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APRESENTACAO 

Este trabalho e referente ao Projeto Tecnico de lmplementa~ do Programa 

"58" no Supermercado Economico, com sede no Municipio de Fazencia Rio Grande 

(PR), reaJizado pela aluna Loreni Fae de Souza, como requisite basico de avalia~o 

final do curso de P6s Gradua~o em Niv~l de Especial~o em Gestao da 

Qualidade, oferecido pela Universidade Federal do Parana, conveniada com o CNI/ 

SENAI. 

Este projeto esta dividido em cinco capitulos: 

0 primeiro capitulo consta de introduc;Bo que esta subdividida em objetivos 

do projeto, justfficativas dos objetivos e metodologia. 

0 segundo capitulo consta da revisao te6rico empirica. a qual e resultado da 

pesquisa sobre o modelo "5S" na visao de diversos autores. 

0 terceiro capitulo descreve a empresa e seu hist6rico. faz urn diagn6stico da 

situac§o atual da mesma, com relac§o a qualidade. se~. organizac;io e 

atendimento ao publico. 

0 quarto capitulo apresenta a proposta de implementa~o do "58" 

desenvolvida para a realidade da empress. 

0 quinto capitulo conclui o trabalho, demonstrando que as medidas 

sugeridas neste projeto deveram ser aperfei~das diariamente para prosseguir em 

direc§o a Qualidade Total. 

Apresenta alguns anexos e outras ferramentas que facilita a execucao do 

projeto, proporcionando uma visao mais clara e objetiva destas etapas. 
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1-INTRODUCAO 

1. Objetivos do Trabalho 

1.1. Objetivo geral 

lnduzir funcionarios e dirigentes a promover melhorias no ambiente de 

trabalho, em di~o a qualidade, por meio de mudan-;as de habitos e costumes. 

1.2. Objetivos especfficos 

- Aproveitar melhor os espayos por meio do descartes de objetos 

desnecessarios; 

- Promover programa de treinamento de funcionarios; 

- Manut~o de limpeza dos ambientes; 

- Proporcionar condiy5es ambientais seguras para evitar acidentes; 

- Desenvolver o espirito de equipe dos funcionarios; 

- Reduzir quantidade de troca de produtos; 

- Melhorar o atendimento aos clientes. 

2. Justificativas do objetivo 

2.1. Para a empresa 

E importante para a empresa a implementa~o do programa "5S" para 

solucionar dificuldades quanto a sua organiza~o. seu ambiente de trabalho, seu 

espai):O fisico e seu relacionamento com as pessoas, e garantir satisfa~o de todos 

os publicos (dientes, funcionarios, fomecedores, dirigentes, etc.). 

2.2. Para o aluno 

A importancia deste projeto para o aluno e promover a oportunidade de 

aplicar o que foi · ensinado, abordado e discutido durante o Curso de Gestao da 

Qualidade e Produtividade, e consolidar este aprendizado por meio de pesquisa em 

livros, peri6dicos, revistas e empresas que praticam o "5S". 
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3. Metodologia 

Este projeto teve infcio com a perce~o do interesse dos dirigentes da 

empresa de implementar o programa "SS". 

Em seguida foi realizada uma pesquisa bibliografica e, preparacao de roteiros 

e materiais para visualizar qual a situac;§o da empresa em di~o a qualidade. 0 

diagn6stico foi desenvolvido utilizando varias ferramentas para 0 levantamento de 

dados como: pesquisa com clientes, funcionarios, fotografias, questionarios, visitas a 

outras empresas e trocas de informa¢es com dirigentes e funcionarios. 

A partir deste apanhado de informa¢es elaborou-se a proposta de modelo 

"5S" para a empresa. 
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II - REVISAO TEORICO-EMP(RICA 

1.1ntrodu~o 

0 objetivo da revisao te6rico-empirica e ampliar os conhecimentos sobre a 

evoluyao da qualidade; os varios conceitos da qualidade; focalizar com detalhes o 

programa "SS'" • sua origem, evolu~o. tendencia, vantagens e desvantagens, 

beneficios; a gestao da qualidade e o "58"; as fases de implant~o do "SS", 

metodologia e principais barreiras de acorclo com a visao de varies autores, colher 

ideias e sugesroes que possam ser utilizados no desenvolvimento do projeto de 

implantac;ao do programa "58" em urn supermercado, alem de conhecer varios 

casas de implanta<;ao do programa "58" com sucesso. 

2. Evolu~o da Qualidade 

Nos seculos XVIII e XIX ja se pensava em qualidade de uma maneira simples 

e utilizando outros termos, pais nesta epoca tudo era produzido artesanalmente e a 

qualidade era medida visualmente e par compara~o com urn produto ja pronto. 

Com passar do tempo ocorreu a necessidade da produ~ em massa, dessa 

maneira tomou-se oneroso e Iento o trabalho artesanal. No inicio do seculo XIX foi 

criado urn sistema nacional de medidas, gabarito e acess6rios os quais garantem a 

uniformidade das pec;as por meio de uma medida padrao. 

Em 1819 havia urn sistema de medida sofisticado no Springfield Annory, pois 

a inspec;So antes realizada a olho nu, agora, era realizada par dois inspetores, 

utilizando urn instrumento de medi~o. 

As atividades de inspec;So foram relacionadas mais fortemente ao controle de 

qualidade em 1922 com a publicac;§o da obra The Control of Quality in 

Manufacturing, de G. S. Radford, os principais t6picos tratavam da finalidade 9a 

ins~o. e pela primeira vez, a qualidade foi vista. como responsabilidade 

gerencial distinta e com func;§o independente. 

0 anode 1931, representou urn marco no movimento da qualidade com a 

obra Economic Control of Quality, of Manufactured Product, de W. A Shewhart, que 

conferiu pela primeira vez urn carater cientifico a disciplina qualidade. 
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Em dezembro de 1940. o departamento de Guerra, formou urn comite para 

sugerir padroes na area da qualidade. Os padr6es foram publicados em 1941 e 

1942. Seu enfoque foi elaborac;Bo e o uso de graficos de controle. Enquanto isso, o 

Setor de Pesquisa e Desenvolvimento da Produc;Bo do Conselho de Produc;Bo Belica 

estava organizando mais programa de treinamento, com finalidade de disseminac;Bo 

rapida destas tecnicas para outros ramos da industria por meio de cursos. Estes 

cursos treinaram na epoca 8.000 pessoas, as quais, com~ram a formar 

sociedades locais de controle de qualidade. Em 1945, treze grupos, se congregaram 

para formar a Sociedade dos Engenheiros da Qualidade; Urn ano depois se uniram 

com outra federac;Bo tomando-se a Sociedade Americana de Controle de Qualidade 

(ASQC). 

Em 1944 foi publicado Industrial Quality Control primeira publicac;Bo norte

americana do assunto, mais tarde, ela se tomou a Quality Progress a revista oficial 

daASQC. 

No fim dos anos 40, o controle de qualidade ja estava definido como disciplina 

reconhecida (girava basicamente em tomo de controle estatistico). 

Com a publicac;Bo de grandes obras que representarao marcos nos anos 50 e 

inicio da decada de 60. Essas obras introduziram a grande era da qualidade, era da 

garantia da qualidade. (GARVIN, 1992, p. 3-23) 

No final da decada de 50, surgiu nos Estados Unidos o termo Controle Total 

da Qualidade . 0 Controle Total da Qualidade, como percebido pelos seus gurus (Dr. 

Deming, 1950, Dr. Juran, 1954, Dr.Feigenbaum, 1958.) americanos, tinha as suas 

origens na produyao em massa e no Taylorismo (teoria "gerencia gerencia e as 

pessoas obedecem"). 

0 Controle da Total Qualidade como uma ciencia teve suas ralzes nas 

origens da produc;Bo em massa, notavelmente na Ford Motor Company. No inlcio 

Criou-se urn exercito de inspetores para inspecionar OS produtos acabados, e a unica 

finalidade era separar produto defeituoso do nao defeituoso. Esta foi a origem do 

controle da qualidade ao estilo ocidental. No entanto este sistema nao evitava o 

defeito. A proxima etapa na evoluc;Bo da qualidade era como prevenir defeitos em 

· primeiro Iugar. 

Ap6s a Segunda Guerra Mundial, o Controle Estatistico do Processo foi 

considerado como o estado da arte e aplicavel principalmente a produc;Bo em 



6 

grandes volumes de produtos de engenharia. Durante os anos cinquenta os 

japoneses nao estavam em posiyao de desafiar nenhum destes conceitos. 0 slogan 

do Japao era "antes de tudo copiar o Ocidente", o que foi rapidamente trocado para 

"Aican~r o Ocidente!". A economia japonesa estava arruinada nesta epoca e os 

americanos estavam no auge de seu desenvolvimento e nao imaginavam os 

japoneses como uma amea~ economica, mostraram tudo que sabiam aos 

japoneses. Com isto os japoneses cresceram. Se nao fosse a coragem americana 

de enfrentar os fatos da vida na metade dos anos oitenta e responder ao desafio da 

supremacia japonesa, os papeis podiam com facilidade ter se invertido. 

Em janeiro de 1980, Christofer Lorenz comentou na pagina de administra~o 

do The Financial Times: "A Qualidade se tamara o assunto chave nos anos oitenta". 

Ele merece nota maxima por isso. A Qualidade se tomou assunto do momenta em 

qualquer Iugar do mundo. A razao (mica para isso, a fenomenal expansao da 

capacidade japonesa de exporta~o. resultante de uma revolucao industrial 

conduzida pela qualidade comparavel apenas com a Gra-Bretanha nos meados do 

seculoXIX. 

0 Congresso Mundial da Qualidade, trienal, que ocorreu em 1984, 1987 e 

1990 teve urn aumento progressive de participantes que vieram de todas as partes 

do mundo para compartilharern as suas ideias. A Qualidade e hoje urn conceito 

verdadeiramente intemacional. Como observou urn orador americana na 

Conferencia da Organiza~o Europeia para o controle da qualidade em 

Moscou, 1987: "Qualidade e urn conceito que nao tern passaporte". 

A principal organizac;Bo para apoiar o desenvolvimento da qualidade nos 

Estados Unidos e American Society Quality Control (ASQC) - Associa{:Ao 

Americana para o Controle da Qualidade. A grande influencia que os Estados 

Unidos exercem sobre o mundo desde a Segunda Guerra Mundial se reffete na 

influencia desta organizacao. que tern uma sede intemacional com representantes 

de rnuitos paises estrangeiros, incluindo o Reino Unido. 

No final da decada de setenta a lideran~ no desenvolvimento da metodologia 

da qualidade mudou-se para o Japao. No final da decada de oitenta. os primeiros 

sinais de entendimento do carninho de volta come~ram a aparecer. 0 termo TQM -

"Total Quality Management" - come~u a ser usado. Rapidamente o "estimulo" da 

Iugar a realidade, sinais mensuraveis de sucesso. Just in Time (ou producao sem 
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estoque como ele deveria ser conhecido) e que e urn dos objetivos da Qualidade 

Total, se tomou uma das hist6rias de sucesso do final dos anos oitenta e do inicio 

dos anos noventa. Nos nao podemos reescrever o passado, mas n6s podemos 

influenciar no futuro. E importante adotar uma posi98o pr6-ativa. Como lee Kuan 

Yew disse: '"Os paises terao que ser competitivos para progredir". (HUTCHINS, 

1992, p.216-236) 

3. Conceitos da qualidade 

CAMPOS, (1940,p.110-111), define qualidade das seguintes maneiras: 

- Qualidade e uma questao de vida ou morte. Sua empresa s6 sobrevivera se for a melhor no 
seu neg6cio. 
- Qualidade e mudanga cultural. E preciso lideranga para conduzir mudanga. Se voce nao 
estiver disponivel para isto, nao inicie 0 programa. 
- Voce esta pensando em qualidade para melhorar seus resultados. Aoompanhe estes 
resultados mensalmente atraves de graticos mostrados a todos. E necessaria urn placar para 
certificar-se que voce esta ou nao ganhando 0 jogo. 
- Qualidade Total nao e alguma coisa para ser introduzida na organiza93o de maneira suave, 
estamos tratando de urn conceito multifacetado, extremamente complexo, que, a medida que 
ele se desenvolve e desce na organiza~o. comega a reduzir os custos, melhorar 
tremendamente o profissionalismo e a criar uma cultura etica de trabalho completamente 
novaJsto nao pode ser alcangado por acaso, nem tampouco pode ser delegado.E uma 
missao dificil para o executive principal porque ele precisa definir o caminho.Muitos nao 
estarao preparados para isto, uma vez que isto e um comprometimento importante.Mas a tais 
pessoas e dada uma escolha: eles podem ir levando as coisas como antes e torcer para 
continuar sobrevivendo, ou abrir caminho para outros que de fato tern o comprometimento. 
Uma coisa e certa. A Qualidade Total se desenvolveu alem do ponto em que sua relevancia 
estava aberia a questionamentos. 

JURAN, (1904, p.11-12}, "Qualidade e o desempenho do produto que 

resulta". 

em satisfac§o com o produto que leva o cliente a compra-lo. "". 

- "Qualidade e a aus€mcia de defici€mcia do produto que evita a insatisfayao 

do cliente." 

- "Qualidade e" adequa98o ao uso "." · 

- Qualidade e urn processo extensive a toda a empresa. Qualidade e urn 

processo sistemico que envolve o consumidor e que deve ser total e rigorosamente 

implementado por toda a empresa e integrado com fornecedores. 

- Qualidade e o que o consumidor julga ser. Se voce deseja se inteirar acerca 

de sua qualidade, questione seu consumidor. 
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- Qualidade e custos sao soma e nao diferen~. Qualidade constitui estrategia 

comercial fundamental e excepcional oportunidade para alto retorno sobre 

investimento, para 0 qual identificayao criteriosa de custos da qualidade e diretriz 

essencial. 

- Qualidade exige zelo individual e conjunto. Qualidade e tarefa atribufda a 

todos. 

- Qualidade e urn modo de gerenciamento. Gerenciamento satisfat6rio 

significa lideran~ pessoal no fortalecimento de conhecimento sobre qualidade, 

habilidades e atitudes de cada elemento da organizayao, a tim de reconhecer que 

gerar qualidade satisfat6ria implica em tomar tudo igualmente satisfat6rio na 

empresa. 

- Qualidade e inovayao sao mutuamente dependentes.A chave para 

lan~mentos bem sucedidos de novos produtos e associar a qualidade ao 

desenvolvimento do produto desde o inicio. E essencial incluir primeiramente a 

determinayao de atitudes de consumidores com referimcia ao novo produto ou 

servi~. 

- Qualidade e etica. 0 objetivo de excelencia - reconhecimento profunda de 

que o que se esta fazendo esta certo - e motivador emocional de pessoas, que o 

mais forte em qualquer organizayao e constitui o fator basico na lideran~ real na 

qualidade. 

- Qualidade exige aperfeiyoamento continuado. Qualidade e uma meta, cujo 

movimento ascendente e uma constante, pode ser considerada como disciplina de 

moldagem e ajuste da empresa a lideran~ na qualidade. 

- Qualidade e o caminho mais efetivo em custo e menos intensive em capital 

no rumo a produtividade. I 

- Qualidade e implementada com sistema total associado a cliente e 

fomecedores. lsso e que toma a lideran~ na qualidade real numa empresa - a 

aplicagao ininterrupta da metodologia sistematica que toma possivel gerenciar sua 

qualidade em vez de deixa-la apenas acontecer. 0 que diferencia os Hderes da 

qualidade de seus seguidores sao disciplina e processes nitidos de trabalho com 

qualidade, compreendidos, aceitos e adotados por homens e mulheres de toda a 

organizayao. {FEIGENBAUM, 1994, p.287-289) 
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4. Programa "55" 

4.1. Origem do programa "58" 

0 Programa "55" surgiu no Japao ap6s a Segunda Guerra Mundial para 

combater as sujeiras das fabricas (LAPA,1998,p1), mas ja era praticado nas familias 

onde os pais ensinavam a seus filhos os principios educacionais que os 

acompanhavam ate a fase adulta. Sendo assim sua essencia esta presente em 

qualquer populacao. sociedade, familia ou pessoa que pratique bons habitos e zele 

pela higiene, seguranc;a, bem-estar, sensatez e respeito ao pr6ximo. Depois foi 

ocidentalizada, e ficou conhecida tambem como Housekeeping. (RIBEIRO, 1994, 

p.17) 

LAPA, (1998, p.1), lanyou oficialmente no Brasil, em maio de 1991. 

A denominacao "55" e devido as cinco atividades sequenciais e ciclicas 

iniciadas pela letra "s" em japones. Sao elas SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU E 

SHITSUKE. (RIBEIRO, 1994, p.1) 

4.2. 0 que e o programa u5S" 

0 Programa "55" funciona como alavancador da implantacao do sistema de 

gestao da qualidade, promovendo a quebra de resistencia das pessoas no processo 

de mudanc;a, produzindo novos padroes de comportamento e propiciando urn clima 

organizacional favoravel a implantagao da qualidade total. 

Os resultados decorrentes da aplicac;Ao dos conceitos 5 S sao vislveis no 

curto espa~ de tempo, nao demandam investimentos significativos e beneficiam 

todas as pessoas envolvidas. 

0 "5S" e capaz de provocar alteraQSes no ambiente organizacional, 

contribuindo bastante para aumentar o nivel de satisfa~o daqueles que de fato 

promovem a qualidade dos processes e dos produtos: as pessoas. 

Os conceitos "5S" possuem uma profundidade e abrangencia que 

transcendem o aspecto fisico e abrangem o emocional, o psico16gico, o fisiol6gico e 

ate o espiritual. 0 resultado e obtido por meio da mudanc;a de hBbitos e costumes. 

(LAPA, 1998, pXVII) 
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0 ·ss·, ou programa ·ss" e o conjunto de cinco conceitos simples que, 

quando praticados, sao capazes de modificar o seu humor, o seu ambiente de 

trabalho, a maneira de conduzir suas atividades rotineiras e suas atitudes. 

0 termo ·ss· e derivado de cinco palavras em japones, todas iniciadas com a 

letra ·s" . Na traducao para o ingles consegui-se encontrar palavras com significado 

semelhante com~ndo com ·s".Porem nao aconteceu o mesmo com a tradu~o 

para o portugues. 

Tabela 1 - Os Cinco Sensos 

1 Seiri Sorting Sensode 

2 Seiton Systematyzing Sensode 

limpeza 
3 Seison Sweeping Sensode Zelo 

Asseio 
4 Seiketsu Sanitizing Sensode Higiene 

Saude 

5 Shitsuke Self-disciplining Sensode 

Para manter a essencia do termo ·ss" acrescentou-se ·senso cte• em frente 

de cada palavra em portugues que mais se aproximava do terrno original. 0 

significado de sensa: exercitar a capacidade de apreciar, julgar e entender; 

aplicac;Bo correta da razao para julgar ou raciocinar em cada caso particular. 

A seguir citaremos os 5 sensos e seus significados: 

4.2.1. Senso de utiliza~ao 

Significa identificar materiais, equipamento, utensflios, informa~ e dados 

necessaries e desnecessBrios, descartando ou dando urn destino para aquelas 

coisas que deixaram de ser uteis para aquele ambiente. Alem de identificar os 

excessos e desperdicios, devemos identificar o porque do excesso e evitar a sua 

reincidencia. 
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0 senso de utiliza~o pode ser aplicado em casa e em nossa vida em 

particular. 

0 senso de utiliza~o pode ter urn sentido mais amplo podendo atuar na area 

dos sentimentos, preservando apenas os mais valiosos como o amor, amizade 

sinceridade, companheirismo compreensao, e descartando os sentimentos 

negatives. (lAPA, 1998, p.1-4) 

0 senso de utilizat;§o compreende tambem o aproveitamento da inteligencia 

humana, de forma ampla, e o fator primario para utilizac§o de recursos materiais 

disponfveis localmente ou adquiridos de outros paises. Essa postura exige, 

evidentemente boa saude mental e autodisciplina. 

Beneficios do senso de utiliza98o: 

- Liberac§o de espayos para diversos fins; 

- Reciclagens de recursos escassos; 

- Re-alocacao de pessoas que nao estejam sendo bern utilizadas; 

- Combate aos excesses de burocracias; 

- Diminuicao de custos ,etc .. 

Como aplicar o senso de utiliza98o imediatamente? 

- Seguir o fluxograma (fig. 2) para as ac;Oes de curto prazo; 

- Persistir na educac§o em Iongo prazo, principalmente por meio da soluc§o de 

problemas em equipe; 

- Desenvolver o senso de utilizat;§o ha Iongo prazo, signffica, simultaneamente 

desenvolver o sensa de autodisciplina. 

Observa~: 

- Ao diminuir os diversos itens em estoques, caminha-se naturalmente para o 

sistema JIT -just-in-time ou "simplesmente a tempo", muito famoso no mundo inteiro; 

- Aplique o principia "urn e melhor". Uma ferramenta; uma c6pia; urn dia definido 

para providencias;uma hora de reuniao etc.(SILVA. 1996, p.35-40) 

4.2.2.Senso de ordenacao 

Significa definir locais apropriados e criterios para estocar. guardar ou dispor 

materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios, informac;Oes e dados de modo a 

facilitar o seu uso e manuseio, facilitar a procura, localizac§o e guarda de qualquer 

item. Popularmente significa "cada coisa no seu devido Iugar". 
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Na defini~o dos locais apropriados, adota-se como criterios a facilidade para 

estocagem, identifica~o, manuseio, reposi~o, retorno ao local de origem ap6s o 

uso, consumo dos itens mais velhos primeiro, dentre outros. 

Como o senso de utiliza~o, o senso de ordena~o deve ser praticado todo 

dia. Partindo para uma dimensao mais ampla, ter Sensa de Ordenac;io e distribuir 

adequadamente o seu tempo dedicado ao trabalho, ao lazer, a familia, aos amigos. 

E ainda nao misturar preferencias pessoais com profissionais, ter postura coerente, 

serenidade nas suas decis6es, valorizar e elogiar os atos bons, incentivar as 

pessoas. (LAPA, 1998, p.5) 

FIGURA 2 - AC0ES DE CURTO PRAZO 

Algumas frases utilizadas para a comunicacao desse Senso dentro das 

organizac;Oes: 
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- Mantenha cada coisa no seu Iugar; 

- Urn Iugar para cada coisa; 

- Deixe tudo a vista; 

- Encontre em 30 segundos. 

Beneficios: 

- Economia de tempo; 

- Diminui~o do cansat;a fisico por movimentat;:ao desnecessaria; 

- Melhoria do fluxo de pessoas e materiais; 

- Rapidez na movimenta~o e resgate de pessoas no caso de emergencia; 

- Diminui~o do estresse por busca mal sucedida, etc .. 

Como praticar o Senso de Ordena~o: 

- Melhorar o lay-out, facilitando o fluxo das atividades e pessoas; 

- ldentificar todos os locais e recursos de forma bern visivel.; 

- Dispor os itens de acordo com a frequencia de uso; 

- Padronizar os termos importantes de uso comum na organiza~o; 

- Usar r6tulos em cores vivas para identificar os itens, seguindo as regras ja 

existentes para o uso de cores; 

- Guardar objetos semelhantes no mesmo local; 

- Expor visualmente todos os pontos crfticos; 

- Cuidar para que a comunica~o seja facile rapida. (SILVA, 1996, p.41-44) 

4.2.3. Senso de limpeza 

Significa eliminar a sujelra ou objetos estranhos para manter limpo o 

ambiente, bern como, manter dados e informa¢es atualizadas, para garantir a 

correta tomada de decis5es. 0 mais importante neste conceito, e descobrir a causa 

da sujeira e evitar que ela ocorra (bloqueio das causas). 

No conceito mais amplo, ter Senso de limpeza e procurar ser honesto ao 

expressar, ser transparente sem segundas inten~s com os amigos, com a familia, 

com os subordinados, com os vizinhos, etc. (lAPA, 1998, p.S-6) 

A limpeza visa tambem a manuten~o dos equipamentos, alem de deixa-los 

limpos, manta-los em plena condi~o de uso. 

Frases usadas para divulgar a limpeza: 

- Jogo limpo; 
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- Mais importante do que limpar e nao sujar; 

- Ser limpo e estar iimpo; 

-Limpeza e educa~o. 
Beneficia da limpeza: 

- Sentimento de bern estar dos empregados; 

- Sentimento de excelencia transmitido aos clientes; 

- Preven~o de acidentes; 

- Manuten~o dos equipamentos, etc .. 

Como executar esta tarefa? 

- Definir responsaveis por area, criar tabela de rodizio; 

- Estabelecer horario definido, lembrar por urn sinal sonoro, executar a limpeza em 5 

minutos; 

- Treinar para que todos os operadores conh~m seus equipamentos de dentro 

para fora, estabelecer periodicidade para ins~o detalhada durante a limpeza; 

- Distribuir amplamente recipiente de coleta de lixo; 

- Criar area modelo em ambiente de ampla circula~o para que todos se 

contaminem com a ideia. (SilVA, 1996, p.45-48) 

4.2.4. Senso de asseio 

Signifies criar condi¢es favoraveis a saude ffsica e mental, garantir ambiente 

nao agressivo e livre de poluentes, manter boas condic;Oes sanitarias nas areas 

comuns, zelar pela higiene pessoal e cuidar para que as inform~s e comunicados 

sejam claros, de fiicilleitura e compreensao. 

Significa ainda ter comportamento etico, promover urn ambiente saudavel nas 

relac;Oes interpessoais, sejam sociais, familiares ou profissionais, cultivando urn 

clima de respeito mutuo nas diversas relayaes. (LAPA, 1998, p.6) 

Frases que transmitem a ideia de saude: 

- Mantenha urn ambiente agradavel e seguro; 

- Esteja atento as condic;oes de seguranc;a e saude; 

- Trabalhe seguro; 

- Mantenha-se saudavel. 

Com a pratica dos tres primeiros Sensos os resultados sao imediatos, ao 

passo que o resultado referente ao senso saude e consequencia dos tres primeiros, 



15 

pois somente num ambiente organizado, ordenado e limpo, as pessoas estao livres 

de acidentes, estresse, e mesmos certos tipos de doen~s. 

Meios para organiza~o estimular o Senso saude: 

-Manter e melhorar o Senso de Utilizagao,Ordenagao e Limpeza; 

- Mapeando e eliminando situa~ inseguras; 

- Garantindo que todos os seus dependentes tenham uma alimenta~o balanceada; 

- Difundindo material educative sobre saude em geral; 

- lncentivando a pratica de esportes 

- Estimulando o embelezamento do local de trabalho; 

- Promovendo atividades rapidas para restaura~o do equilibria fisico, mental e 

emocional; 

- Distribuindo as tarefas de forma racional, de modo que elas sejam efetuadas 

naturalmente mesmo que em ritmo forte. 

- Estimulando urn clima de confian~. amizade e responsabilidade; 

- Pagando salarios dignos, se possivel. 

Algumas dicas de saude do campeao Ayrton Senna: 

- Reforce seu cafe da manha, nao exagere no alm~. seja moderado no jantar e 

durma bern; 

- Caminhe sempre que puder, for~ndo os seus limites aos poucos; 

- Aprenda a relaxar em momentos de tensao, por meios de pequenos momentos de 

medita~o. (SILVA, 1996, p.49-53) 

4.2.5. Senso de autodisciplina 

Significa desenvolver o habito de observar e seguir normas, regras e 

procedimentos, atender especifica¢es, sejam elas escritas ou informais. 

Significa ainda desenvolver o autocontrole, ter paciencia, ser persistente na 

busca de seus sonhos, anseios e aspira¢es, respeitar o espac;o e vontade alheia. 

(LAPA, 1998, p.6) 

A palavra autodisciplina pode ser associada ao mais alto grau do 

desenvolvimento atingido pelo ser humano, capacitando-o a comunicar-se consigo 

mesmo e com o semelhante, de forma cooperativa. 

Frases para divulga~o imediata do Senso de autodisciplina: 
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- Tome a iniciativa; 

- Cumpra os padr6es tecnicos e eticos da organiza~o; 

- Pense por si mesmo; 

- Pratique os 4S; 

- Melhore sempre. 

0 Senso da Autodisciplina se inicia no berc;o, e reforc;ado na escola, 

eventualmente no servic;o militar, e deve continuar sendo refo~do no ambiente de 

trabalho, e outros ambientes sociais. 

Podemos estimular a autodisciplina, de acordo com alguns Hderes e 

educadores, por meio de li96es como: 

- Compartilhar missao, visao e princlpios fundamentais; 

- Educar para criatividade; 

- T er padr6es simples; 

- Melhorar a comunica~o em geral; 

- Atribuir responsabilidade e dar autoridade; 

- Criar urn clima de confianc;a, amizade e solidariedade; 

-Lanc;ar desafios compativeis com as habilidades; 

- Ter paciemcia e perseveranc;a na educa~o e treinamento, etc .. 

Para o desenvolvimento da autodisciplina pessoal e necessaria: 

- Mude o ambiente flsico - classifique, ordene, limpe, e as coisas comec;arao a 

melhorar; 

- Mude o ambiente social; 

- Lute com paciencia e persistencia para manter urn ambiente agradavel e seguro; 

- Coloque-se no Iugar do outro; 

- Eduque-se, e eduque continuamente, sem treguas. 

Do ponto de vista pratico sao as seguintes etapas para o treinamento 

eficiente: 

- Demonstrar urn born exemplo de a98o que se deseja; 

- Explicar a finalidade da a~o; 

- Repetir a explica~o muitas vezes; 

- Repetir a a¢o com o subordinado, executando-a simultaneamente; 

- Observar o subordinado executando a a¢o sozinho; 
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- Elogiar cada progresso ocorrido; 

- Se houverfalha, repetirdesde o primeiro passo. (SILVA, 1996. p.SS-60) 

4.3. Os principais objetivos do "55" 

4.3.1 Melhoria da qualidade de vida 

A pratica dos Sensos visa, sobretudo, a qualidade de nossas vidas, 

harmonizando os recursos ambientais disponiveis na natureza e ao nosso redor, 

com as diversas atividades que desenvolvemos no dia-a-dia e nos ambientes que 

freqOentamos:familiar, profissional, social, etc .. 0 importante e a busca da Qualidade 

Total, dos produtos, dos servi~s e das pessoas. 

4.3.2. Preven~o de acidentes 

Nos ambientes arrumados, ordenados e limpos a quantidade de horas 

perdidas com acidentes reduz-se cada vez mais, diminuindo tambem o sofrimento 

das pessoas envolvidas nos acidentes. E responsabilidade de todos a prevenc;Bo dos 

atos inseguros que provocam os acidentes, algumas vezes fatais. 

4.3.3. Melhoria da produtividade 

Para melhorar a produtividade e preciso envolver todas as pessoas dentro 

das instituiyOes. para os objetivos reais, que sao sobrevivencia e prosperidade. 

Se as pessoas que estao nas instituiyOes. realizam suas atividades querendo 

fazer bern feito e sao permanentemente educadas e treinadas para tal em novas 

tecnologias, desenvolvimento humano, tecnico e pratica das a9)es inerente aos 

Sensos, os indices de produtividade melhorarao, aumentando os lucros e 

sobrevivendo a competic;Bo do mercado, que se toma cada vez mais exigente. 

4.3.4. Redu~o de custos 

0 Programa dos 5 Sensos e tambem denominado de Programa de Combate 

ao Desperdicio, a medida que utilizarmos melhor e mais racionalmente os recursos 

disponiveis e materia primas. 
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A pratica dos Sensos desenvolve uma consciencia coletiva de preservacao e 

conservac;So dos recursos disponlveis, utilizando-os da melhor maneira posslvel, 

sem agredir nossa Mae Natureza. 

4.3.5. Conserva~io de energia 

Praticando os 5 Sensos conseguimos usar melhor nossos equipamentos e 

materiais, sem desperdit;armos energia, e conseqOentemente, economizando 

valores. 

Alem da energia eh~trica aprendemos a utilizar melhor nossa energia mental 

que e vital para a nossa vida e quando bern utilizada nos faz sentir mais saudaveis e 

felizes. Conservamos a energia mental quando pensamos agimos e sentimos 

conforme uma lei superior chamada Amor, em harmonia com tudo e todos que estao 

a nossa volta. 

4.3.6. Preven~o quanto a paradas por quebra 

0 Programa dos 5 Sensos ajuda a eliminar os riscos provenientes do uso 

indevido de equipamentos e suas posslveis quebras ou acidentes com danos flsicos, 

porque cada vez mais as pessoas se conscientizam da importancia de definir e 

seguir procedimentos e padr6es estabelecidos para a utiliza~o de maquinas e 

equipamentos. 

A pratica dos 5 Sensos tambem proporcionam equilibria e harmonia ao ser 

humano que o ajudam a viver melhor,de forma mais saudavel, evitando quebras, ou 

seja, termos de parar porque ficamos doentes. 

4.3.7. Melhoria dos ambientes frequentados 

0 Programa dos 5 Sensos proporciona melhoria no relacionamento das 

pessoas, e desenvolve a pratica de atitudes pautadas em padr6es eticos e morais 

superiores e praticados por todos, contribuindo para melhorar o clima 

organizacional, familiar e social. 

4.3.8. Melhoria da moral das pessoas 

A satisfac;ao de executar a atividade do dia-a-dia se estabelece quando existe 

um ambiente organizado, com as pessoas cumprindo o que foi estabelecido por 
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todos como sendo born para o grupo e existindo urn born relacionamento entre as 

pessoas. A alegria do grupo se torna constante e o "moral" cada vez mais elevado. 

4.3.9. lncentivo a criatividade 

A pratica do 5 Sensos de forma constante desenvolve a criatividade do grupo 

e de pessoas individualmente, de forma evolutiva, melhorando cada vez mais o 

ambiente. 

4.3.10. Administra~o participativa 

0 Programa dos 5 Sensos possibilita a pratica concreta e efetiva da 

Administra98o Participativa, porque, ao levantar as nao-conformidades ambientais 

visando a resolve-las, aplica-se o metodo de solu98o com envolvimento de todos, 

atraves do convite a participa~o espontanea no processo.(OUVEIRA, 1997, p.15-

20) 

4.4. Campanhas motivacionais 

As campanhas motivacionais visam criar urn estado ambiental favoravel para 

ocorrer melhorias no relacionamento das pessoas atraves de mudanc;as de atitudes 

e manifesta96es comportamentais favoraveis ao bern estar de todos. 

E para ajudar a conseguir este equilibria harmonica com tudo e todos, e 

satisfazer seus desejos, que se pratica OS cinco Sensos, cuja premissa basica e a 
busca da felicidade. 

As tres campanhas motivacionais sao as seguintes: 

4.4.1. Campanha da reconcilia~o 

Tambem denominada campanha do muito obrigado. tern o objetivo de 

desenvolver nos ambientes um estado de aproxima~o entre as pessoas, reduzindo 

conflitos desfavoraveis, falta de dialogo e entendimento. 

Todos percebem que ao pronunciar a expressao, muito brigade, fica 

automaticamente estabelecido um estado mais favoravel de coopera~o e 

entendimento, possibilitando evolu9ao e crescimento das rela¢es interpessoais. 

Existe quebra do gelo presente no relacionamento e as pessoas sentem-se 

comprometidas em seguir um padrao etico educacional bern aceito por todo o grupo. 
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4.4.2. Campanha do reconhecimento 

0 principia desta campanha esta no fato de que todos sao seres humanos, e 

portanto , merecem respeito, considera~o e reconhecimento dos direitos e 

deveres por todas as pessoas as quais se relacionam . Assim o objetivo principal 

desta campanha e estabelecer urn padrao de conduta, conforme padroes eticos 

aceitos por todos e proporcionando bern estar coletivo. 

Agora algumas sugest6es para mudan~ atitudinal: 

- Seja sincero quando houver motivo de elogio. Mas ainda procure a sinceridade nas 

a¢es, palavras e pensamentos; 

- Critique-se antes de criticar outras pessoas; 

- Nao se refira diretamente aos erros alheios, principalmente na presen~ de 

pessoas estranhas ao ambiente; 

- Nao de ordens. Peya atraves de perguntas, e diga "por favor"; 

- Quando houver erro ou problema, taca com que parecam faceis de serem 

resolvidos; 

- Reconheca com elogio sincero e caloroso o crescimento, a evolu~o e o progresso 

das outras pessoas; 

-Procure sempre tratar as pessoas da melhor maneira que puder, da forma que voce 

gostaria de ser tratado. 

4.4.3. Campanha do relaxamento 

Esta campanha tern o objetivo de reduzir cada vez mais o estresse provocado 

pelas dificuldades do dia-a-dia, corre-corre e compromissos cada vez mais 

abundantes. 

Sua pratica consiste em procurar uma maneira de reduzir o estresse, seja por 

meio de exercicios fisicos, pratica de medita~o. ioga, etc., sendo muito importante o 

incentive por parte das empresas a estas atividades. 

De urn modo geral, a pratica das tres campanhas mencionadas proporciona 

mudancas comportamentais que trazem beneficios para o grupo no que diz respeito 

a manifesta~o de criatividade, participa~o e integra~o.(OLIVEIRA,1997,p15-28) 
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5. Gestao da qualidade e o "SS" 

Como a gestao da qualidade e fundamentada em levantamento de dados, 

regras a serem seguidas, auto-grau de disciplina, e custo mais elevado por 

necessitar de pessoal especializado, a implantac§o do programa "55" e uma boa 

opc§o, pois utiliza pouca teoria e muita pratica. 0 programa "55,. pode ser 

implantado como urn plano estrategico, que ao Iongo do tempo passa a ser 

incorporado na rotina, contribuindo para conquista da qualidade total. 0 "5S" vern 

sendo cada vez mais utilizado como ferramenta para educar pessoas de uma forma 

pratica dentro de suas pr6prias atividades, atraves do envolvimento de todos. Sendo 

assim, ha necessidade de resolver qualquer conffito que existente entre o grupo para 

desenvolver urn clima propicio a sua implantacao. 

0 "SS" funciona como urn processo educacional fundamentado na mudanga 

de habito e costume, o qual pode se obtido pelo conhecimento que modifica atitude 

e comportamento individual, dependendo do meio e do nfvel de motivacao. este 

costume pode promover uma mudanga no comportamento grupal; ou o 

comportamento grupal pode influenciar o individuo resultando num ganho de 

conhecimento. Enfim o "SS" e a base da qualidade total. (RIBEIRO, 1994, p.23-25) 

6.1mplanta~o "SS" 

6.1. Prepara~o para implanta~ao do "5S" 

Na implantacao do programa "55" promove-se mudangas de atitudes e 

habitos, e nao e tao simples como aparenta, precisa-se do apoio da diretoria, para 

conseguir uma mobilizacao mais intensa de todos os componentes da organiza9ao, 

podendo ser realizado em sentido contrario, iniciando em urn setor da empresa. E 
necessaria um comprometimento de todos, pais precisa ser transformado em a¢es 

praticas, visiveis e compreenslveis ao publico liderado. Exemplos destas a¢es: 

- Formalizar por escrito a intencao; 

- Definir prioridades e metas; 

- Disponibilizar recursos para implantacao; 

- Dispor de instrumento de verificacao e acompanhamento da evolucao da 

implantacao; 
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- Acompanhar sistematicamente a implanta~o; 

- Servir como referencia, demonstrando mudan~ de habito e atitudes. 

Proximo passo seria a escolha de urn coordenador cuja fun~o e adquirir 

conhecimento sobre os conceitos, elaborar urn plano de implanta~o. sistematizar a 

implanta~o. servir como consultor intemo, promover treinamento, orientar a 

implanta~o. promover o engajamento de outras pessoas, controlar a implantayao, 

relatar sucessos e insucessos. Dependendo do porte da organiza~o e feita a 

escolha, no caso de uma empresa pequena uma pessoa pode ser suficiente, 

acumulando a tarefa de implantayao, e ate em tempo parcial. (lAPA, 1998, p.15-18) 

A seguir precisa-se elaborar o plano diretor e o plano executor de implantayao do "5 

S". 0 plano diretor tern por finalidade definir a politica, os objetivos, as metas e as 

estrategias (RIBEIRO, 1994, p.33) por meio do questionamento "o que" deve ser 

feito, "quem" deve fazer, "quando" sera feito, "onde" sera feito, "como" sera 

feito. (LAPA, 1998, p.19) 

Apesar da simplicidade da pratica do "5 S" o plano diretor deve apresentar 

algumas caracterfsticas como: 
I 

- Abordagem para a execuyao antes da teorizayao; 

- Voltado para todos os 6rgaos e todos o niveis hierarquicos; 

- Respeitar as caracteristicas de cada 6rgao e de cada pessoa; 

- Ser flexivel; 

- Ser generico; 

- Zelar pela disciplina; 

- Desenvolver atividades inseridas no trabalho; 

- Medir resultados ; 

- Reconhecimento (reconhecimento da evolu~o do "5 S" por meio de premios, ... ). 

Dentre os objetivos do plano diretor temos: bern estar do homem, melhoria 

da qualidade, preven~o de acidentes, aurnento da produtividade, incentive a 

criatividade, melhoria das rela¢es humanas, base para qualidade total, etc .. 

Enquanto o plano diretor serve para orientar coordenadamente o 

desenvolvimento do "5S" por toda a organiza~o. o plano de execuc§o visa definir a 

forma como o "SS" sera praticado nas respectivas areas que o elaboram.(RIBEIRO, 

1994, p.33-41) 
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Finalmente promover a mobilizagao para a implanta~o. esta e a 

oportunidade de criar um clima favoravel e motivar as pessoas para aderir aos 

conceitos "SS" e de fato pratica-los. Esta etapa deve ser bern planejada e criativa o 

suficiente para sensibilizar pessoas para manter urn clima de entusiasmo para 

implantacao do programa. Algumas maneiras de rnobilizar pessoas: 

- lnstituir urn dia geral onde todos os rnembros da organizacao estejam aplicando os 

conceitos do senso de utilizacao; 

- Promover o dia geral da limpeza; 

- Promover campanha com cartazes; 

- Expor os objetos descartados durante um perfodo; 

- Executar uma experiencia piloto numa area especifica, aplicar os conceitos e 

convidar outras pessoas a visitarern; 

- Promover concurso intemo de frases, logomarcas do prograrna; 

- Apresentacao de peyas teatrais sabre o tema; 

- Prornover a apresentacao. amostra de trabalhos e resultados obtidos em outras 

organizac5es. etc .. 

Nao importa o meio que voce venha a escolher. 0 importante que ele seja 

precedido de urn "treinamento nos conceitos", de tal forma que as pessoas 

possam assimilar os conceitos que estao sendo demonstrado. {lAPA. 1998, p.20-

21) 

6.2. Abertura do programa "58" 

A implantacao do "SS" deve ser precedida de uma auditoria informal da 

organizacao que pode ser feito par pessoas que conhecem os conceitos de ordem, 

limpeza, arrumacao. asseio e disciplina. Pode-se realizar um "check-list" elaborado 

especificamente para o tipo de ambiente avaliado. Filmar, fotografar o local e de 

fundamental importancia durante todo o processo de implantacao. pais evidencia os 

estagios do processo e seus resultados. 

0 "SS"' comeya oficialmente como "dia da grande limpeza". Este evento e de 

suma importancia pais e o marco do inicio do programa em urn determinado 

ambiente, area ou empresa. Este dia deve ser programado de maneira que todos os 

componentes da empresa possam participar. 

A programacao desse dia deve ser bern elaborada, atribuldas as 
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responsabilidades, treinado o pessoal, preparados os materiais e equipamentos que 

serao utilizados. As atividades desenvolvidas no dia sao, principalmente, a lavagem 

do piso e a elimina~o de sujeira. 0 mutirao formado tern urn efeito positivo de urn 

trabalho de equipe, de grande valia para o envolvimento de todos. 

0 final do "Dia da Grande limpeza" deve incluir a abertura oficial do "SS". 

Palavras de incentivos e de conclus5es sobre o evento sao proferidas pelos 

participantes e representantes da di~o da empresa, aos convidados. Uma 

confratemiza~o com "comes e bebes" e outros atrativos (musica, show, teatro, etc.) 

podera fazer parte da programa~o. A participa~o. tanto da di~o. quanto de 

convidados, cria urn compromisso de seriedade no processo de implanta~o. 

(RIBEIRO, 1994, p.45-50) 

6.3. As fases da implantacao 

A condugao da implanta~o foi dividida em tres estagios aplicados a cada S 

individualmente, OS quais sao denominados de: fase de preparacao, fase de 

implantacao, fase de manutencao, associada ao ciclo PDCA. Tab. 4. 

Na fase de prepara~o, identificam-se e relacionam-se os problemas ou nao 

conformidades e planejam-se as ayoes de elimina~o de sintomas e causas,(P do 

ciclo PDCA). 

Na fase de implanta~o eliminam-se os sintomas e as causas por meio da 

execu~o das a~ planejadas na fase anterior,(D e C do ciclo PDCA). 

Na fase de manuten~o e a oportunidade de consolidar os ganhos obtidos na 

fase de implanta~o,de forma a garantir que nao havera retrocesso, corresponde a 

etapa de padroniza~o das a~s.(A do ciclo PDCA).(LAPA, 1998, p.96) 

6.4. Aplicacao e pratica de cada senso 

A receita para o sucesso da execugao do "SS" depende basicamente dos 

seguintes fatores: 

- Entendimento dos conceitos; 

- Planejamento; 

- Feed-back (sistema de avalia~o e de reconhecimento); 

- Capacidade gerencial dos lideres; 

- Perseveran~.(RIBEIRO, 1997, p.60) 
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TABELA 4- AC0ES PARA IMPLANTACAO DOS 5 SENSOS 

-ldentificar "o que" e -Prover "o que" e -Estabelecer 
necessaria para necessaria para a procedimento para 
execu~o das tarefas e execu~o das tarefas e inclusao/exclusao. 
"por que" necessitamos descartar aquilo julgado 
daquilo. desnecessario ou em 

excesso. 
-Definir "onde" e "como" -Guardar, acondicionar -Consolidar os ganhos 
dispor os itens e sinalizar de acordo obtidos na fase de 
necessaries para com as definic;oes feitas implantayao de forma a 
execu~o das tarefas. na fase anterior. garantir que os avanc;os e 

ganhos sejam mantidos. 
-Estabelecer plano de 

ico. 
-ldentificar as fontes de -Eiiminar as fontes de -Padronizar as ac;Oes de 
sujeira, identificar sujeira. bloqueio que se 
causas, limpar e planejar mostraram eficazes na 
a elimina~o das fontes elimina~o das causas. 
de 
-ldentificar os fatores -Eiiminar os riscos no -Promover ~s de 
higienicos de risco nos ambiente de trabalho ou bloqueio contra a 
locais de trabalho e atenuar seus efeitos. reincidencia (mecanisme a 
buscar ac;Oes para prova de barreiras ). 
elimina-los. 
-ldentificar nao- -Eiiminar as nao -Rever os padroes. 
conformidades nos conformidades -Eiaborar padraes 
padroes existentes e as encontradas na fase referentes as melhorias 
oportunidades de anterior. implementadas. 
melhorias para os 4 -Promover as melhorias. 
outros senses. 

as melhorias. 

6.4.1. Senso de utiliza~o (SEIRI) 

Embora na preparayao e na propria realizayao da "grande limpeza" ja tenha 

sido feita uma separayao entre coisas necessarias e desnecessarias, algumas 

pendencias que nao foram solucionadas precisam de uma avaliac;Ao, urn plano de 

execuyao de propostas, para assim realizar a lista de verifica~o do SEIRI como a 

seguir: 
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- Ex:istem objetos que a urn born tempo foram guardados e ate entao nao utilizados , 

ou em caso afinnativo a frequencia foi muito reduzida? 

- Ha coisas desnecessarias no seu local de trabalho? 

- T odos os itens desnecessarios estao separados, classfficados, estocados, 

rotulados? 

- A sujeira foi removida? 

- Os materiais removidos ja foram descartados? 

- Existe desperdicio que deva ser reduzido e/ou evitado?(RIBEIRO, 1994, p.51-52) 

Em geral, a tarefa de livrar-se do desnecessario compreende a seguinte 

sequencia: 

- Defina o escopo da operagao (os locais e zona de trabalho) e os objetivos que 

deseja alcan~r; 

- Prepare-sa; 

- Ensine as pessoas a reconhecer o que e desnecessario; 

- Quantifique e avalie; 

- Fa~ a inspec;ao e a avaliagao gerencial e fom~ indicadores de como fazer urn 

trabalho melhorda proxima vez.(OSADA, 1992, p.49) 

Em resumo organizar significa colocar as coisas no Iugar certo. Significa 

resolver as causas dos problemas. Este item e de prioridade maxima dentre os 

"5S's" Comece com a organizagao no ambiente de trabalho. Existem pilhas de 

coisas das quais voce nao precisa? Livre-se delas. lsso e fundamental para 0 

gerenciamento cotidiano. 

0 processo tern que com~r de cima, ja que o empregado esta tao envolvido 

com o seu trabalho e tao acostumado a forma atraves da qual as coisas sao feitas 

que nao nota a necessidade de organizagao. Tern que haver esfo~s repetidos no 

sentido de jogar fora as coisas desnecessarias, liberando o ambiente. Por isso e 

importante estratificar e estabelecer criterios nitidos de estratificagao.(Estratificagao 

e a decisao de onde estocar as coisas). 

0 mesmo se aplica a sujeira. A limpeza tern que ser feita diariamente, 

procurando descobrir sua origem e o que pode ser feito para prevenir seu 

aparecimento, para assim conseguir reduzir a quantidade de sujeira no ambiente. 
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Os problemas que surgem na etapa da organiza98o sao resolvidos sem a 

ajuda extema. exceto em casas que ha problemas tecnol6gicos.(OSADA, 1992, 

p.69-70) 

Dificuldades do SEIRI - apesar de parecer facil , o SEIRI encontra certa 

resistencia pelo fato de algumas pessoas guardarem coisas que "urn dia podem 

servir". A seguir alguns exemplos de como veneer esta resistencia: 

- Retirar todos os objetos do ambiente classifica-los e retomar somente aqueles 

realmente necessarios, armazenando-os de acordo com sua frequencia de uso. 

- Fazer a seguinte pergunta: "desde que voce guardou este objeto quantas vezes o 

utilizaram? Se a resposta for "poucas vezes" sera feita outra pergunta: "voce nao 

poderia utiliza-lo, caso estivesse num local mais acessivel para outros usuaries"? 

- Verificar se os documentos adquiridos ainda tern alguma utilidade. Em caso 

afirmativo, eles poderao ser reconduzidos para o 6rgao que os emitiu. 

- Utilizar o conceito do "urn s6 da" , nao aceite argumentos que nao justifiquem ter 

mais de urn objeto. 

Supervisores e coordenadores devem participar do descarte de materiais na 

fase do SEIRI. Pois existe a ala dos conservadores que guarda tudo, e a ala dos 

liberais que joga tudo, nao se preocupando com o que estao 

dispensando.(RIBEIRO, 1994, p.52-53) 

6.4.2. Senso de arruma~o (SEITON) 

Esta e uma atividade de estudo do "lay-out" adequado para o ambiente e os 

objetos. Uma vez que os objetos desnecessarios foram segregados e descartados, 

resta ordenar os necessaries, de forma que haja facilidade de acessa-los em fun98o 

de tempo e do desgaste fisico para tal. E born lembrar que o processo de 

classifica98o, na fase do SEIRI, permitira uma maior agilidade nesta etapa. 

Para prosseguir o trabalho deve-se usar a seguinte lista de verifica«;So: 

- Ha lugares definidos, e de forma definida, para todas as coisas? 

- Todos OS objetos sao identificados? 

- A facilidade de acesso dos objetos e proporcional a frequencia de sua utiliza98o? 

- Existem criterios estabelecidos para o ordenamento dos objetos? 

- A identifica98o e a sinaliza98o dos locais e objetos sao facilmente compreendidas? 

Ha diferentes cores para facilitar a identifica98o? 
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- Existe uma padronizayao. para objetos utilizados, por funci)es ou 6rgaos similares? 

- 0 lay-out permite uma melhor utilizayao do espac;o, toma o trabalho menos 

desgastante com mais seguran~? 

- Existe uma otimizayao de recursos disponiveis? 

0 SEJTON e uma atividade que requer urn trabalho de equipe para discussao 

de sugestaes e troca de experiencias, alem de participayao direta de supervisores, 

tecnicos e ate especialistas. visando desenvolver o lay-out especifico para cada 

caso.(RIBEIRO, 1994, p.53-54) 

Para facilitar a pratica de arrumayao deve-se seguir tres regras simples que 

sao: 

- Definir urn Iugar para cada coisa; 

- Definir como guardar as coisas; 

- Obedecer as regras de arrumayao. 

0 procedirnento basico para arrumayao e: analisar o status quo, definir 

lugares para as coisas, definir como guardar as coisas, fazer com que todos sigam 

as regras de arrumayao. 

A arrumat;ao e urn estudo de eficiencia. 0 termo arrumayao significar 

organizar as coisas rapidarnente e compreender todos os procedirnentos 

necessaries. Enquanto estiver usando as coisas, precisara delas perto e, portanto a 

arrumayao tern muita participayao na vida cotidiana. Ja que a troca de mao e de 

posiyao e uma perda de tempo, e necessaria descobrir formas de suprir essas 

eta pas. 

Por isso, precisa-se descobrir formas para que todos possam achar as coisas 

e guarda-las no seu devido Iugar, rapidamente. No caso de ferramentas e 

documentos, as pessoas devem guarda-los em 30 segundos. 

E importante criar uma manutenyao e uma estocagem eficientes, mas isso 

nao significa negligenciar a seguran~ e a qualidade. Defina prazos de acordo com a 

frequencia de uso e importancia do item. lsso tarnbem tern implicac;Oes em termos 

de custos. Estratifique as coisas de acordo com o tempo e o esforc;o que pretende 

dedicar ao seu gerenciamento. Defina nlveis de estoque 6timos para cada item, mas 

lembre-se que quanta menos melhor. 

A arrurnayao trara rnais resultados quando todos participarem e praticarem a 

engenhosidade em criar rnelhores rneios de estocagem.(OSADA, 1992, p.70-113) 
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Dificuldades do SEITON - a principal dificuldade do SEITON e a obtencao do 

melhor lay-out. E uma atividade que requer trabalho de equipe para discussao de 

sugestaes e troca de experiencias, visando desenvolver o lay-out especlfico para 

cada caso.(RIBEIRO, 1994, p.54) 

6.4.3. Senso de limpeza (SEISO) 

0 SEISO de limpeza e uma etapa em que o ambiente de trabalho passa por 

uma limpeza bern mais apurada do que a realizada no "Dia da Grande Limpeza". 

Nesta fase, a medida em que a limpeza e feita pelo proprio usuario do ambiente, ou 

operador de maquina ou equipamento, ele assume uma postura de inspetor, visando 

descobrir e eliminar as fontes de sujeira. A limpeza tambem possibilita a deteccao de 

possiveis desgastes que se iniciam em determinado equipamento, evitando que 

provoque uma quebra imprevista, comprometendo a produ98o. 

A seguir a lista de verificayao do SEISO: 

- As parades, teto, piso, maquinas, equipamentos estao limpos, isentos de poeira, 

cavaco, oleo. graxa, etc.? 

- As instala~s estao devidamente pintadas e identificadas? 

- Existe poeira por tras ou por baixo dos objetos armazenados e dos moveis e 

utensilios? 

Existe vazamento de oleo ou produto para o ambiente?(RIBEIRO, 1994, p.SS-57) 

De modo geral, uma limpeza adequada compreende tres etapas. A primeira 

atividade se da no nivel macro - limpar tudo, e descobrir formas de tratar das causas 

gerais relacionadas a situa~o como urn todo. A segunda se da no nivel individual -

tratar os locais de trabalho especfficos e ate com tipos de maquinas diferentes. E a 

terceira e o nivel micro, onde pe~s e ferramentas sao limpas e as causas da 

sujeira sao identificadas e corrigidas. 

Para proporcionar urn local de trabalho mais limpo e necessario: 

- Dividir a area em zonas, e aloca~o de responsabilidades a cada zona; 

- Definir o que deve ser limpo, a ordem, e em seguida a execu<;ao do trabalho. Ao 

mesmo tempo, e importante que todos entendam perfeitamente a importancia da 

limpeza, para que voce possa analisar as causas dos problemas; 

- Rever os processos de limpeza e os instrumentos utilizados, para que a limpeza 

dos locais mais dificeis seja facilitada; 
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- Definir as regras a serem observadas, a tim de manter as coisas da forma 

desejada. 

A seguir a seq0€mcia para promover os "55's" dos equipamentos : 

- Defini~o do alvo; 

- Analise dos problemas mais provaveis de serem encontrados; 

-Treinamento e prepara~o para limpeza e ins~o ; 

- lmplementa~o da limpeza e identifica~o de problemas; 

- Registro dos problemas e resultados na lista de verifica~o; 

- Analise destinada a identificar as causas do problema; 

- Redu~o dos problemas e realiza~o de me!horias. 

A limpeza e uma das atividades basicas dos "SS's", e nao seria absurdo 

encara-la como sua essencia. 

A limpeza inclui tanto a limpeza em si quanto o polimento. E em ambas as 

atividades sao importantes para fazer as pessoas melhores. Ja foi dito que nao 

existe nenhum trabalho que nao envolva limpeza. 

A limpeza e urn processo que atribui a cada equipamento, maquina ou 

ferramenta a mesma importancia, assim todos compreenderao que a pessoa 

cuidadosa tambem e a que fara a melhor limpeza e, estara em melhores condi¢es 

de detectar problemas enquanto eles ainda sao pequenos. 

A limpeza hoje esta intimamente relacionada com seguran~ e qualidade, 

sendo que em algumas empresas o lema e - ZERO SUJEIRA. (OSADA, 1992, 

p.115-134) 

Ao iniciar a pratica do senso de limpeza, juntamente com os dois primeiros 

Sensos, percebe-se imediata melhoria na aparencia dos ambientes, dos m6veis e 

equipamentos. contribuindo para elevar o moral e a satisfa~o das pessoas que os 

freqOentam, encantando os visitantes e clientes.(OLIVEIRA, 1997, p.37) 

Dificuldade do SEISO - a dificuldade da pratica do SEISO, e convencer os 

usuarios do ambiente ou operadores de maquina ou equipamento, de que e deles a 

responsabilidade da limpeza. Outra dificuldade parte do proprio supervisor que nao 

concorda em dedicar parte do tempo da equipe, a atividade de Jimpeza, pois 

considera perda de tempo. Os pontos de dificil acesso geralmente sao esquecidos, 

formando acumulo de sujeira, podendo ocasionar danos operacionais das 

instala¢es.(RIBEIRO, 1994, p.57) 
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6.4.4. Senso de asseio (SEIKETSU) 

0 5EIKET5U e a perpetuayao dos ganhos obtidos nas atividades do 5EIRI, 

5EITON, e 5EI50.(RIBEIRO, 1994, p.57) 

5enso de asseio signffica criar condi¢es favoraveis a saude fisica e mental, 

garantir ambiente nao agressivo e livre de agentes poluentes, manter boas 

condi¢es sanitarias nas areas comuns, zelar pela higiene pessoal e cuidar para que 

as informa¢es e comunicados sejam claros, de tacil leitura e compreensao, visando 

atender a legisla~o em vigor, cujo texto define que: 

- Todas as pessoas devem conhecer os riscos a que estao expostas no seu 

ambiente de trabalho; 

- A9Ces devem ser tomadas por parte da empresa no sentido de eliminar ou 

minimizar os efeitos dos riscos sobre a integridade e saude das pessoas; 

- Equipamentos de prote~o coletiva (EPC) individuais (EPI) devem ser 

providenciados, de modo a proteger as pessoas contra os riscos presentes no seu 

ambiente de trabalho na hip6tese de nao-eliminayao das fontes . 

A implantayao do senso de asseio, na forma proposta, exige a participac;ao e 

ajuda do tecnico de seguranc;a, do engenheiro de seguranc;a e do medico do 

trabalho, com a finalidade de proporcionar auxilio tecnico e gerar documentos que 

comprove o cumprimento da legislayao especifica junto a Delegacia Regional do 

Trabalho.(LAPA, 1998, p.60-61) 

0 5EIKET5U e executado pela padronizayao e melhoria constante de tudo e 

de todos.E necessaria elaborar normas visando regulamentar o raciocinio do "55" a 

organizayao estrutural, a organizayao das diversas atividades. Nessas normas sao 

incluidas instru¢es sobre quem desenvolve que tipo de atividade, com que 

freqOencia e metodo. 

No 5EIKETSU o controle visual e uma ferramenta bastante eficaz, pois 

proporciona motivayao e urn ambiente agradavel. 

Para comprova~o e aplicayao do senso de asseio sugere-se a seguinte lista 

de verificac;B.o: 

- Ha procedimento para as diversas atividades do "55"? 

- Os procedimentos sao conhecidos e compreendidos? 
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- 0 local de trabalho fica limpo, ap6s a execuc§o dos se~s pelos pr6prios 

executantes? 

- 0 ambiente e agradavel para o trabalho? 

- Ha criterios para a avalia~o do "SS"? 

- Os escrit6rios tambem praticam as atividades do "SS"? 

- As pessoas estao limpas, bem vestidas e com postura adequada? 

- Existe infra-estrutura para a pratica do asseio? Exemplo: vassouras, trapos, 

lixeiras, pinceis, tintas, solvente, sacos de lixo, baldes, etc .. 

- Os indicadores de controle sao monitoraveis atraves de urn "controle visual"? 

- Existe identifica~o no lado extemo sobre o conteudo do lado intemo? 

-As portas do banheiro estao em boas condi¢es? 

- Ha quadros informativos e decorativos nas paredes?(RIBEIRO, 1994, p.57-59) 

Estes informativos devem ser visiveis a distancia; devem estar em locais 

especiais onde todos possam observar; devem ser construidos de maneira que 

qualquer pessoa possa dizer o que esta certo e o que esta errado, ou segui-los e 

fazer as co~ necessarias com facilidade, ou ainda sua utiliza~o pode criar urn 

local de trabalho novo e mais arrumado.(OSADA, 1992, p.140) 

Ao atingir o sensa de asseio, observar a melhoria da criatividade moral e 

satisfa~o das pessoas ao realizar suas atividades, contribuindo para o crescimento 

e bern estar de todos.(OUVEIRA, 1997, p.38) 

Dificuldades do SEIKETSU - a dificuldade do SEIKETSU esta na falta de 

perseveran~. na ausencia de comprometimento das pessoas para mudar o 

comportamento, a mentalidade, e eliminar ambientes que sao fontes de 

sujeira.(RIBEIRO, 1994, p.59) 

6.4.5. Senso de autodisciplina (SHITSUKE) 

A pratica do senso de autodisciplina, assume um papal de alavancador da 

melhoria continua, contribui para consolidar os conceitos aprendidos e praticados 

relatives aos quatro outros senses (utilizac;So, ordenac;So, limpeza e asseio), 

verificando as melhorias introduzidas em cada urn deles, em outras palavras 

significa utilizar o giro do PDCA.(LAPA, 1998, p.68) 

0 SHITSUKE e o cumprimento rigoroso daquilo que for estabelecido entre as 

pessoas, bem como das normas vigentes. E uma atitude de respeito ao proximo. 
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Quando a disciplina se consolida, pode-se afirmar que o mesmo acontece com o 

"SS". 

A seguir a lista de verificayao do SHITSUKE: 

-As normas e procedimentos sao cumpridos rigorosamente? 

- As pessoas sao pontuais atendem aos compromissos a assumidos? 

- Os objetos e documentos sao guardados nos locais determinados, ap6s o uso? 

- 0 relacionamento entre as pessoas e agradavel? 

- Os equipamentos de prot~o individual sao utilizados? 

- Os dados de controle sao confiaveis? 

- Os ambientes sao avaliados com a freqOemcia estabelecida? 

- As ordens de trabalho sao executadas devidamente e no tempo previsto? 

- Aquila que se procura e acessado sem perda de tempo? 

-Fica material sobre a mesa, depois de encerrado o servic;o?(RIBEIRO, 1994, p.60-

61) 

No SHITSUKE utilizamos a disciplina para a formayao de habito da seguinte 

maneira: 

- Se desejar bons resultados, padronize o comportamento; 

- Comunicayao e treinamento corretos garantem a qualidade; 

- Fa~ as coisas de modo que todos participem e fa~m algo e, em seguida comece 

a implementayao; 

- Organize as coisas de modo que todos se sintam responsaveis pelo que fazem. As 

pessoas devem verbalizar suas responsabilidades diariamente e agir no sentido de 

cumpri-las. E quando cometem urn erro, e importante que a gerencia aponte-o e 

certifique-se de que foi corrigido; 

- Dessa forma, e possfvel institucionalizar as boas praticas e criar urn ambiente de 

trabalho disciplinado; 

- 0 trabalho coletivo fortalece a equipe e a empresa. 

Basta seguir esses procedimentos para gerenciar e manter ate mesmo os 

sistemas mais sofisticados e garantir que tudo transcorra com tranqOilidade. 

0 sensa de autodisciplina exige que se pratique ate atingir a perfeiyao. A nao 

ser que realmente tente, nao ha outra forma de uma pessoa saber se pode ou nao 

fazer algo. '"Tente" e mais que urn convite e uma obrigayao. 



34 

A disciplina nao tern apenas uma dimensao etica, tambem significa pensar nos 

diversos problemas que ocorrem no dia-dia, procurando melhorar da proxima vez e 

submetendo-se aos rigores do aprimoramento, isso e particularmente importante 

quando se considera a qualidade, seguran<;a e polui~o. 

Assim deve-se acreditar nas pessoas. E essencial fazer o possivel para torna

las capazes de executar urn trabalho melhor e mais inteligente. lsso significa 

instru~es, pratica e mais pratica, pois a pratica refor9a os bons habitos, internaliza 

o que deve ser feito e porque. Contudo e muito diffcil fazer a mesma coisa 

corretamente sempre. As pessoas tern uma grande tendencia a fazer as coisas da 

forma mais facil, e nao da forma mais correta. Por essa razao e tao importante ser 

rigoroso ao fazer as coisas- ate mesmo as pequenas coisas. (OSADA, 1992, p.155-

166) 

Ao atingir o quinto sensa observa-se: alto nfvel de qualidade pessoal e 

ambiental, manifesta~o espontanea de criatividade no grupo ao realizar suas 

atividades, diminui~o dos acidentes, redu~o do desperdfcio, conserva~o da 

energia fisica e mental, melhoria no clima organizacional, satisfa~o coletiva. 

(OLIVEIRA, 1997, p.40) 

Dificuldades do SHITSUKE - a impontualidade e o sinal mais frequente de falta 

de disciplina, o que acaba prejudicando as pessoas que sao pontuais. Portanto, a 

necessidade de fazer urn trabalho de conscientiza~o para eliminar o 

problema.(RIBEIRO, 1994, p.61) 

6.5 Dificuldades para implanta~io do "55" e como supera-las 

6.5.1 Resistencia das pessoas ao programa "55" 

A resistencia das pessoas pode ser resultado dos seguintes fatores: 

- Falta de conhecimento (processo de comunica98o deficiente), pois o 

desconhecimento tende a provocar receio, medo, panico. Portanto, deve-se informar 

as pessoas envolvidas no processo de mudan<;a com treinamento, tomando os 

seguintes cuidados: zelar pelo conteudo da informa~o; utilizar as diversas tecnicas 

de comunica~o de acordo com o publico alvo; cuidar para que a pessoa que esta 

dando o treinamento tenha credibilidade; complementar o treinamento com visitas, 

depoimentos, filmes, fotografias, etc.; 
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- Falta de motiva~o {nao percepeao dos beneficios). Para despertar o interesse das 

pessoas pelas rnudanc;as ternos que mostrar seus beneflcios. Corn relac;B.o ao "58", 

pode-se apresentar alguns: beneficios para a organizayao - maior produtividade e 

as suas conseqOencias; beneficios para media gerencia - maior eficiencia dos 

processes, provocadas pela melhor educayao das pessoas, destaque pessoal; 

beneficios para os empregados - crescimento pessoal e profissional atraves de urn 

ambiente de trabalho mais digno e agradavel, todos os beneficios decorrentes da 

educayao, inclusive a possibilidade de levar o aprendizado para sua casa, auxiliando 

no orc;amento domestico, no asseio , na saude, na educayao da familia; 

- lrnpaciencia corn a evoluyao (pressa para obter a adesao). 0 processo de 

rnudanc;a requer urn tempo suficiente para que haja a sua devida maturayao, ate que 

se tome naturalmente praticado pelas pessoas. A propria pratica dos "58" faz com 

que as pessoas. inicialmente resistentes, tomem-se adeptas e suas defensoras. E 
necessaria ter perseveranya. 

6.5.2. Falta de comprometimento das chefias 

Organizayao que enfrenta essa dificuldade podem recorrer a duas altemativas 

complementares: desenvolver urn programa de formayao gerencial para o pessoal 

de media gerencia, com o objetivo de transforms-los em lideres; e em paralelo, faze

los participarem de eventos sobre "58": visitas curses, seminaries, palestras, 

auditorias, etc .. Caso existam diferenc;as na evoluyao do "58" entre instala¢es da 

organizayao, interessante medi-las, compara-las, discuti-las e divulga-las. 8e a alta 

cllpula estiver comprometida, procura discutir e apoiar aquelas instalayees mais 

crlticas, chegando a ponto de fazer urn rodizio para verificar se os problemas 

apresentados em algumas instalayees estao relacionados com a capacidade 

gerencial dos seus responsaveis. 

Caso a alta cupula nao conhe9a o "58", pode-se induzi-la a participar de 

eventos sabre o tema, ou introduzir o programa em uma instalayao que possa 

demonstrar mais rapidamente os beneffcios, e promover sua visita a esta instalayao. 
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6.5.3. Pessoas que apesar de todas as providencias continuam resistentes 

Analisar o seu comportamento em outro local de trabalho, junto a outra equipe, 

pode-se avaliar o seu desempenho profissional, visando fortalecer uma possfvel 

decisao mais rigorosa, e uma pessoa que tende a resistir a outros processos de 

mudan98. No caso de uma decisao mais drastica nao sera em consequencia do 

"58". 

6.5.4. 0 "55" pode gerar desemprego? 

0 "58" nao tern o objetivo de reduzir a quantidade de empregos de uma 

organiza~o. Mas a medio e ha Iongo prazo pode ocorrer, pais com a melhoria do 

padrao educacional, algumas fun¢es que nao agregam valor serao extintas. 

6.5.5. Como disponibilizar tempo para o "55"? 

No inicio dedica-se urn tempo especifico para essa atividade, a medida que se 

pratica o "58" sobra mais tempo para outras atividades, pais boa parte do tempo 

perdido e em fun~o da falta de organiza~o. 

6.5.6. Como falar de "55" para quem vive em condi~oes precirias? 

Atraves de urn acompanhamento persistente e respeitando o limite de cada urn, 

consegue-se melhorias nao tao significativas, mas importante sob o ponto de vista 

educacional. 

Desenvolver atividades de "58" extensivas aos familiares com isto pode-se 

amenizar as dificuldades dessas pessoas. 

6.5.7. Como induzir pessoas com pouca educa~io familiar e escolar a praticar 

0 "55"? 

A pouca educa~o das pessoas nao devem ser vista como uma dificuldade, 

mas urn forte motivo para justificar a implanta~o do "58" em uma organiza98o. 

Quanta mais baixo o padrao educacional, maior eo potencial de ganho como "58". 

Portanto, a educa~o e o ponto de chegada do "58". Quando a educa98o estiver 

consolidada o "58" tambem estara.(RIBEIRO, 1997, p.45-53) 
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6.5.8. Outros fatores que podem dificultar o sucesso do "55" 

Custos - nao se pode confundir organiza98o e limpeza com luxo, para nao 

onerar a implanta98o do "5S". E muito diftcil avaliar os resultados financeiros 

alcan~dos pelo '"5S". Como um processo educacional, ele esta interligado com 

todas as linhas de melhorias realizadas pela organiza98o. 

Ex:cesso de teoriza98o - uma caracteristica tipica do "5S" e a sua praticidade. 

Portanto qualquer proposta de implanta98o deve estar voltada para a execu98o do 

"5S" com simplicidade. Quante mais se vincula os "5S" com a propria tarefa, mais 

eficiente sao OS resultados. 

Pacote fechado - o "5S" e um processo que deve ser desenvolvido 

especificamente para cada empresa, e ate para cada area. Nao e um produto que 

se compra em qualquer loja, nem tampouco igual para todas as 

organiza¢es.(RIBEIRO, 1994, p.83-84} 

6.6. Fase de manuten~o do "55" (dificuldades) 

A manuten98o do padrao alcanc;ado, promovendo-se pequenas melhorias, e a 

etapa em que as organizac;Qes encontram maior dificuldade em realizar, isto ocorre 

devido aos seguintes fatores: 

- Ja nao ha mais dedica98o de tempo na promo98o do "5S"; 

- Outros programas que estao sendo implementados passam a ter a sua devida 

atenc;So, desviando por complete a aten98o do "58"; 

- Entre uma avalia98o e outra, os avanc;os ja nao sao tao grandes; 

- As melhorias que por acaso sao feitas nesta fase nao provocam o mesmo impacto 

que no inicio da implanta98o. 

Uma forma pratica para verificar a real evolu98o do "5S" em uma organiza98o e 
usar banheiros e instalac;Oes comuns, como refeit6rios, jardins, instalac;cSes 

pavimentadas, area de sucata, vestuarios, patios, areas de circula98o, como 

referencial. 

0 padrao de "5S" em ambientes de trabalho onde ha lideran~ pode nao refletir 

o real nfvel de educa98o das pessoas, uma vez que ha toda uma "pressao" das 

normas da organiza98o sobre a equipe. Como em instalac;cSes comuns esse fator 
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inexiste, ha uma tendencia de servir como termOmetro do real nivel de educa98o das 

pessoas. 

Para manter o padrao "55" alcan9Bdo, devem ser elaboradas as rotinas do 

mesmo, as quais consistem de atividades sistematicas de organiza~o. ordena~o e 

limpeza. Normalmente sao atividades de curta dura~o. tais como: pintura 

autOnoma, revisao de arquivos, limpezas de itens especificos e avalia98o do "55". 

Apesar de parecer simples, sao fundamentais para manuten~o do padrao 

alcan9Bdo. 

Para manter a conserva~o de equipamentos e a ordem de determinado 

ambiente deve-se delegar responsabilidade de urn certo equipamento ou ambiente 

a uma (mica pessoa. A partir deste raciocinio, pode ser adotada a estrategia para 

desenvolver, no empregado, o espfrito "da minha maquina cuido eu", "do meu 

ambiente cuido eu", "da minha mesa cuido eu", etc .. lsto pode ser conseguido 

quando se identifica o responsavel por uma maquina ou equipamento, mesmo que 

seja feito urn sistema de rodizio, onde dentro de urn periodo de tempo, as pessoas 

assumam a responsabilidade sobre os bens. 0 efeito desta estrategia e o aumento 

da vida util desses bens. 

Quando surgir problemas mais complexos, deve-se acionar os especialistas no 

assunto, porem. a maioria dos problemas depende apenas da boa vontade e 

criatividade das pessoas, para resolve-los. 

Quando surgir brigas entre as equipes por motivo de falta de born senso, por 

exemplo: uma equipe resolve descartar o que e desnecessario no seu setor eleva 

simplesmente para o outro, sem comunicar os colegas. A solu98o para isto e o 

proprio tempo e muito "jogo de cintura" dos lideres das equipes. 

As metas de evolu98o do "55" e as possiveis premia¢es pelo seu 

desempenho devem ser direcionadas para a equipe e nunca para o individuo. 

Avaliando o trabalho em equipe, todos tentarao ajudar os mais deficientes, pois 

precisarao da participa~o deles para o desenvolvimento do padrao desejado. 0 

reconhecimento dos destaques individuais pode ser feito informalmente pelo lider. 

Para manter a motiva98o ao Iongo da implanta98o do ·s5" necessitamos do 

fortalecimento das atividades de 5EIKET5U e 5HIT5UKE, a realiza98o de eventos 

promocionais e a avalia~o do "55" (auditorias e auto-avalia~o) em paralelo como 

devido reconhecimento das equipes.(RIBEIRO, 1997, p.85-90) 
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6.6.1. Alguns artificios para manter e melhorar o "55" 

Tomeio "55". Como todo ser humano gosta de eventos esportivos e festivos 

nos quais possa ter a sensa~o de participa~o e vit6ria, estes eventos, podem ser 

usados para transformar o ambiente da organiza98o num local estimulante, 

propiciando o "fluir" no trabalho. 

Premios "5S". Neste tipo de premio, os diversos setores poderiam candidatar

se, sem competic;io, a nao ser consigo mesmo. Os criterios de auditoria devem dar 

enfase ao esforco do setor, e nao s6 aos resultados alcan~dos, incentivando a 

melhoria continua nos locais de trabalho. 

Certificados "55". Pode ser entregue a qualquer setor que demonstre esfor90 

especial de melhoria no "55" apesar das dificuldades intrinsecas associadas ao 

processo de trabalho. Desta maneira as pessoas podem ser recompensadas e 

continuam a se empenhar. 

Visitas em geral, de familiares, com o objetivo de valorizar os esforc:;os para 

criayao de urn local digno de se viver e trabalhar. Os gerentes e membros da 

diretoria deveriam circular mais pelas areas, e ir ate as mais dificeis, conversando 

com as pessoas, observando o ambiente e incentivando os esfor90s de cada 

colaborador. 

Encontro "55". Podem ser promovidos, anualmente, por toda a organizayao, de 

forma que cada setor apresente suas conquistas e promova uma confratemizac:;ao. 

Diversas atividades artlsticas e culturais poderiam ser incentivadas 

simultaneamente. 

Reuniaes rapidas no inlcio do dia, durante a troca de tumos e reuniao

relampago durante o expediente pode ser promovida no espirito "55". 

A formac;io de equipes poderia se incentivada, no esplrito de se promover a 
cooperac:;ao, a aprendizagem ou a simples solu98o dos problemas nos locais de 

trabalho. 

Campanhas em ondas, sempre destacando urn tema relevante para a ocasiao, 

poderiam ser instituidas para manter o "55" vivo. 

Promover concursos, pesquisas e consultas intemas para obter ideias criativas 

para a manuten~o e melhoria do "55" talvez seja a forma mais correta para decidir 

sobre o que deve ser feito. As pessoas se comprometem mais quando participam 
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efetivamente na gera~o das ideias a serem implementadas.(SILVA, 1996, p.147-

149) 

6. 7. Auditorias 

Auditoria e uma forma de ouvir a opiniao das pessoas sobre como as ac;oes 

estao sendo conduzidas. A auditoria tern por objetivo detectar desvios, levantar 

problemas, os quais devem ser encarados como oportunidade para melhorias. Oeste 

modo, os auditados entender e participar da auditoria como uma etapa do 

desenvolvimento do seu trabalho. 

6.7.1. Etapas de uma auditoria 

E importante ressaltar que s6 e possivel conduzir uma auditoria com sucesso 

praticando o giro do PDCA, cujas etapas sao discutidas em seguida: 

6. 7 .1.1. Planejamento da auditoria (P) 

Antes de iniciar uma auditoria, deve ser estabelecido: 

- A equipe de auditores; 

- 0 local a ser auditado; 

- 0 dia, data e o horario; 

- Quem sera o Uder da equipe; 

- Qual o papel de cada urn; 

- Que documenta~o e necessaria; 

- Quem e responsavel pela area a ser auditada; 

- Como sera conduzida a auditoria. 

6.7.1.2. Realiza~o da auditoria (D) 

A realiza~o da auditoria e precedida pelas seguintes ac;Oes: 

- Apresenta~o dos membros do grupo auditor e dos acompanhantes da area 

auditada, entre si; 

- Confirma~o dos objetivos da auditoria; 

- Acordar o melhor roteiro para verifica~o de campo; 

- Dar conhecimento aos auditados das normas e padroes a serem utilizados na 

condu~o da auditoria. 
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- Utilizar todos os sentidos para detectar desvios; 
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- Consultar sempre a documentac;Bo disponfvel para avaliar desvios e justifica-los 

para os auditados; 

- Assegurar que todos os aspectos estao sendo observados; 

- Responder e discutir com o auditado, de maneira verbal, as anomalias que for 

encontrando. Anota-las devidamente para compor o relat6rio; 

- Criar e conduzir a auditoria num clima de cordialidade e positividade; 

- Nao exceder o tempo previsto, sem com isto deixar de cumprir toda a 

programat;ao; 

- Ap6s o terrnino da auditoria, relatar os aspectos positivos encontrados; 

- Esclarecer duvidas com os auditados; 

- Relatar as anomalias identificadas, baseadas em evidencias objetivas e discuti-las 

com os auditados; 

- Contribuir com sugestaes e recomenday5es.; 

- Oocumentar a auditoria com urn relat6rio formal. 

6. 7 .1.3. Avalia~o da auditoria (C) 

Ao final de qualquer auditagem, o lfder do grupo de auditoria deve reunir-se 

com o grupo auditor e avaliar o planejamento e a conduc;So da auditoria, sobre todos 

os aspectos. E importante buscar a avaliac;So dos auditados. lsto contribui sobre 

maneiras para o aperfeiyoamento do processo de auditoria e ajuda a estreitar as 

relayaes entre auditor e auditado. 

6. 7 .1.4. A~6es corretivas (A) 

Como em qualquer outro processo, as falhas, desvios e dificuldades 

observados durante a auditoria devem ser sempre analisados de tal forma que as 

ay<)es possam ser tomadas, procurando eliminar estes problemas nas auditorias 

seguintes. 
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6.8. Certifica~io no "SS" 

6.8.1. Auditoria de certifica~io 

A certifica~o no "5S" e feita atraves de auditorias, denominadas de Auditorias 

de Certifica~o. cujo objetivo e constatar e informar que naquele local existem todas 

as condi¢es para que o estagio do S em questao possa ser mantido e melhorado. 

Desta forma, a Auditoria de Certifica9So procura verificar a exist€mcia e o 

efetivo uso de procedimentos {padroes) que garantam a manuten~o do estagio 

alcanc;ado e conquistado com a aplicayao dos conceitos de cada sensa. 

6.8.2. Prepara~o para a auditoria do "SS" 

A prepara~o para a Auditoria da Certifica9So e a verifica9So da nao

conformidade executada pela propria equipe da area onde o sensa esta sendo 

implantado, podendo ser envolvidas outras pessoas que nao trabalhem 

rotineiramente no local. 

0 resultado desta verifica~o de nao-conformidade e urn plano de ayao para 

elimina9So dos itens nao-conformes. Naturalmente, este plano e elaborado pela 

equipe auditada, a propria equipe estabelece quando estarao aptos a serem 

submetidos a Auditoria de Certifica9So. 

6.8.3. Forma de auditar o "SS" 

As Auditorias de Certifica9So sao baseadas em observa¢es no local auditado, 

e orientadas por perguntas objetivas. Estas perguntas abrangem cada quesito em 

cada fase do processo. 

A resposta a cada pergunta formulada sao classificadas em "vermelho" (nao

conforme}, "amarelo" (conforme com restri¢es},e "verde" (conforme). A composi9So 

dos quesitos resulta na avalia~o global da area auditada. 

As Auditorias de Certificayao poderao ser repetidas tantas vezes quanto 

necessarias, ate que a area seja certificada. 

6.8.4. Os grupos auditores 

0 grupo auditor pode ser composto no minimo, pelo maior nivel hierarquico da 

area auditada, urn representante dos nfveis hierarquicos intermediarios de outra area 
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que nao auditada e urn representante da coordena~o de lmplanta~o da Qualidade. 

Portanto, o grupo minimo e composto de tres pessoas, podendo chegar a cinco 

dependendo da pessoa que coordena o grupo auditor. 

A participa~o do maior nivel hierarquico como condutor e coordenador do 

grupo auditor, alem de demonstrar compromisso com o programa, constitui uma 

oportunidade para a verifica~o sistematica do uso dos recursos na sua area de 

autoridade, aproxima os diversos niveis da organiza~o. possibilitando o melhor 

conhecimento dos problemas, dificuldades, esfor~. criatividade, empenho, etc .. 

6.8.5. Criterio de certifica~ao 

A area auditada sera certificada quando alcanc;ar o conceito "VERDE" na 

media total dos quesitos avaliados, admitindo-se no maximo urn quesito com 

conceito "AMARELO". Qualquer quesito com conceito "VERMELHO", independente 

da conceitua~o media total, impedira a area de ser certificada. 

Criterios para classifica~o dos conceitos: 

De 0 a 11 pontos .............. Conceito "VERMELHO" 

De 12 a 17 pontos ............. Conceito "AMARELO" 

De 18 a 24 pontos ............. Conceito "VERDE" 

6.8.6. Reconhecimento 

E importante para o sucesso do programa que haja alguma forma de 

reconhecimento aos esfor~s e conquista das equipes. 

Pode-se adotar como forma de reconhecimento e como meio de motiva98o os 

seguintes instrumentos: 

- Publica~o nominal das areas certificadas nos quadros de avisos; 

- lndica~o das melhores areas como passagem obrigat6ria nos roteiros dos 

visitantes; 

- Visita da alta administra~o as areas de destaque; 

- Entrega de urn certificado a cada area que alcan<;a urn estagio "VERDE", de acordo 

com os criterios definidos e assinados pela alta administra~o; 

- Entrega de urn "distintivo" a cada membro das equipes certificadas nos tres sensos, 

outro relativo a conquista do quarto senso e outro referente aos cinco sensos. 
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Apesar de todos estes simbolos, o mais importante e que cada urn sinta 

orgulho de sua conquista ou de ter contribuido para a conquista de urn objetivo da 

equipe a que pertence, pais isto alavanca a automotivayao.(LAPA, 1998, p.79-90) 

7. Conclusao 

Levando em considerayao os livros consultados, opiniao de diversos autores, 

comentarios de pessoas que praticam o "58", conclui-se que mesmo antes de 

conhecer o programa "58", com tal denominayao, muitas pessoas ja o praticavam 

em seus lares e locais de trabalho, com o prop6sito de se organizar e viver melhor. 

0 programa "58" e uma filosofia simples de vida, que deve ser adaptada de 

acordo com as necessidades do individuo, da familia, da comunidade, da empresa, 

etc.. Nao e urn pacote padrao que voce compra em qualquer Iugar e segue como 

uma receita de bolo. 

Dentro do programa "58" existem regras criadas para certas situayaes que 

devem ser executadas hoje e daqui a dez anos da mesma maneira, como por 

exemplo: sujou limpou; usou guardou; descartar o que nao tern valor; etc .. 

0 principia basico do programa "58" e muita pratica e pouca teoria. Para o 

sucesso do "58" e necessaria muita persistencia, uniformidade, autodisciplina, 

participayao e comprometimento de todos. 

0 programa "58", nos dias atuais, e o primeiro passo em direyao a qualidade. 
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Ill- EMPRESA 

1. Descri~o geral 

Empress dedicada ao comercio de produtos alimenticio. higiene e limpeza, o 

Supermercado Economico iniciou suas atividades em abril de 1994, com capital 

obtido da extinta Comercial de Verduras Souza Ltda (esta empresa na epoca era 

uma pequena mercearia e contava apenas com o trabalho dos proprietarios), que 

tinha sua sede em Fraiburgo/SC, somando com a entrada de capital de dois novos 

s6cios_ 

As atividades da empresa foram iniciadas com cinco funcionarios e quatro 

s6cios. Sede propria, com uma area construida de 350 metros quadrados, mas na 

epoca, apenas 2/3 de sua capacidade foi utilizada. 

Hoje conta com dez colaboradores, ocupa toda sua area construida, com 

faturamento anual 7 45 mil reais ( este valor e referente ao ano de 2003). Apresenta 

uma situ~o financeira estavel, praticamente todas as suas compras sao realizadas 

nos menores prazos, evitando juros e outros riscos. 

2. Diagn6stico da situa~o 

2.1. Observa~o geral da empresa 

Ap6s a escolha do programa a ser implantado , programa ·ss·, observou-se 

diversos setores da empresa com o objetivo de relatar os principais problemas da 

mesma e quais as possiveis solu¢es. 

A seguir as observa¢es referentes a cada setor: 
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- Bateria de caixas - relativamente organizados. Os caixas estao compostos de 

computadores. balan~s e impressoras. 

- Lojinha e recepc;io - onde fica a maioria das miudezas como lapis" borracha, 

caneta, perfumaria, presentes, garraf6es de agua vazios e grades_ 

- Salao principal - onde estao as gondolas com os produtos, geladeirasll horti-fruti, e 

tambem caixas de mercadorias nos corredores, alguns produtos fora do Iugar, 

produtos sem p~, bancas de frutas e verduras necessitando de uma limpeza mais 

minudosa, produtos estragados junto com os bons, falha na reposicAoDetc __ 

- A~ugue - passou por uma reforma para melhorar seu espa~ Util e facilitar a 

limpeza, mesmo assim, apresenta sujeira em alguns lugares, falha no atendimento e 

na repos~o de cames e derivados. 

- DepOsito inferior - esta em fase de organiza~o. Grades de bebidas e outras 

caixas de produtos no meio do caminho. 

- DepOsito superior - faltam prateleiras, estrados, e a disposi~o dos produtos esta 

de maneira irregular. 

- Escrit6rios - onde fica toda a parte administrativa da empresa - papeis sobre a 

mesa, produtos para caclastrar, documentos nao arquivados, gavetas com objetos 

desnecessarios, etc .. 
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- Banheiros - apesar de limpos falta urn pouco de capricho e organiza~o dos 

usuarios. 

2.2. Conversa informal com diferentes publicos 

Durante dialogo com dirigentes , funcionarios , clientes e alguns colaboradores 

extemos, percebeu-se que: 

- Ainda nao existe uma consciencia geral para a organiza~ e manut~o dos 

ambientes organizados; 

- Falta disciplina e controle em determinadas situa¢es ; 

- Ha necessidade de despertar o esplrito de higiene e conservacio em certas 

ocasi6es; 

- Falta controle de prazo de validade em alguns produtos; 

- Horti-fruti - falta selecionar melhor algumas frutas e verduras; 

- Falta maior entendimento entre funcionarios e dirigentes. 

2.3. Conclusio do diagn6stico 

De acordo com o resultado da pesquisa, por meio de visitas. entrevistas. 

conversa informal, observa~o mais detalhada do ambiente, fotos, filmes, elaborou

se a lista dos principais problemas apontados pelos diferentes p(Jblicos (dirigentes, 

funcionarios. clientes e colaboradores extemos). 

Problemas relatados pelos funcionarios: 

1) No ac;ougue: 

- Falta de higiene, uniforme (toea, mascara e avental); 

- Mau atendimento; 

- Problemas com cortes de cames; 

- Filas em dias de pico; 

- Problema com data de validade e conserva~o das cames. 

2) No setor de horti-fruti: 

- Sujeira ao redor das bancas; 

- Mistura de mercadorias novas com as velhas; 

- Falta de selec;io dos produtos na hora de repor; 

- Falta de p~; 

- Preco nas bancas diferente do sistema; 



- Bancas poderiam ser mais limpas; 

- Falha no descarte de lixo referente ao setor. 

3) No setor de laticfnios e frios: 

- Falha na limpeza; 

- Falha de controle de validade de produtos; 

- Pouca variedade de produtos; 

- Falta de prec;os; 

- Espac;o reduzido. 

4) Nos banheiros: 

- Falta conserv~ dos usuaries. 

5) No departamento de limpeza: 

- Sujeira em baixo de gondolas e balc6es; 

- Vidros poderiam estar mais limpos; 

- Material usado na limpeza deixado fora do Iugar. 

Problemas relates pelos clientes: 

- Grande quantidade de mercadoria em um espac;o reduzido; 

- Falta de determinados produtos; 

- Falta de prec;os ou, placa de pr~ de um produto na frente de outro; 

- Fila nos caixas em horario de pique; 

- Pouca variedade de fruta, verduras, derivados de leite,etc.; 

- Prec;os da etiqueta diferente do computador; 

- Frutas estragadas; 

- Verduras murchas; 

- Came mal exposta; 

- Atendimento deficiente em determinadas ocasiaes; 

- Prec;os elevados. 

Problemas relatados pelos dirigentes: 

- Falta de conscientiza~o para o trabalho em equipe; 

- Necessidade de treinamento dos funcionarios; 
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- Falta de iniciativa dos funcionarios para solucionar problemas sem a intervenc;io da 

gerencia; 

- Nao existe uma consciencia geraf para organiza~o e manute~ dos ambientes; 

- Falta disciplina; 
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- Falta melhorar a aparenaa da loja; 

- Deficiencia na organi~o; 

- Deficiencia de controle (estoque, data de validade, roubo, etc.). 

A implan~o do programa "SS". solucionara a maioria dos problemas 

abordados. exceto alguns, como por exemplo p~s elevados. que e uma questao 

administrativa mas, podera ser amenizada por meio de ganhos indiretos. 

Para demonstrar a abrangencia de cada ·s· na sol~o dos problemas 

apontados. elaborou-se a listagem abaixo, que define cada fase do programa que 

vai solucionar cada tipo de problema. 

listagem preliminar de avalia~o do "5S" 

SEIRI- descarte - organiza~o 

- Controle na validade de produtos; 

- GarrafOes vazios de agua na lojinha; 

- Caixas vazias nos corredores e dep6sito; 

- Expositores e objetos que nao sao mais utilizados. 

SEITON- ordenamento 

- Desperdicio de material de limpeza; 

- Mercadorias novas junto com mercadorias vencidas; 

- Falta de es~ para produtos pertencentes a padaria; 

- Pouco ~para circula~o de clientes na loja; 

- Mercadorias de melhor giro, mal posicionadas no estoque; 

- Mercadorias recebidas junto com os carinhos de mercado ou caixas vazias; 

- Grades de bebidas espalhadas no meio do dep6sito 

- Coloca~o de etiquetas de p~ em local inadequado ou ilegivel; 

- Alguns p~ das etiquetas apresentam divergencias com os ~ que estao no 

sistema; 

- Papeis soltos sobre as mesas do escrit6rio; 

- Arquivos de documentos dispostos de maneira inadequada para o uso; 

- Ausencia de sinaliza~o. 
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SEISO -limpeza 

- Falta de limpeza em alguns lugares da loja como: em baixo de balcOes, gondolas, 

escadas, em cima de geladeiras e expositores; 

- Banheiros nao estao adequadamente limpos; 

- Falta de limpeza na parte extema da loja (jarclim, estacionamento}. 

SEIKETSU - asseio 

- Falta higiene no atx>lJgue; 

- Falta de uniforme, touca, mascara, avental no ayougue; 

- Oemora na hora de fatiar e embalar os trios; 

- Embalagens usadas jogadas pelo ayougue; 

- Papel toalha jogado pelo chao dos banheiros. 

SHITSUKE - disciplina 

- Falta de iniciativa dos funcionarios para solucionar problemas sem a intervenyao 

dos gerentes; 

- Falta de conscientizac;io para o trabalho em equipe; 

- Atendimento inadequado; 

- Falta de compromisso com as encomendas; 

- Falta de pontualidade de alguns colaboradores. 



IV- PROPOSTA 

1. Modelo do sistema de qualidade proposto 

Programa "'55". 

2. Plano de implanta~o 
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0 Plano de lmplantacao proposto esta descrito no ANEXO 4 e no Fluxograma 

de lmplantacao no ANEXO 1. 

Os anexos acima foram desenvolvidos de acordo com os metodos descritos por 

Haroldo Ribeiro (Hauserkeeinp) e adaptado as necessidades do Supennercado 

Econ6mico. 

3. Recursos 

3.1. Recursos humanos 

- Coordenador: Mario Silva 

- Comite de lmplantacao: Edivania Mello 

Fabiano Farias 

Rodrigo Barros 

- Responsavel pelo a~ugue: Fabiano Farias 

- Responsavel pelos caixas: Edivania Mello 

- Responsavel pelo setor horti-fruti: Marcelo Santos 

- Responsavel pelos escrit6rios: Mario Silva 

- Responsavel pelos dep6sitos: Rodrigo Jose Kava 

- Responsavel pela limpeza: Maria Antunes lima 

- Total de funcionarios: nove 

Confonne organograma descrito no ANEXO 2. 

3.2. Recursos financeiros e materiais 

Para a lmplantacao do programa "55" a empresa preve gastos com materiais 

utilizados para reorganizar os ambientesj materiais didaticos, cursos, visitas, 

palestras, treinamentos, horas extras e premia~ por desempenho nos resultados 

durante o periodo de implanta~o. 
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3.3. lnstala~6es 

Conforme consenso dos dirigentes, estao previstos gastos com a estrutura da 

loja e com aquisigio de equipamentos novas, que venham a ser necessaries para 

complementar as melhorias proporcionadas no decorrer da lmplantagio do 

programa "5S". 

4. Resultados esperados 

Durante o processo de implantagao do programa "5S" espera-se concretizar os 

seguintes objetivos: 

- Libera~o de espa~ fisico; 

- Diminuit:8o de objetos desnecessarios que podem causar acidentes; 

- Padronizagio da agio dos funcionarios na realizagio de suas tarefas; 

- Melhorar a limpeza nos setores: a~ugue, banheiros, horti-fruti. estoque; 

- Alcancar ambiente seguro, proporcionando boa saude fisica e mental das pessoas; 

- ldentificar causas da falta de organizayao do ambiente; 

- Padron~o de etiquetas para identificayao do local de estoque de produtos; 

- Reorganizagio da disposicao dos estoques, de maneira a deixar mais proximo os 

produtos de maior giro; 

- Organizar adequadamente as materias primas e utensilios utilizados no a\X)Ugue; 

- lntegracao das pessoas; 

- Participacao mais efetiva do grupo no processo de solu~o dos problemas; 

- Promover melhorias ambientais constantes; 

- Motivar as pessoas para participayao no programa; 

- Redut;Ao do desperdicio de materiais de limpeza, produtos vencidos e materias 

primas; 

- Conscientizacao de todos na dedicacao e compromisso com aquilo que estao 

fazendo. 

No decorrer do plano de implantayao do programa ·ss" espera-se despertar a 

consciencia dos funcionarios para o trabalho em equipe e a importancia de participar 

de treinamentos. reuniOes, eventos, mantendo-se atualizados. com potencial de 

melhorar os objetivos citados e, ainda capacitados para resolver determinados 

problemas sem a interferincia da gerencia. 
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Na busca de alcancar os objetivos propostos neste projeto, descartando o que 

nao e necessario, organizando e limpando OS ambientes, tomando-os mais 

agradaveis, sistematizando a manuten~o destes aspectos, resultario em ganhos 

indiretos incalculaveis para a empresa, a ponto de proporcionar efetivos aumentos 

de resultados. melhoria de atendimento aos clientes, melhor ambiente de trabalho 

para os funcionarios e melhor produtividade. 

Com a implementat;ao do programa ·ss· a empress deu seu primeiro passo em 

dir~o a Qualidade Total, que atualmente. e de suma importancia para trilhar urn 

caminho de sucesso. 

5. Riscos ou problemas esperados e medidas preventivas I corretivas 

Falla de entendimento dos conceitos 
e beneficios. 

Falta de sistematica de reconhecimento. 

Pouco tempo para realiza~ das atividades 
previstas. 

Falla de lideranc;a na implanta~ do projeto. 

Desaedito e desistimcia ap6s um periodo 
inicial de implant~. 

Resistencia por parte de alguns ft.mcionarios. 

-Promover treinamento, inclusive 
reciclagem 

-Desenvolver urn sistema de 
reconhecimento. 

-Estabelecer horarios, de preferenaa dentro 
da jomada de trabalho, e em epocas de 
menor movimento para o desenvolvimento 
das etapas do projeto 

-Escolher um lider que tenha qual~ e 
condi~ para adquirir o conhecimento 
necessaria para o desempenho da furx:Ao. 

-Encarregar a equipe de i~ de 
manter os funcionanos motivados, com 
a~s criativas. 

-Compromete-tos, delegando-lhes 
responsabilidade para~ dos 
objetivos. 
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V- CONCLUSAO 
Este trabalho foi realizado atraves de pesquisa em livros, revistas, jomais, 

entrevistas e conhecimento adquirido no decorrer do Curso de Gestao da Qualidade 

e Produtividade e supervisionado pela Professors 5uzana l. 5. Pierri Cardoso. 

Menciona urn breve hist6rico da empresa desde a sua funda~o ate o 

momenta do diagn6stico de sua situa~o atual. 

0 projeto teve inicio com o levantamento de dados atraves da observa~o do 

local e entrevistas realizada com dirigentes, funcionarios, clientes e fomecedores. 

Os dados coletados permitiram realizar urn projeto que obedece a 

metodologia cientifica e indica o melhor caminho para o desenvolvimento e 

implanta~o do programa "55" com sucesso. 

0 projeto apresenta urn roteiro de implan~o que e apoiado par urn 

fluxograma. que deixa clara todas as etapas do programa mostrando altemativas e 

sugestaes para a solu~o de problemas e desenvolvimento de atividades em uma 

ordem 16gica, que ja obteve exito em outras empresas. 

0 correto uso do fluxograma depende do envolvimento e comprometimento 

dos dirigentes e funcionarios do supermercado, proporcionando cumprimento de 

todas as etapas com exito, culminando com a implanta~o do programa "55" e 

consequentemente atingindo os objetivos da empresa. 

Todo trabalho em dir~ a qualidade esta sujeito ao fracasso se nao possuir 

uma boa base de sustentac;So. Para que isso nao ocorra, todos os integrantes da 

empresa devem estar conscientes que acima de tudo, tern que ter disciplina, 

responsabilidade e persistencia em qualquer tarefa que for realizar. Para nao 

retroceder. todo sucesso deve ser recompensado, e para manter esse sucesso e 
necessaria urn esfof\X) adicional, por exemplo, nao e suficiente fazer uma grande 

limpeza e preciso manter o locallimpo todo dia. 

0 programa "55" e 0 primeiro passo para implanta~o de urn programs de 

Qualidade Total. para isso e fundamental manter a equipe unida e atualizada, 

promovendo assim condi~s para enfrentar as dificuldades e supera-las. 
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ANEXO 1 - FLUXOGRAMA DE IMPLANTACAO DO "55" 

COMITE 

COODENADOR 

COODENADOR 

COODENADOR 

COODENADOR E COMITE 

CO MITE 

COODENADOR E COMITE 
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FUNCIONARIOS 

COORDENADOR E COMITt 

FUNCIONARIOS 

COORDENADOR E COMITt 

FUNCIONARIOS 

COORDENADOR E COMITt 
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FUNCIONARIOS 

NAO COORDENADOR E COMIT£ 

FUNCIONARIOS 

NAO COORDENADOR E COMIT£ 
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ANEXO 2- ORGANOGRAMA DE IMPLANTACAO DO "SS" 
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ANEXO 3- QUESTIONARIO DE AVALIACAO DE CADA "S" 

Lista de verifica~o do SEIRI 

1. Os objetos nao descartados foram utilizados, ou, em caso afirmativo. a frequimcia 

foi muito reduzida? 

2. Ha coisas desnecessarias no seu local de trabalho? 

3. Todos os itens desnecessarios estao separados, classificados, estocados e 

rotulados? 

4. A sujeira foi removida? 

5. Os materiais removidos ja foram descartados? 

6. Existe desperdlcio que deva ser reduzido ou evitado? 

Lista de verifica~o do SEITON 

1. Ha lugares definidos, e de forma definida, para todas as coisas? 

2. T odos os objetos sao identificados? 

3. A facilidade de acesso aos objetos e proporcional a frequencia da sua util~o? 

4. Existem criterios estabelecidos para ordenamento dos objetos? 

5. A identificagao e sinaliza~o dos locais e objetos sao facilmente compreendidas? 

Ha diferentes cores para facilitar a identifica~o? 

6. 0 "lay-out" permite uma melhor utiliza~o do espac;o, toma o trabalho menos 

desgastante e com mais seguranc;a? 

7. Existe uma otimiza~o dos recursos disponiveis? 

Lista de verifica~o do SEISO 

1. As paredes. teto, piso, maquinas e equipamentos estao limpos. isentos de 

poeiras, manchas, etc.? 

2. As instala¢es estao devidamente pintadas e identificadas? 

3. Existe poeira por tras ou por baixo dos objetos armazenados e dos m6veis e 

utensilios? 

Lista de verifica~o do SEIKETSU 

1. Ha procedimento para as diversas atividades do "55"? 

2. Os procedimentos sao conhecidos e compreendidos? 
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3.0 local de trabalho fica limpo ap6s a execu~ dos se~ pelos pr6prios 

executantes? 

4. 0 ambiente e agradavel para 0 trabalho? 

5. Ha criterios para a avalia~o do "5S"? 

6. Os escrit6rios tambem praticam as atividades do "5S"? 

7. As pessoas estao limpas, bern vestidas e com postura adequada? 

8. Existe infra-estrutura para pratica do asseio? Exemplo: vassoura, panos, lixeiras, 

sacos de lixo, etc.? 

9. Existe identificayao do lado extemo sobre o conteUdo do lado intemo? 

10. Ha quadros informativos e decorativos nas paredes? 

Lista de verifica~o do SHITSUKE 

1. As normas e procedimentos sao cumpridos rigorosamente? 

2. As pessoas sao pontuais, atendem aos compromissos assumidos? 

3. Os equipamentos de proteyao individual sao utilizados? 

4. Os dados de controle sao confiaveis? 

5. Os ambientes sao avaliados com freqOencia estabelecida? 

6. Aquilo que se prooura e acessado sem perda de tempo? 

7. Fica material sobre a mesa, depois de encerado o servi~? 

8. Os objetos e documentos sao guardados nos locais determinados, ap6s o uso? 

9. 0 relacionamento entre as pessoas e agradavel? 
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ANEXO 4- PLANO DE IMPLANTACAO "5S" 

Preparar plano de 
implanta9Jo 

Analise do plano de 
implantat;Ao 

Anunciar o plano de 
imptantat;Ao 

Formar comitAs 

Com itA 

Coordenador 

Coordenador 

Coordenador 

Definlr etapas de 
implanta9Jo do "SS". 

Ter um plano coerente 

-Consulter a revislo blbllogrifica. 

-Aproveitar conhecimento pr6prio. 

-Consulter outras areas. 

com as metas do I -Discutir o plano com o comitA. 
supermercado. 

-Verificar se o plano atende as 
expectativas do supermercado. 

Oficializar a adoyAo do -Apresentar o conteudo do plano aos 
plano. colaboradores. 

-A apresentat;Ao deve ser feita pelo 
coordenador. 

Implanter a aplicaQAo do ~-0 coordenador escolhe as pessoas 
"SS". da equipe. sendo desejivel que etas 

possam dedicar uma parte do seu 
dia para desenvolver o 1158". 

-Recomendar que o 
comit6 seja composto 
pelo coordenador e 
alguns componentes da 
equipe (maximo 8 
pessoas/comitA ). 
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Treinar o comitA I Coordenador I Capacltar comitA para -Coordenador elabora com o ~-Utilizer a revislo bibliogrifica, 
treinar os demais comit6 o cronograma de fitas de video, etc .. 
funclonirioa, apllcar e trelnamento. 
avallar o "58". 

Delimiter urn plano Coordenador ldentiflcar responsive! I Discutir com 0 com itA. 
especffico de para cads area ou 
implantaylo ambiente. 

Definir um plano Coordenador Adotar plano -Coordenador discute com o comit6 e ·0 comitA devers utilizer especifico e comitt\ aprovado pelo estabelece metes parciais e finais. 
o anexo 3 ou outre de implantayAo com itA. 
formulario especffico que -Estabelece criterios de passagem de 

um "S" para outre. permits a avaliayAo do "SS". 

-Considerar o padrAo "SS" do 
ambiente como fetor de desempenho 
do responsavel pelo ambiente. 

Com itA Possibilitar o -0 comit6 estabelece horario junto ao -Tempo aproximado de 
conhecimento e a coordenador. treinamento 4 (utilizer a revisAo 
aplicayAo do "SS" por bibliogratica, fltas de vfdeo, etc}. 
todos. 

Coordenador j Oficiallzar o plano -Divulgar atravea de reuniOes, -Pede aproveltar com um memento de 
e comltA especrfico. cartazes, faixas, etc .. descontraQAo, uma festa ou urn 

churrasco, por exemplo. 



('f"j 
\0 

Avaliar o 
SEIRI 
( Organiza9Ao) 

Funclonarios 

Coordenador e 
com itA 

Funcionarios 

Coordenador e 
com itA 

I -Para eliminar todo 
material desnecessario. 

·Para avaliar a eficiAncia 
do SEIRI. 

-Executar pend6ncias que 
dependem de maiores 
recursos. 

1-Possibilitar acasso rBpldo 
com menos desgaste. · 

-Avallar a eflcltncla do 
SEITON. 

-Executar pendAncias que 
dependem de maiores 
recursos. 

j ·Fazer uma grande llmpeza, separando -Providenciar materials de llmpeza 
os objetos necessaries dos como: vassouras, baldes, sable, 
desnecessarios. cestode lixo, pis, etc . . 

-Neste dia todos devem particlpar 
com dedica9Ao da limpeza do seu 
local de trabalho. 

-Reservar uma area para descarte 

-Aplicar questionarios -A passagem para SEITON 
especfficos. ( ordem) acontecera quando o 

comitA avaliar como 6timo a 
-Discutir formes de solucionar as limpeza e descarte do seu 
pend~ncias mais complexes. local de trabalho. 

, .. Qrdenar, identificar objetos de acordo -Providenciar materials de 
com seu peso, forma e freqOAncia de identificaylo como etiquetas auto 
utilizaylo. adesivas, tintas "spray", etc .. 

-Anotar irregularidades de difrcil 
sol 

-Apllear queatlonirlo eapecfflco -A passagem para o SEJSO 
acontecera quando o comitt 

·Discutlr formes de solucionar as avallar como 6tima a ordenaQio 
I pendAnclas mals complexes. dos materials. 



~ 

Funcionarios 

Coordenador e 
comit6 

Funcionarlos 

-ldentificar as fontes de 
sujeira. Se nlo for possfvel 
elimlnar a fonte de origem, 
deve-se pensar em isola-Is. 

- Manter limpo seu ambiente 
de trabalho. 

-Pintar instala90es e 
equipamentos. 

-Limper rigorosamente todo o 
local de trabalho, 
lnspeclonando-o para 
identificar as fontes de sujeira. 

-Relaclonar pontes de difrcil 
acesso e itens de difr cil 
solu9Ao. 

-Sinalizar piso e instalar placas 
de sinaliza9Ao. 

-AvaHar a efici~ncia do SEISO I -Aplicar o questionario 
especifico. 

-Para padronizar e manter as 
melhorias atingidas. 

-Discutir forma de solucionar 
as pendAncias mais 
complexes. 

-Criar pequenos procedimentos 
e listas de verificaylo. 

-Executar melhorias. 

-Cuidar de higiene pessoal. 

-Adquirir todo o material de 
pintura. 

-Esta e a fase mais critica, pois 
estando os locais arrumados e 
limpos ha uma tendencia de as 
pessoas pensarem que nAo ha 
mais nada a fazer. 

-Observer o uso de uniformes, 
aventais, mascaras, luvas, botas 
etc. 

-Avaliar ambientes e atividades 
insalubres quanto a temperatura, 
tuminosidade, poeira, excesso 
de peso, etc .. 
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Praticar o SHITSUKE 
(Discipline) 

Funcionarios Cumprir o que foi -Cumprir os horarios de infcio e fim -Avaliar a integraylo dos 
estabelecldo pelo dos trabalhos, intervalos para almo90 funclonarios para o 
coordenador e o comltA e cafezlnho. trabalho em equipe. 
de implantaylo. 

-Cumprindo normas de seguran98. 

-Cumprindo os procedimentos 
operacionais aplicaveis. 

-Sendo um born companheiro. 

-Fazer com que a pratica 
dos "4S" inicials torne-se 
habito. 
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Avallar ambients 

Reconhecimento 

Executar melhorias 

Comlt6 

Coordenador e comitA 

Funcionarios 

-Constatar a evotu9Ao 
do "58" em cada area. 

-Estimular a pratica do ~-Marcar dia solene para o 
"SS". reconhecimento do melhor 

ambiente. 

-F azer com uma freqatncia 
mensal ate o 5° dia utll. 

-Criar um pr6mio que marque 
o evento. 

-Melhorar 
permanentemente o 
padrlo do "SS" no 
ambiente. 

-Realizar reuniOes com os ~-As melhorias devem ser 
funcionarios para a buses de recompensadas. 
soluyOes. 

-Utilizando ferramentas para 
analise e resoluyAo de 
problemas, como e o caso do 
ciclo PDCA, Brainstorming, e 
Diagrams de Ishikawa. 
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ANEXO 5 - FOLHA DE VERIFICACAO PARA 0 uss" 

Os objetos nAo utilizados sAo descartados? 

Materiais sAo removidos das areas de descarte? 

Materiais necessaries sAo identificados e classificados? 

Foi removida a sujeira pesada? 

Existe um layout pre-determinado que facilite o rapido acesso a materiais e 
objetos? 

A facilidade de acesso a materiais e objetos e proporcional a freqO~ncia de 
utilizayao? 

Encontra-se sinalizado com places, etiquetas, uso de cores, o sistema de 
acesso a materiais e objetos? 

Encontram-se definidos os locals de armazenagem dos materiais e objetos? 

Os equipamentos, armarios e bancadas encontram-se limpos? 

0 oiso encontra-se isento de poeiras, manchas e sujeira? 

As parades encontram-se limpas e sem manchas, fitas adesivas e pregos? 

Foram desenvolvldas a90es para eliminar ou isolar as fontes de sujelra? 

Foram estabelecidas retinas de manutenylo do "SS"? 

Os unlformes dos empregados estAo limpos? 

0 ambiente de trabalho e agradavel: bam ventilado e iluminado? 
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ANEXO 6- MODELO DE TREINAMENTO UTILIZADO NA EMPRESA PARA 
ALCANCAR AMBIENTE SEGURO (ACOUGUE) 

1. TREINAMENTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DO ACOUGUE 

1. Vestir e usar os equipamentos de seguran\2 do at;augue fomecidos pela 

empresa que sao inerentes a sua fungao. 

2. Comunicar seu encarregado quando ocorrer defeitos ou qualquer anormalidade 

nas maquinas e/ou equipamentos. 

3. Nunca fazer movimentos bruscos ou rapidos com as maquinas e/ou equipamentos 

funcionando. 

4. Nao retirar as prote¢es das maquinas e/ou equipamentos. 

5. Qualquer duvida acionar o encarregado. 

1.1. SERRA FITA 

1. Veriticar se as tampas da serra tita estao fechadas, caso contrario, fechar as 

tampas rosqueando os parafusos ate o tim, sem arrochar. 

2. Colocar a protet;ao lateral esquerda que cobre a parte do meio (entre as duas 

tampas). Rosquear os parafusos ate o tim, sem arrochar. 

3. Manter a atencao no trabalho que vai fazer. Se estiver utilizando a serra fita e for 

chamado, ou precisar sair por algum motivo, desligar a serra fita atraves do 

interruptor que fica do seu lado esquerdo e abaixar a protet;ao que cobre a parte da 

lamina que esta exposta. 

4.Ter cuidado quando operar as maquinas e/ou equipamentos. Manter as maos 

afastadas da lamina. 

5. Quando for cortar came, cortar com calma. 

6. Colocar a ~ de came na mesa m6vel da serra fita. Encostar a pec;a de came 

na guia de corte, regular a espessura desejada da came que vai ser cortada. Puxar 

a mesa m6vel toda para tras. 

7. Ligar a serra fita. A mao esquerda deve ficar atras da guia de protet;ao de corte, 

tomando assim impossivel de ser atingida pela lamina da serra fita. Empurrar a 

mesa m6vel da serra fita calmamente com a mao direita, ao mesmo tempo em que 

esta atirma a came, assim cortando a came em fatias. As maos devem estar firmes, 

seguir uma linha reta, e afastadas da lamina . Os dedos devem estar juntos. Nunca 
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(a mao e nem os dedos) devem seguir em di~o a lamina. A came cortada deve 

ser colocada com a mao esquerda no lado oposto ao fio da lamina (ap6s a fatia ter 

passado totalmente pela lamina, tomando assim impossivel o contato da mao 

esquerda com o fio da lamina) e empilhada na mesa fixa. Quando a peca de came 

estiver terminando ou a mesa fixa estiver muito cheia, parar de cotar. Desligar a 

maquina, mesmo que ainda seja possfvel cortar duas ou tres fatias, para evitar a 

proximidade da mao direita com a lamina. 

8.Parar de cortar. Com a serra desligada, puxar a mesa m6vel junto corn o peda~ 

que sobrou. 

9.Retirar as fatias de came da mesa fixa. 

10. Certificar-se que a serra esteja parada e totalmente desligada. inclusive da 

corrente eletrica, entao com~r a limpeza, retirar todos os resfduos de came e 

ossos. Evitar passar as maos e dedos na lamina. 

Serra aberta. Item 1 
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Item 6 Item 7 

Continua~o do item 7. 

1.2. UTILIZACAO DE FACAS 

1. Alem dos equipamentos de seguran~ e uniforme que ja mencionados, usa-se 

tambem a luva anticorte de a~ ou malha de a~. Cortar a came de maneira que a 

mao contraria da que segura a faca nunca fique em direc8o ao fio da faca (esta mao 

esta com a luva anticorte ). 

2. Nunca fazer movimentos bruscos ou rapidos com a faca. 

3. Ter cuidado quando estiver trabalhando com facas ou fazendo sua limpeza. Nunca 

colocar as maos em dir~o ao fio da faca. Manter a aten~o no trabalho que vai 

fazer. 
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1.3. MOEDOR DE CARNE 

1. Alem do e equipamentos de seguranca, utilizar sempre a bandeja do moedor e o 

soquete que serve para empurrar a came no moedor. Certificar-se que o motor 

esteja desligado {verificando o interrupter e/ou escutando a ausencia de barulho do 

motor). 

2. Encaixar o moedor no motor e em seguida apertar o parafuso que o prende ao 

motor sem arrochar. A bandeja e colocada e devidamente encaixada e o soquete e 

colocado em cima da banqeja. 

3. Em seguida colocar a came para moer em cima da bandeja ao lado do soquete. 

4. Pegar o soquete com a mao direita e ligar o moedor com a mao esquerda. 

5. Empurrar a came atraves do soquete ate a abertura de entrada da came. 

6. Esperar que esta porcao de came seja maida e repetir o movimento ate passar 

toda a came que esta na bandeja. 

7. Desligar o moedor. 

8. Sempre manter a concentra~o no trabalho que vai fazer, se for chamado ou 

precisar sair por algum motivo, desligar o moedor. Nunca colocar as maos dentro da 

abertura a onde vai a came para moer. Quando for moer came nao exagerar no 

ritmo. 

9. Para limpar, verificar se a maquina esta desligada, caso contrario desligar a 

maquina indusive da energia eletrica. Retirar a bandeja do moedor e o soquete. 
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Desparafusar o moedor do motor. Colocar cuidadosamente em cima da mesa e 

limpar as p9(pS. 

1.4. AMACIADOR DE BIFES 

1. Sempre que utilizar o amaciador de bites colocar a prote~o que vai a cima da 

entrada da came, se esta ja nao estiver colocada. Nunca utilizar o amaciador de 

bifes sem esta prot~o. Certificar-se que o motor esteja desligado, indusive da 

energia eletrica (verificando o interruptor e/ou a ausencia de barulho do motor). 

Montar as p9(pS do amaciador de bifes. Apertar os dois parafusos que prendem 

todas as p9(pS sem arrochar. 

2. Ligar o amaciador de bifes pegar o bife e colocar na abertura de entrada da came 

com uma das maos, esperar passar, entao colocar o outro bite e assim por diante. 

3. Manter sempre a aten~o a aten~o no trabalho que vai realizar, se for chamado 

ou precisar sair, desligar o amaciador de bifes. Nunca colocar as maos dentro da 

abertura a onde vai o bife para amaciar.Trabalhar sempre em ritmo normal. 

4. Quando for limpar o amaciador de bites, certificar-se que a maquina esteja 

desligada, inclusive da energia eletrica. Desparafusar os parafusos prendedores, 

retirar as p9(pS com cuidado, e fazer a limpeza. 
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1.5. FATIADOR DE FRIOS 
1.Sempre que manusear o fatiador de frios, utilizar a guia de prot~o de corte. nao 

encostar a mao diretamente no produto que esta sendo fatiado. 

2.Para fatiar, verificar se o fatiador de trios esta desligado (atraves da observacao do 

interrupter ou do giro do disco de corte), colocar o produto no fatiador de frios, 

encostar a guia de prot~o de corte no produto, ligar o fatiador e entao com~r a 

fatiar. 

3.Manter sempre atencao no trabalho a ser realizado, se for chamado ou precisar 

sair desligar o fatiador de frios. 

4. Nunca colocar as maos em direyao ao disco de corte. 

5. Trabalhar sempre em ritmo normal. 
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ANEXO 7- ACOES REALIZADAS NA EMPRESA PARA EVITAR DESPERDiCIOS 

No recebimento de mercadorias observar: 

- Se os p~ da Nota Fiscal confere com os p~s do pedido; 

- Se o produto apresenta tabela nutricional e c6digo de barra; 

-A data de validade; 

- Se as embalagens estao intactas. 

Na reposi~o de mercadorias: 

- Retirar todo produto da prateleira; 

- Limpar a prateleira; 

-Limpar o produto; 

- Checar a data de validade do produto que estava na prateleira e o que veio para 

ser reposto; 

- Checar o p~ do produto e entao realizar a reposi~o. 

Quando o produto for para o estoque realizar o mesmo procedimento 

observando ainda 0 empilhamento maximo de cada produto, e nao misturar produtos 

de limpeza ou higiene pessoal com generos alimenticios. 

Todas as embalagens resultantes da reposi~o de mercadorias como caixas, 

pacotes, sacos, barbantes, etc., sao selecionadas, uma parte e usada para 

acondicionar as compras dos clientes, e o restante vendido para contribuir no 

pagamento das despesas de manuten~o da loja. 
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ANEXO 8- FOTOS COMPARATIVAS DE ANTES DO GRANDE DIA E DEPOIS DO 

GRANDE DIA 
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ANEXO 9 - MODELO DE CARTAZES AFIXADOS E DISTRIBUiDOS DURANTE A 
IMPLANTACAO DO "55" . 

EST AMOS 
COMQUISTANDO 0 "58" 

DES DE 

------ I ------ I ------

., · ~ :·: D m ·~· m I,: I 

DOrdena~ao 
D limpeza 

· D SaUde 
D Autodisciplina 



I I 
Manter somente os materiais necessarios. 

Usar os recursos da melhor maneira e evitar desperdicios. 

COMO FAZE 

VANTAGENS: 
- Mais espa~o para trabalhar; 

- Menos coisas para atrapalhar; 

- 0 trabalho rende mais e cansa menos. 

• 
II 
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.... 
ORDENACAO 
Tudo tem Iugar certo. 

Todos sabem onde cada coisa esta guardada. 

c M AZ 

VANTAGENS: 
- Facilidade em achar as coisas; 

II 

II 

- Menos deslocamentos, com economia de tempo; 

- 0 local de trabalho fica mais agradivel e seguro. 
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LIMPEZA 

A qualidade e a conserva~o dependem da limpeza. 

Nao sujar o ambiente e tao importante quanta limpa-lo. 

Manter materiais e instala~es sempre em 6timas condic;Oes. 

co 0 AZE 

VANTAGENS: 
- Bem-estar para as pessoas; 

- Boa impressao para que visita o local; 

- Conserva~o de materiais e instalayaes; 

- Garantia da higiene e da qualidade do trabalho e do produto. 
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, 
SAUDE 
Manter a saude,.a seguranca, o bem-estar e a disposic;8o para viver. 

COMO FAZE 

VANTAGENS: 
- Viver mais e melhor; 

II 

II 

-Ter mais energia e satisfac;Bo para trabalhar e viver. 
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AUTODISCIPLINA 
Desenvolver bons habitos. 

Manter e aperfei~ar os pr6prios padroes de qualidade. 

COMO FAZER: 

VANTAGENS: 
- Maior desenvolvimento como ser humano; 

- Maior autonomia, confian~ e responsabilidade; 

- Reconhecimento e aceitac;So dos colegas. 
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