

• Considerar as necessidades técnicas para a sessão. Teste o laptop/computador, o 
projetor e tela LCD, slides em PowerPoint, e mouse/caneta laser pointer, se apropriado.  
 

• Fazer uma avaliação dos materiais para a sessão. Utilize a Lista de Verificação do 
Material de Treinamento no Guia de Preparação do Instrutor para verificar se tem tudo o 
que precisa para a sessão.    
 

• Revisar todas as atividades que serão realizadas durante a sessão. Você já obteve e 
organizou todos os materiais necessários para completar as atividades? 

 

• Rever o conteúdo antes de começar a sessão. Certifique-se de entender o conteúdo e 
saber executar as atividades de suporte. 

 
MATERIAIS 
 

• Guia do Instrutor  
• Manual do Participante 
• Slides em PowerPoint 

 
EQUIPAMENTO 
 

• Computador 
• Projetor e tela LCD 
• Mouse sem fio/caneta laser pointer 

(opcional) 
 

ÍCONES DE AÇÃO 
 
 
 
 

 
Consultar o 
Manual do 

Participante 

Atividade  
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CRONOGRAMA DA SESSÃO 
 

 Visão geral da instrução Materiais 
INTRODUÇÃO 

 
(05:00) 

 

Apresentação: Objetivos da sessão 
 

Slides em PowerPoint  
 
 

MÓDULO 1:  
Definir o Método dos 5 

Porquês 
 

(20:00) 
 

Apresentação/Discussão: 
O que é o Método dos 5 Porquês? 
 
 

Slides em PowerPoint  
 
 

MÓDULO 2:  
Aplicar o Método dos 5 

Porquês 
 

(35:00) 
 

Apresentação/Discussão: 
Explorar o Método dos 5 Porquês 
 
Atividade:  
Estudo de Caso dos 5 Porquês 

Slides em PowerPoint  
 
Manual do Participante  

MÓDULO 3: 
Explorar o uso do Método 

dos 5 Porquês na sua 
divisão 

 
(25:00) 

 

Apresentação: Explorar o uso do 
Método dos 5 Porquês na sua divisão 
 
Atividade: Usar o Método dos 5 
Porquês para problemas da divisão 

Slides em PowerPoint  
 
Manual do Participante 

CONCLUSÃO 
 

(05:00) 

Apresentação: Citação Slides em PowerPoint 

Tempo total: 90:00 
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INTRODUÇÃOTempo total: 05:00 
 
APRESENTAÇÃO: OBJETIVOS DA SESSÃO (05:00) 
 
Afirme 

É comum que as pessoas usem as informações que já conhecem ou 
usem o feedback que recebem de outras pessoas para resolver 
problemas. Às vezes, fazer isso é suficiente para encontrar soluções, 
mas e quando você se depara com problemas mais complexos? 
 
Esta sessão, Resolução de Problemas, é baseada no Método dos 5 
Porquês. O Método dos 5 Porquês é um processo de resolução de 
problemas desenvolvido pela Toyota Corporation durante sua 
evolução na fabricação. 
 
Embora nem um método específico possa resolver todos os 
problemas da sua divisão, usar o Método dos 5 Porquês pode ajudá-
lo a melhor entender o problema. Ter um entendimento mais 
aprofundado o ajudará a implementar soluções bem-sucedidas. 
 

Mostre 
 

Mostre o Slide 1: Objetivos da sessão 
 

 
 
Afirme 

Ao final desta sessão, você estará apto a: 
 

• Definir o Método dos 5 Porquês 

• Aplicar o Método dos 5 Porquês 

• Explorar o uso do Método dos 5 Porquês na sua divisão 
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Transição 
Problemas podem ser causados por pessoas ou por processos. Como 
parte de sua preparação para este workshop, você foi solicitado a 
fazer o curso on-line de Resolução de Conflitos para aprender mais 
sobre como lidar com conflitos entre as pessoas. 
 
Esta sessão se concentrará em questões de processo e mostrará como 
você pode usar o Método dos 5 Porquês para ajudar a resolver 
problemas de processo em sua divisão. 
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MÓDULO 1: Definir o Método dos 5 Porquês 
Tempo total: 20:00 

 
APRESENTAÇÃO: DEFINIR O MÉTODO DOS 5 PORQUÊS (20:00) 
 
Mostre 

Mostre o Slide 2: Definir o Método dos 5 Porquês 
 

 
 

Pergunte aos participantes se eles já usaram o Método dos 5 
Porquês.  Se sim, peça a eles 1 ou 2 exemplos de suas 
experiências. Se não usaram, vá para o slide 3. 

 
Mostre 

Mostre o Slide 3: O que é o Método dos 5 Porquês? 
 

 
 
Afirme 

O Método dos 5 Porquês é usado em negócios e na indústria para 
determinar a causa principal de um problema. A causa principal é 
definida como a causa mais antiga e básica de um determinado 
resultado. Pode ser usado individualmente ou em grupos. 
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Ao fazer repetidamente a pergunta "Por que", você pode remover 
camadas que levam à causa principal de um problema.  
 
Embora o método seja chamado de 5 Porquês, você não precisa fazer 
cinco perguntas. Você pode descobrir a causa principal em três 
perguntas; para problemas complexos, você pode perguntar cinco ou 
mais porquês antes de encontrar a causa principal. Cinco, no entanto, 
é usado como regra geral, porque geralmente é suficiente para 
descobrir a causa principal.  
 
O Método dos 5 Porquês pode levar você a descobrir mais problemas 
do que o problema original que estava tentando resolver. Seus 
resultados ao usar o Método dos 5 Porquês dependerão da sua 
persistência e da qualidade do conhecimento que você coletar. 
 

Mostre 
Mostre o Slide 4: Como usar o Método dos 5 Porquês 

 

      
 

Afirme 
O uso do Método dos 5 Porquês começa com a definição de um 
problema. Quando você tiver definido o problema, faça sua primeira 
pergunta "por que". Em seguida, faça mais perguntas (pelo menos 5) 
até chegar à causa principal do seu problema.  
 
Depois de descobrir a causa principal, você pode começar a resolver 
o problema usando ações curativas. Ações curativas são etapas que 
você executa para solucionar as questões que causam o problema. 
 
Nos próximos slides, discutiremos um exemplo de como o Método 
dos 5 Porquês pode ser usado para resolver problemas. 
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Mostre 
 

Mostre o Slide 5: Problema - Seu novo amigo está atrasado 
 

 
 
Para este exercício, usaremos um problema simples para mostrar 
como usar o Método dos 5 Porquês. 
 

Leia o slide em voz alta para os participantes.  
 
Comece compartilhando a primeira pergunta do porquê 
com eles (“Por que você estava atrasado?”) e a resposta 
para eles é porque o despertador não tocou. Peça de 3 a 4 
participantes para pensar nas questões dos “porquês” de 
continuidade para esta história.  

 
Afirme 

Obrigado por compartilhar suas idéias sobre as questões dos 
porquês. Nessa situação, podemos começar a supor que nosso novo 
amigo é uma pessoa que chega atrasada para as reuniões. 

 
Pergunte 

Isso acontece algumas vezes? Vemos situações, fazemos suposições 
e pensamos que sabemos tudo o que precisamos saber sobre essa 
situação? 
 

Afirme 
Vamos explorar ainda mais essa situação, fazendo mais 5 perguntas 
usando os porquês. 
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Mostre 
 

Mostre o Slide 6: 5 Porquês para perguntar ao seu amigo 
 

 
 

Peça aos participantes que abram na página 1 do Manual 
do Participante. Revise cada pergunta em voz alta e escolha 
um participante para dar a resposta, conforme escrito no 
manual do participante. 
 
Este método de questionamento será novo para alguns de 
seus participantes. Orientá-los neste exercício e fornecer 
respostas pré-determinadas ajudará a reforçar a retenção 
do Método dos 5 Porquês. 
 
Comece fazendo a primeira pergunta e peça a um 
participante que leia a resposta do amigo para você. 
Continue essa troca até que todas as perguntas sejam 
revisadas. Por fim, leia a causa principal em voz alta para 
os participantes.  

 
Afirme 

Então, partimos do pressuposto de que seu novo amigo pode ter 
problemas em chegar atrasado, e descobrir a causa principal é que 
ele esqueceu de comprar baterias para o despertador.  
 
Você pode continuar questionando-o para descobrir o porquê ele 
esqueceu de comprar baterias, se você achar que vale a pena. Neste 
exemplo, as perguntas dos 5 porquês forneceram todas as 
informações necessárias para você entender profundamente o porquê 
que seu amigo estava atrasado.  
 
Quando confrontado com problemas, é natural querer encontrar 
soluções. A seguir, examinaremos algumas soluções ou ações 
curativas que seu amigo poderia executar para resolver o problema. 
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Mostre 
Mostre o Slide 7: Ações Curativas 

 

 
 
Afirme 

 
Aqui estão alguns exemplos de ações curativas que seu amigo 
poderia usar para resolver o problema de chegar atrasado. 
 

Peça aos participantes que abram na página 2 do Manual 
do Participante. Leia em voz alta cada uma das respostas do 
amigo e escolha um participante para lhe dar uma ação 
curativa correspondente, conforme escrito no manual do 
participante.  

 
Pergunte 

Como o aumento do número de perguntas que você faz fornece uma 
compreensão mais profunda de um problema? 
 
 

Você está esperando que seus participantes digam que fazer 
mais perguntas pode fornecer mais informações para usar 
para resolver o problema. 
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Mostre 
Mostre o Slide 8: Conselho da técnica de questionamento 

 

 
 
Transição 
 

Usamos um exemplo simples para mostrar como o Método dos 5 
Porquês funciona. A seguir, vamos ver um problema que pode 
ocorrer realisticamente na sua divisão. 
 
Mais uma informação antes de seguirmos adiante. As pessoas podem 
se sentir desconfortáveis ao receberem muitas perguntas durante um 
curto período de tempo. Certifique-se de criar um ambiente 
confortável para a sua conversa para obter as respostas mais 
informativas de seus contatos. 
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MÓDULO 2: Aplicar o Método dos 5 Porquês 
Tempo total: 35:00 

 
APRESENTAÇÃO: APLICAR O MÉTODO DOS 5 PORQUÊS (03:00) 
 
Mostre 

Mostre o Slide 9: Aplicar o Método dos 5 Porquês 
 

 
 

Afirme 
 

Para aplicar o Método dos 5 Porquês, vamos ler o estudo de caso de 
um clube que é muito bom em atrair novos associados, mas que 
perdeu quatro deles este ano. Você está preocupado com isso porque 
nunca deseja que os associados saiam e também porque o aumento do 
quadro associativo é uma meta importante para sua divisão. Perder 
esses novos associados tornará muito mais difícil alcançar sua meta. 
 
 

ATIVIDADE: ESTUDO DE CASO (32:00) 
 
Mostre 

Mostre o Slide 10: Estudo de Caso 
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Afirme 
Leia o slide do estudo de caso em voz alta para os participantes. 
Em seguida, vá para o slide 11 para iniciar sua atividade. 

 
Mostre 

Mostre o Slide 11:  
Atividade - Estudo de Caso dos 5 Porquês 

 

 
 

Orientações para a atividade: 
 

Forme pequenos grupos de discussão.  

Peça aos participantes que consultem o estudo de caso nas 
páginas 3 a 6 do manual do participante.  

Peça aos participantes que leiam o estudo de caso nas páginas 3 
- 4 e, em seguida, respondam às 5 perguntas do porquês na 
página 5. A primeira pergunta por que foi respondida para eles. 

Peça aos participantes que usem as perguntas dos 5 porquês na 
página 5 para criar ações curativas na página 6.  

Pergunte se alguém tem alguma dúvida.  

Comece a atividade.  

Interrompa após 10 minutos.  

Mantenha à mostra o slide 11 enquanto seus participantes 
continuam a trabalhar na atividade.  

Convide um grupo para compartilhar seus 5 porquês. Em 
seguida, pergunte a outras mesas se eles apresentaram algo 
diferente para os 5 porquês. 

Prossiga para o slide 12 para mostrar o exemplo dos 5 porquês 
para esta atividade.  
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Mostre  
 

Slide 12: 5 Porquês 
 

 
 

Afirme 
Leia em voz alta as respostas no slide 12.  Observe se 
alguma das respostas dos participantes foi diferente das 
respostas deste slide.  

 
É possível que pessoas diferentes que investigam o mesmo problema 
façam perguntas diferentes. Mas, se você continuar fazendo as 
perguntas com os porquês  e mantendo a mente aberta sobre as 
causas de um problema, fará as perguntas certas que o levarão à 
causa principal.  
 
Neste exemplo, a causa principal é que os novos associados se 
sentem mais conectados às nossas causas, aprendendo com os  
associados experientes. Se não tivéssemos investigado além do 
primeiro porquê, o foco estaria na orientação dos novos associados e 
não teríamos abordado a necessidade dos novos associados de 
aprender com os associados mais experientes. 
 
Frequentemente, não há apenas um problema, mas vários problemas 
que podem não ter sido descobertos se você não tivesse feito as 
perguntas. Isso é importante saber, conforme trabalha com os 
problemas e o permitirá criar soluções mais eficazes para a divisão. 
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Mostre 
Slide 13: Possíveis Ações Curativas  

 

 
 

Leia em voz alta as respostas no slide 13.  Pergunte aos 
participantes se suas respostas foram diferentes daquelas do 
slide.  
 
Chame uma das mesas para compartilhar as ações 
curativas. Em seguida, pergunte a outras mesas se eles 
apresentaram algo diferente suas ações curativas. 

 
Afirme 

Assim como nas perguntas dos 5 porquês, algumas das ações 
curativas de sua atividade podem ser diferentes das ações curativas 
mostradas aqui. Às vezes, existem muitas maneiras de resolver um 
problema. 
 
O importante é garantir que as respostas às suas perguntas sejam 
válidas e que as ações curativas que você propõe abordem essas 
respostas. 

 
Mostre 

Mostre o Slide 14: Limitações do uso dos 5 porquês 
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Afirme 
O Método dos 5 Porquês é uma ótima maneira de determinar 
rapidamente causas principais e planejar ações curativas, mas não é 
uma solução perfeita. O Método dos 5 Porquês tem limitações que 
você deve considerar ao usá-lo. 
 
Algumas dessas limitações são que pode haver uma tendência a se 
concentrar nos sintomas se você não se aprofundar o suficiente para 
descobrir a causa principal. Um investigador pode hesitar em 
investigar processos passados que ele ou ela não entende. Diferentes 
investigadores podem descobrir diferentes causas principais. Às 
vezes, há muito foco em uma única causa principal, quando pode 
haver muitas outras. 

 
Pergunte 

Conhecendo essas limitações, como você ainda poderia fazer com 
que o Método dos 5 Porquês funcione para você? 
 

Use esta pergunta para uma breve discussão se você achar 
que os participantes são receptivos e fornecerão feedback.  
 
Caso contrário, use esta pergunta como uma transição para 
a próxima seção.  

 
Afirme 

O Método dos 5 Porquês pode funcionar bem como ponto de partida. 
Algumas causas principais podem ser facilmente determinadas 
usando esse método. Problemas mais complexos podem se beneficiar 
desse método, fornecendo informações suficientes para ajudá-lo a 
decidir se você tem influência e recursos para continuar descobrindo 
a causa principal por conta própria ou se precisa de mais ajuda. 
 
Às vezes, nem um grupo seria suficiente para resolver problemas 
complexos e é quando você deve considerar outras medidas. Mesmo 
se isso for verdade, o uso do Método dos 5 Porquês ainda é útil, pois 
você terá reunido informações suficientes para começar a resolver o 
problema, não importando como o problema seja resolvido. 
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Mostre 
Mostre o Slide 15: Resolver problemas como um grupo 

 

 
 
Afirme 

O foco deste treinamento tem sido em questões menos complexas 
que estão sendo investigadas por uma única pessoa. Vamos discutir o 
que você deve pensar se precisar formar um grupo para ajudá-lo a 
resolver um problema. 
 
Se você envolver um grupo em sua investigação, convide os afetados 
pelo problema e, se houver muitos, convide um bom número 
representativo deles. Nomeie um líder para este grupo. 
Provavelmente será você, mas é possível deixar com uma outra 
pessoa que possa guiar e motivar seu grupo com eficiência.  
 
Cada membro do grupo deve saber como usar o Método dos 5 
Porquês. Eles devem ter a meta de fazer as perguntas cinco vezes, 
mais se necessário. 
 
Ao considerar ações curativas, não se esqueça de designar membros 
do grupo para fazer acompanhamento sobre a conclusão. E, 
finalmente, certifique-se de comunicar os resultados dessas ações 
com todo o grupo, para que eles estejam cientes das ações curativas 
que estão sendo implementadas. 
 

Mostre 
Mostre o Slide 16: Melhores práticas dos 5 porquês 
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Afirme 
Agora que discutimos as limitações do uso do Método dos 5 
Porquês, vamos discutir algumas das melhores práticas. 
 
Uma das práticas mais importantes é focar nos processos, não nas 
pessoas. A investigação dos problemas pode se tornar uma questão 
delicada, portanto, você quer garantir que o enfoque esteja na 
melhoria de processos e não em culpar outras pessoas pelo problema. 
Ao se concentrar no processo, você pode obter suporte para 
encontrar as soluções. 
 
Uma outra prática recomendada é investigar problemas sem fazer 
suposições. Sempre confirme as informações que obtiver nas 
respostas dos 5 porquês. 
 
Use o Método dos 5 Porquês com os grupos quando tiver que 
resolver problemas complexos. Compartilhar informações com 
outras pessoas pode tornar a resolução de problemas mais eficiente. 
 
Quando usar o Método dos 5 Porquês, comece a praticar o método 
com problemas menores para se sentir confortável em usá-lo. Em 
seguida, passe a usar o método com problemas mais complexos. 
 
Confirmar as causas principais ajuda-o a analisar e resolver os 
problemas. Se você tem uma causa principal que não está fazendo 
essas coisas para você, pode ser necessário ter de voltar e fazer mais 
5 perguntas com os porquês. 
 

Transição 
Resumimos muitas informações em um curto período de tempo 
sobre o uso do Método dos 5 Porquês. Se você estiver interessado 
em aprender mais, existem muitos livros e muitas informações na 
internet que podem fornecer informações mais detalhadas sobre o 
uso deste método.  
 
No próximo módulo, discutiremos como você pode usar o Método 
dos 5 Porquês na sua divisão.   
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MÓDULO 3: Explorar o uso do Método dos 5 Porquês na  sua Divisão 
Tempo total: 25:00 

 

APRESENTAÇÃO: APLICAR O MÉTODO DOS 5 PORQUÊS (05:00) 
 

Mostre 
Mostre o Slide 17:  
Explorar o uso do Método dos 5 Porquês na sua divisão 

 

 
 
Afirme 

Agora que tivemos a oportunidade de aprender sobre o uso do 
Método dos 5 Porquês, vamos explorar como você pode usá-lo em 
sua divisão. Enquanto o Método dos 5 Porquês funciona melhor 
quando você está na sua divisão, conversando com contatos enquanto 
trabalha com os problemas, você pode aproveitar esta oportunidade 
para começar a pensar em como aplicar esse método aos problemas 
da sua divisão. 
 

ATIVIDADE: ESTUDO DE CASO (20:00) 
 
Mostre 

Mostre o Slide 18: Usar o Método dos 5 Porquês para os 
problemas da divisão 
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Afirme 
Neste módulo, vamos explorar como você pode começar a usar o 
Método dos 5 Porquês na sua divisão. 
 

Orientações para a atividade: 
 
Se seus participantes não trouxeram sua análise SWOT 
completa consigo, ofereça alguns minutos para pensarem 
em dois problemas que sua divisão está enfrentando. 
 
Peça aos participantes que preencham as planilhas do 
manual do participante e os conduzam a uma discussão 
sobre os resultados usando as perguntas fornecidas abaixo.   
 
As planilhas são voltadas para que eles pensem sobre como 
começar a usar o Método dos 5 Porquês na divisão deles, 
então você vai querer liderar a discussão nessa direção. 
 
Peça aos participantes que trabalhem individualmente nesta 
atividade por 10 minutos e encaminhe-os para as páginas 7 
- 8 do manual do participante. Peça que usem a planilha na 
página 7 para responder às perguntas sobre o primeiro 
problema deles e a planilha na página 8 para responder às 
perguntas sobre o segundo problema deles.  
 
Pergunte se alguém tem alguma dúvida.  
 
Comece a atividade.  
 
Interrompa após 10 minutos.  

 
Afirme 

Agora que você teve a oportunidade de explorar alguns dos 
problemas da divisão e como poderá aplicar o Método dos 5 
Porquês, vamos discutir seus resultados. 
 
 

Peça que 3 ou 4 participantes compartilhem suas opiniões 
sobre os resultados. 
 
Explique a atividade fazendo as seguintes perguntas: 
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Pergunte 
 
Agora que você sabe como usar o Método dos 5 Porquês, você 
consegue pensar em um problema passado, tanto do nível da divisão 
quanto do clube, em que o uso do Método dos 5 Porquês teria 
ajudado a encontrar a causa principal mais rapidamente? 
 
Qual sua opinião sobre apresentar o Método dos 5 Porquês na sua 
divisão?  
 
Como você envolveria um grupo de pessoas da sua divisão para 
resolver um problema usando o Método dos 5 Porquês? 
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CONCLUSÃO 
Tempo total: 05:00 

 

APRESENTAÇÃO: CITAÇÃO (5:00) 
 

Mostre 
Mostre o Slide 19: Citação 

 

 
 

Leia a citação em voz alta para os participantes. Peça que 2 ou 
3 participantes compartilhem suas opiniões sobre a citação. 

 
Afirme 

Esta citação é um bom resumo de como frequentemente abordamos a 
resolução de problemas. Dependendo do senso de urgência para 
resolver um problema, podemos reagir e procurar como na citação 
“Talvez você esteja buscando nos galhos o que só encontramos nas 
raízes.” Pense nisso ao enfrentar problemas e desafios na sua 
divisão. 
 

Mostre 
Mostre o Slide 20: Objetivos da sessão 

 

 
  

Pergunte 
Conseguimos cu//mprir os nossos objetivos?  
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